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   ]باب الفوات يف املبيع[
َأصــبغ ْ ًإن فــات العبــد حتــى يكــون املــستحق خمــريا يف الــثمن أو القيمــة فالعهــدة عــىل : َ

  .السارق, وإن اختار ربه الثمن
ْبن رشدا إن أخذ ربه الثمن ففي نقـد العهـدة إليـه عـن الغاصـب قـوالن لظـاهر هـذا : ُ

  .السامع ودليل قوهلا يف االستحقاق
ا مـــا يف اســـتحقاقها, وإذا مل تنتقـــل عهـــدة يف القيـــام فـــأحرى يف ً غائبـــَســـحنونوروايـــة 

ء; ألن  الفوت وهو دليل قوهلا يف الغصب إن املستحق إذا أجاز البيع لـزم املـشرتي الـرشا
الـذي يوجبــه النظــر إذا انتقلــت العهــدة عـن البــائع إىل املــستحق أن يكــون املــشرتي باخليــار 

, فقــول ابــن القاســم يف هــذا الــسامع بانتقــال إن كانــت ذمــة املــستحق معيبــة بعــدم أو حــرام
َأصــبغإن مل تكــن ذمــة املــستحق أدنــى مــن ذمــة الــسارق, وقــول : العهــدة للمــستحق معنــاه ْ َ 

صـــحيح; ألن العبـــد إذا فـــات مل يكـــن للمـــستحق أخــــذه فـــال خـــالف يف عـــدم انتقاهلـــا عــــن 
 فــات بزيــادة الـسارق ولــو اختــار املـستحق أخــذ الــثمن, وكـان القيــاس إذا مل يفــت العبـد أو

ـه هـو ; إذ ليس له أن يضمن الغاصب قيمتـه;أن ال خيتلف يف عدم انتقاهلا للمستحق  فكأ
ــه لــه فقــد ريض بــالتزام الــدرك إن جــاء لــه طالــب وهــو : البــائع إال أن يقــال إذا باعــه عــىل أ

بعيــد إنــام يتــصور االخــتالف يف انتقــال العهــدة إذا أجــاز املــستحق البيــع إذا كــان العبــد قــد 
ً, وكان سيده خمريا يف تضمينه الغاصب, ويف إجازتـه البيـع, ويف أخـذه عبـده فـاحفظ فات

إذا أجـاز املـستحق البيـع وأخـذ الـثمن, وجـه تنتقـل فيـه العهـدة ووجـه ال : أهنا ثالثة أوجـه
  .ووجه فيه خالف. ًتنتقل فيه اتفاقا فيهام

انتقاهلــا هــذا موجــب النظــر عنــدي يف هــذه املــسألة, وكــان بعــض مــن مــىض حيــصل يف 
ً الفرق بني أن يكون العبد قائام أو فائتا ال يفرق يف فوته بني أن يكون :ثالثهاثالثة أقوال,  ً

ًاملــستحق أخــذه أوال, وإذا أخــذ املــستحق القيمــة مــن الغاصــب فالعهــدة عليــه اتفاقــا; ألن 
العبـــد وجـــب لـــه بالقيمـــة التـــي أخـــذت منـــه فيـــه, فـــإن اســـتحق العبـــد مـــن يـــد املـــشرتي مـــن 

ب عـــىل القــول أن العهـــدة ال تنتقــل عـــن الغاصــب فـــر جــع املـــشرتي عــىل الغاصـــب الغاصــ
بالثمن رجع به الغاصب عىل املستحق, فاإلعذار فـيام أثبتـه املـستحق الثـاين عـىل املـشرتي 
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من الغاصب إنام يكون عىل املستحق األول الذي رجع عليه الغاصب ال عىل الغاصب; 
ـــا ال أدفـــع إذ  يل عـــىل مـــن أرجـــع, فـــإن خاصـــم ودفـــع مل يكـــن لـــه ألن مـــن حجتـــه أن يقـــول أ

رجــوع إال عــىل اخلــالف املتقــدم يف ســامع عيــسى مــن كتــاب االســتحقاق والــذي يفــوت بــه 
ًالعبد عند مشرتيه من الغاصـب, فوتـا ال يكـون للمغـصوب منـه أخـذه أن تـذهب عينـه أو 

بيــــع إنــــه ال جيــــوز : حيــــصل يف حــــال ال جيــــوز بيعــــه مــــن إبــــاق أو مــــرض خمــــوف عــــىل القــــول
ــه كأخــذه يكــون مبتاعــا لــه بــام وجــب لــه عــىل الغاصــب مــن القيمــة أو الــثمن  ًاملــريض; أل
ًويتخرج يف هذا قوالن عـىل اخـتالفهم فـيمن بـاع عبـدا أبـق عنـد املـشرتي ثـم فلـس هـل لـه 
أخـــذه وتـــرك حماصـــة الغرمـــاء أم ال? وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم يف الـــسلم واآلجـــال مـــن 

 عنــد مواجبــة بيعــه أو واله فعهدتــه عــىل البــائع األول وإن أســلم يف ســلعة بعينهــا أو طعــام
باعه إياه فهي عىل املشرتي األول إال أن يشرتطها عـىل البـائع األول بحـرضة البيـع األول 
فذلك جائز, ومن انقلب بسلعة ابتاعها أو فارق بائعها ثم أرشك فيها أو والهـا أو باعهـا 

  .فعهدته عىل الذي واله أو أرشكه أو باع منه
ْبــن رشــدا ًحتــصيلها أن مــن بــاع مــا ابتــاع بحــرضة ابتياعــه فالعهــدة عليــه اتفاقــا, ولــو : ُ

رشطها عىل بائعها, ففي إعامل رشطه قوال ابن القاسـم, وابـن حبيـب ومعنـى األول إن مل 
يفــضل الــثمن الثــاين األول فــإن فــضله ففــضله ســاقط عــن األول إال برضــاه محالتــه, وعــىل 

األول برضـاه محالـة إن اسـتحق املبيـع خـري املـشرتي يف اتباعـه بقـدر الثاين جيوز كوهنا عـىل 
ه غـريم غريمـه وال يتبعـه بفـضل الـثمن الثـاين إال يف عـدم  الثمن األول بائعه أو األول; أل
ـــه محالـــة, ومـــن أرشك أو ويل بحـــرضة ابتياعـــه, ففـــي كـــون العهـــدة عـــىل مـــن باعـــه  بائعـــه; أل

و افرتقــــا فاملــــشهور كوهنـــا عــــىل الثــــاين يف املبيــــع بـــرشط أو دونــــه قــــوالن, وإن طـــال األمــــر أ
والــــرشكة والتوليــــة, ال جيــــوز رشطهــــا عــــىل األول إال برضــــاه محالــــة فيخــــري املبتــــاع الثــــاين, 
واملرشك واملوىل يف اتباعه ما شاء منهام بام للثاين أن يتبع به األول وال يتبعه إال بام زاد إال 

ًك جـواز اشـرتاطها عليـه, وإن كـان غائبـا إن  وكان روى عن مالـ,بحكم احلاملة حسبام مر
وإن مل يكـــــن : ًكـــــان معروفـــــا يريـــــد إن طـــــرأ اســـــتحقاق إال بـــــام زاد عـــــىل الـــــثمن األول, قـــــال

  .الرشط باطل إذا مل يكن بحرضة البيع:  ثم رجع فقال,ًمعروفا فسخ البيع
ُقلــــت فــــال يرجــــع عليــــه إن طــــرأ اســــتحقاق عائــــد عــــىل :  الــــضمري املجــــرور يف قولــــه:ُ
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  .شرتط ال عىل الغائبامل
ْبـــن رشــــدا إن ذلــــك جــــائز وهــــو : أحــــدها:  ففــــي اشــــرتاطها عــــىل البــــائع ثالثـــة أقــــوال:ُ

إن ذلــــك ال جيــــوز ولــــو بحــــرضة البيــــع إال : للبـــائع الزم ولــــو افرتقــــا وطــــال األمــــر, والثــــاين
  .الفرق بني رشطها بحرضة البيع أو بعد االفرتاق والطول: برضاه محالة, والثالث
 وقــوالن يف جــواز اشــرتاطها ,قــوالن عــىل مــن تكــون باحلــرضةالتوليــة ويف الــرشكة و

 إذا مل يطـل فـال يراعـي االفـرتاق, وجيـوز :عىل البائع األول بعد االفرتاق أو الطـول, وقيـل
َأصــبغرشطهــا عــىل البــائع األول وهــو ظــاهر قــول  ْ  يف نوازلــه مــن جــامع البيــوع, ويف كــون َ

ءتـه منهـا أو عـىل اشرتاط البائع العهدة عىل أجنبي يف عقـ د بيعـه كفالـة حتـى يبـني البـائع برا
ْبــن رشــدالعكــس نقــال ا َأصــبغعــن ســامع ابــن القاســم أول كتــاب الكفالــة وعــن : ُ ْ , وحيــث َ

ــه إنــام بيــع عــىل أهنــا عــىل  ــه ذمــة بذمــة وصــحته; أل كوهنــا عــىل الــرباءة يف فــساد البيــع بــه; أل
 . صحتهًاألجنبي ال عىل البائع ثم نقلت نقاله عنهام مصوبا

  :الغبن يف البيع إن كان بسبب اجلهل بقيمة املبيع ففيه طرق
ْبــن رشــدا يف آخــر مــسألة مــن أول رســم مــن ســامع ابــن القاســم مــن جــامع البيــوع ال : ُ

يعذر أحد املتبايعني فيه إن كان يف بيع مكايسة, هذا ظاهر املـذهب, ولـبعض البغـداديني 
ه جيب الرد بالغبن إذا كـان أكثـر مـن الثلـث ُشيوخ, وأقامـه بعـض الـأ  مـن سـامع أشـهب يف ُ

  .الرهون, وليس بصحيح; ألهنا مسألة هلا معنى من أجله وجب الرد بالغبن
ُقلــت  ســامع أشــهب هـــو قولــه مــن رهـــن حائطــه مــن رجــل يف ديـــن لــه عليــه وأحلفـــه :ُ

بالطالق ليوفينه الثمن ألجل كذا, فلام قـرب وخـاف احلنـث باعـه احلـائط الـرهن بالـدين, 
ـــا أظنـــك ســـرتد عـــيل مـــايل وأقـــضيك حقـــك, ثـــم قـــال  لـــه إنـــام بعتـــك حـــني خفـــت احلنـــث وأ

ابتعــت منــك بالبينــة إن طابــت نفــس احلــالف باحلنــث, وكــان احلــائط كثــري : وقــال املــشرتي
  الفــــضل عــــن مــــن باعــــه بــــه, ال يــــشبه تغــــابن النــــاس يف البيــــوع فلــــه رد مالــــه ويقــــضيه دينــــه, 

  .ويقع حنثه
ْبن رشدا هـذه مـسألة ضـعيفة, كيـف يفـسخ البيـع للغـبن, : ال تعقبه ابـن دحـون, وقـ:ُ

وذلــك جــائز بــني كــل متبــايعني إال مــا خــصته الــسنة بــالرد, أو اشــرتى رجــل مــن غــري مــوىل 
عليــه مــا يــساوي مائــة درهــم بــدرهم لــزم ذلــك, ومل يفــسخ ومل خيتلــف فيــه وتقــدم توجيههــا 
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  .يف سامع ابن القاسم
ُقلــت ً جاريــة قيمتهــا مخــسون دينــارا بــألف  لــو بــاع رجــل: هــو قولــه يف أول رســم منــه:ُ

  .درهم وارهتن رهنًا, ومشرتهيا من غري أهل السفه جاز ذلك
ْبــــن رشــــدا هــــذا يــــدل عــــىل أن ال قيــــام يف بيــــع املكايــــسة بــــالغبن, وال أعــــرف فيــــه يف : ُ

ُشيوخاملــذهب نــص خــالف, ومحــل بعــض الــ  مــسألة ســامع أشــهب عــىل اخلــالف, وتنــاول ُ
ه إنام رأى له الـرد بـالغبن منها وجوب القيام بالغبن يف  بيع املكايسة, وليس بصحيح; أل

فيها من أجل إضـطراره إىل البيـع خـوف احلنـث عـىل مـا ذكـر يف الروايـة كتـضعيفهم وكالـة 
َّن القـصارالراهن للمرهتن عىل بيـع الـرهن, وحكايـة بعـض البغـداديني, وأراه ابـ  إنـه جيـب ُ

  . حالرد بالغبن إذا كان أكثر من الثلث ليس بصحي
الغــــبن يف بيــــع املستــــسلم املستنــــصح يوجــــب للمغبــــون اخليــــار فيــــه, وبيــــع : أبــــو عمــــر

 وســـمعه ,ًغـــريه, املالـــك أمـــر نفـــسه ال أعلـــم يف لزومـــه خالفـــا, ولـــو كـــان بأضـــعاف القيمـــة
عيـــسى ابـــن القاســـم يف كتـــاب الرهـــون البـــاجي عـــن القـــايض يف لـــزوم البيـــع بـــام ال يتغـــابن 

لـــم ســـعر ذلـــك إذا زاد الغـــبن عـــىل الثلـــث, أو خـــرج عـــن ًبمثلـــه أبـــدا عـــادة وأحـــدمها ال يع
  .العادة واملتعارف فيه قوالن ألصحابنا, باألول قال ابن حبيب

ُقلت أو خـرج عـن العـادة واملتعـارف فيـه أن الغـبن يتقـرر بـدون مـا زاد :  ظاهر قولـه:ُ
  .عىل الثلث

ء مــن : وقــال أبــو عمــر وكيــل أو اتفــق أهــل العلــم أن النائــب عــن غــريه يف بيــع أو رشا
ـــه مـــردود  وكـــان أبـــو بكـــر األهبـــري ,ويص إذا بـــاع أو اشـــرتى بـــام ال يتغـــابن النـــاس بمثلـــه أ

وأصــحابه يــذهبون إىل أن مــا ال يتغــابن النــاس بمثلــه هــو الثلــث فــأكثر مــن قيمــة املبيــع ومــا 
كـــان دون ذلـــك مل يـــرد فيـــه البيـــع إذا مل يقـــصد إليـــه ويمـــيض فيـــه اجتهـــاد الـــويص والوكيـــل 

  .وأشباههام
ُقلــت  هــذا نــص منــه أن قــدر التغــابن هــو الثلــث ال األكثــر منــه ففــي حــده بــاألكثر أو :ُ

ْبــــن رشــــد مــــا دونــــه إن خــــرج عــــن املعتــــاد واملتعــــارف لنقــــل ا:ثالثهــــابالثلــــث,   عــــن بعــــض ُ
البغــداديني مــع أيب عمــر عــن األهبــري والبــاجي عــن القــايض هــذا عــىل ظــاهر اســتعامهلم يف 

 فـصاعدا :عه بعرشة وعىل قـول بعـضهم أن الفـاء يف قولـهقوله بعه بعرشة فصاعدا أن له بي
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ْبـن رشـد فـال جيـوز لـه بيعـه إال بـأكثر مـن عـرشة فيكـون نقـل أيب عمـر كنقـل ا,عاطفة  وهـذا ُ
  .قول ابن الصائغ يف تعقبه عىل ابن عصفور رسمه األعامل يف املقرب

ع ملـك وظاهر قـول أيب عمـران قـدر الغـبن يف الـويص والوكيـل كقـدره يف بيـع مـن بـا
نفــسه وكــان بعــض مــن لقينــاه ينكــر ذلــك ويقــول غــري بيــع الــويص والوكيــل مــا نقــص عــن 

ــــه مقتــــىض الروايــــات يف امل َّدونــــةالقيمــــة نقــــصا بينــــا وإن مل يبلــــغ الثلــــث وهــــو صــــواب; أل َ 
ْبــن رشــدوغريهــا كقوهلــا إذا بــاع الوكيــل أو ابتــاع بــام ال يــشبه مــن الــثمن مل يلزمــك ويــأيت ال ُ 

  .كالم فيه احتامل
 قولنـــا يف وثيقـــة التبـــايع وعـــرف كـــل مـــنهام قـــدر هـــذا التبـــايع يـــسقط دعـــوى :املتيطـــي

ـه  ه علم بجهله فيجب له عليـه اليمـني أ أحدمها اجلهل باملبيع إال أن يدعي عىل صاحبه أ
  ., فإن نكل, حلف اآلخر وفسخ البيعما علم بجهله

 , قيــــام بــــذلك ال:وتنــــازع البغــــداديون يف ذلــــك, قــــال بعــــضهم: قــــال بعــــض املــــوثقني
:  فذكر قول القايض املتقدم قال: وقال بعضهم, إذ كان له أن يسأل ويتثبت;والبيع الزم

 واألصـل يف ذلـك أن ينظــر :وبـه قـال منـذر بـن سـعيد, قـال هـو وابـن عـات عـن ابـن مغيـث
ًإىل مـــدعي اجلهـــل, فـــإن كـــان معروفـــا بـــذلك اجتهـــد احلـــاكم, وإن كـــان مـــن أهـــل البـــرص, 

ْبــن رشــدمنــه حجــة, وســئل اواملعرفــة مل تــسمع  ً عمــن بــاع أمالكــا ورثهــا وأشــهد عــىل نفــسه ُ
ـــه مـــا دخلهـــا وال عـــرف قـــدرها وال  ـــه عـــرف قـــدرها, ومبلغهـــا ثـــم ادعـــى أ يف عقـــد بيعهـــا أ
ـــه ال يلتفـــت لقولـــه والبيـــع لـــه  مبلغهـــا, وشـــهد لـــه كـــل أهـــل موضـــعها بـــام قـــال, فأجـــاب بأ

  .الزم
ُقلــــت د, وجعلــــه املتيطــــي, وغــــريه مــــن  دعــــوى جهــــل املبيــــع راجــــع لــــدعوى الفــــسا:ُ

ْبــن رشــددعــوى الغــبن لــيس كــذلك فتأملــه, وســأل ا ً عــن ويص بــاع عــىل حمجــوره ربعــا مــن ُ
رشيكه فيه بموجب بيعـه ثـم بـاع نـصف مجيعـه ثـم رشـد اليتـيم بعـد أعـوام وأثبـت أن ربعـه 
يــساوي يــوم بيــع أمثــال ثمنــه, وأراد نقــض بيعــه بــذلك يف مجيــع مــا بيــع عليــه والــشفعة فــيام 
باع من رشيكه من حظه, فأجاب بـأن لـه نقـض البيـع فـيام هـو قـائم بيـد املبتـاع مـن الـويص 
ـه بيـع  ال فيام باعه من ذلك, وله فيام باعه فضل قيمته عىل ثمنه, يوم بيعه لفوته بـالبيع; أل

 أن يـويف :ًجائز فيه غبن عىل من بيع عليه يرد ما دام قـائام, عـىل اخـتالف فيـه, قيـل للمبتـاع
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 ;يميض له بقـدر الـثمن مـن قيمتـه يـوم البيـع:  وال يرد البيع وإن مل يفت, وقيل,لقيمةمتام ا
 يف سامعه وسـامع أيب زيـد, وهلـا يف َسحنون البن القاسم وَّالعتبيةوهذه األقوال قائمة من 

َّدونةامل   . نظائرَ
ف ال عـــىل ;والنـــصف املـــردود عـــىل اليتـــيم مـــن حـــصته  إنـــام يرجـــع إليـــه بملـــك مـــستأ

 وال يف سـائر املبيـع وال ,ألول فال شفعة هلا به عىل املبتاع الثـاين ال يف بقيـة حـصتهاامللك ا
 إذ لــيس ببيــع حمــض; ألن البيــع املحــض مــا تــراىض ;لــه عليهــا فيــه شــفعة بــصفقته املتقدمــة

عليه البائعان واملـشرتي األول مغلـوب عـىل إخـراج هـذه احلـصة مـن يـده فهـو بيـع يف حـق 
ــه مغلــوب عــىل ذلــك, ;يم باختيــار ونقــض بيــع يف حــق املــشرتياليتــيم لكونــه أخــذه اليتــ  أل

ـه إذا فـات, البيـع الفاسـد, وقـد قيـل إنـه لـيس ببيـع : والقول أن بيع الغبن يفيته واضح; أل
ه ال ينقص إال باختيار أحدمها, والبيع الفاسد ينقض جربا   .ًفأحرى بيع الغبن; أل

 ثـم قـام عـىل املبتـاع لـه الرجـوع ,نهامن أخطأ فباع سلعته مرابحة بأقل من ثم: وفيها
تـام فـيام  يف سلعته إن مل تفت, ويفيتها مـا يفيـت البيـع الفاسـد, وال فـرق بـني الغـبن عـىل األ
باعه الويص, وبني الرجل فيام باعه لنفسه فيام يوجبه احلكم يف ذلك عىل القـول بوجـوب 

يف مائة أردب قيمتها الرجوع بالغبن, ويف ثالث سلمها إن أسلم إليك رجل مائة درهم, 
مائتـــا درهـــم, فأقالـــك يف مرضـــه ثـــم مـــات وال مـــال لـــه غريهـــا, فإمـــا أجـــاز الورثـــة وأخـــذوا 
منـــك رأس املـــال, وإال قطعـــوا لـــك بثلـــث مـــا عليـــك مـــن الطعـــام فأخـــذ منـــه عـــدم القيـــام 

ًومـــن اشـــرتى بـــدينار مائـــة درهـــم أو دينـــارا بـــدرمهني أو : بـــالغبن, ومـــن قوهلـــا يف الـــرصف
  .ال أقبل إال كذا: ان له عىل رجل ذهب حال فأعطاه هبا دراهم فقالبدرهم, أو ك

: بــاع مـصىل ثــم قــال لــه مــشرتيه: والغـبن بــسبب جهــل حــال املبيـع ســمع فيــه القرينــان
ــه خــز لــو علمتــه مــا بعتــه هبــذا الــثمن هــو للمــشرتي ال :هــو خــز, فقــال البــائع  مــا علمــت أ

ــه مــروي :  ثــم قــال,ًبــاع مرويـايشء للبـائع عليــه لــو شــاء تثبــت قبـل بيعــه وكــذا لــو  مل أعلــم أ
ــت لــو قــال مبتاعــه,إنــام ظننتــه كــذا ــه خــز ولــيس بخــز فهــذا :  أرأ واهللا مــا اشــرتيته إال ظنًــا أ

ً ثم هـو ياقوتـة أو زبرجـدة فبلـغ مـاال كثـريا بخـالف ,ًمثله, وكذا من باع حجرا بثمن يسري ً
ًأخرج يل ثوبا مرويا بدينار فـأخرج لـه ثوبـا أع: من قال طـاه إيـاه ثـم وجـده مـن أثـامن أربعـة ًً

  .أخطأت, هذا حيلف ويأخذ ثوبه: دنانري, فقال
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ْبـــن رشـــدا يف ســـامع أيب زيـــد خالفـــه أن مـــن اشـــرتى ياقوتـــة وهـــو يظنهـــا ياقوتـــة وال : ُ
ًيعرفهــــا البــــائع وال املبتــــاع فيجــــدها عــــىل غــــري ذلــــك أو يــــشرتي القــــرط يظنــــه ذهبــــا فيجــــده 

ًنحاســا أن البيــع يــرد فــيهام معــا,  وهــذا االخــتالف إنــام هــو إذا مل يــسم أحــدمها الــيشء بغــري ً
اســــمه, وســــامه بــــام يــــصلح لــــه عــــىل كــــل حــــال كقــــول البــــائع, أبيعــــك هــــذا احلجــــر وكقــــول 

 بع مني هـذا احلجـر فيـشرتيه وهـو يظنـه ياقوتـة فيجـده غـري ياقوتـة أو يبيـع البـائع :املشرتي
ه غري ياقوتة فإذا هو ياقوتة فيلزمهام البيع يف  احلالني عىل سامع أشهب, وال يلزمهام ظنًا أ

 أبيعـــك هـــذه :عـــىل ســـامع أيب زيـــد, ولـــو ســـمى أحـــدمها الـــيشء بغـــري اســـمه, كقـــول البـــائع
بــع منــي هــذه الزجاجــة ثــم يعلــم : الياقوتــة فيجــدها املــشرتي غــري ياقوتــة وكقــول املــشرتي

 التــسمية ومل ًالبــائع أهنــا ياقوتــة مل يلــزم البيــع اتفاقــا, واختلــف إن لغــز أحــدمها لــصاحبه يف
ًيوجـــب الـــرد كالتـــرصيح, وحكـــى أن رشحيـــا اختـــصم إليـــه يف : يـــرصح, فقـــال ابـــن حبيـــب

بكــم هــذا الثــوب اهلــروي? : رجــل مــر برجــل معــه ثــوب مــصبوغ الــصبغ اهلــروي فقــال لــه
ه ليس هبروي, وإنام صبغ صبغ اهلروي فأجاز  فقال بكذا وكذا, فاشرتاه بذلك ثم تبني أ

ـــه إنـــام باعـــه بيعـــه, ولـــو اســـتطاع أن يـــزي ن ثوبـــه بـــأكثر مـــن هـــذه الزينـــة, قـــال عبـــد امللـــك; أل
  . هروي سداه كان له رده وهو عندي اختالف من قوله:هروي الصبغ ولو قال
ُشيوخوقـــال بعـــض الـــ  فلمبتاعـــه ;إذا بيـــع احلجـــر يف ســـوق اجلـــوهر فوجـــده صـــخرة: ُ

ــه جــوهر, وإن باعــه يف غــري ســوق اجلــوهر مــرياث  أو غــريه مل يكــن القيــام, وإن مل يــشرتط أ
  .له قيام وهذا عندي جيري عىل اخلالف يف األلغاز

ًوالفـــرق بـــني الـــذي يبيـــع الياقوتـــة جـــاهال هبـــا, وبـــني مـــن قـــصد إخـــراج ثـــوب بـــدينار 
ًفـــأخرج ثوبـــا بأربعـــة دنـــانري أن األول جهـــل وقـــرص ومل يـــسأل مـــن يعلـــم مـــا هـــو? والثالـــث 

ه إن أتى بدليل صدقه مـن رسـم  ويأخذ ثوب,غالط, والغلط ال يمكن التوقي منه فيحلف
 ويرجــع بــالغلط يف بيــع ,أو شــهادة قــوم عــىل حــضور مــا صــار إليــه يف مقاســمة وشــبه ذلــك

  . وتقدم يف سامع ابن القاسم,ًاملرابحة اتفاقا, ويف بيع املساومة باختالف
ُقلت فه,ً هو سامعه من باع ثوبا فأمر بعض قومته بدفعه ملبتاعه:ُ :  ثم قال بعد انرصا

فع إليك غري الثوب الذي بعتك أو كان هو دفعه إليه إن دفعه املأمور حلف اآلمـر, إنام د
ورد عليه الثوب وإن دفعه البائع فقوله باطل إال أن يأيت بـأمر معـروف مـن رسـم أكثـر ممـا 
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  .باع به أو شهادة من قوم قاسموه أو عرفوا ما قام به عليه فيحلف ويرد ثوبه
ْبن رشدا  فـإن حلـف رد , مـع يمينـه:فال خالف يف قبول قولهإن دفعه بعض قومته : ُ
ــــه املبيــــع,الثــــوب  فــــال يشء لــــه إن كــــان املبتــــاع مل ; فــــإن نكــــل, ودفــــع الثــــوب الــــذي زعــــم أ

 فــال بيــع ;ًيكــذب البــائع فــيام ادعــى وال يــصدقه وإن كذبــه حلفــا معــا, فــإن حلــف أو نكــال
م املبتــاع الثـــوب الـــذي  فـــالقول قــول احلـــالف إن كـــان البــائع لـــز; وإن نكـــل أحــدمها,بيــنهام

عينــه البــائع ورد اآلخــر, وإن كــان املبتــاع أخــذ الثــوب املــدفوع ومل يلزمــه اآلخــر, وكــذا لــو 
ًأمر التاجر بعـض قومتـه أن يـري رجـال ثوبـا فـأراه إيـاه ثـم باعـه عـىل تلـك الرؤيـة ثـم ادعـى  ً

ـــه غـــري ـــه وأمـــا إن باعـــه الثـــوب ثـــم دفعـــه هـــو, وا,  الثـــوب الـــذي أمـــره أن يريـــه إيـــاهأ دعـــى أ
 فــإن مل تكــن لــه شــبهة رســم وال يشء مل يــصدق, وإن كانــت لــه شــبهة فكــام لــو دفعــه ,غلــط

وكيله يف الوجوه كلها, ويف كـون دعـوى الغلـط يف بيـع املـساومة كاملرابحـة ولغـوه قـوالن 
 ومــــا يف , يف كتــــاب العيــــوب يف بعــــض الروايــــاتَســــحنونلظــــاهر هــــذا الــــسامع مــــع نــــوازل 

َّدونةاألقضية من امل وما يف رسم األقضية الثاين من سامع أشهب هنـا :  وقول ابن حبيب,َ
عهــدة الرقيــق «:  قــالغأن رســول اهللا : حمتمــل أبــو داود عــن احلــسن عــن عقبــة بــن عــامر

ام   . )1(»ثالثة أ
مل يـــسمع احلـــسن مـــن عقبـــة بـــن أيب شـــيبة عـــن :  وأبـــو عمـــر عـــن املحـــدثني:عبـــد احلـــق

  . )2(ثالثة عهدة الرقيق غاحلسن عن سمرة عن النبي 
  .اختلفوا يف سامع احلسن من سمرة: أبو عمر
تعلق املبيع بضامن البـائع, والبيـع فـيام يبـني فيـه الزم ال خيـار : معنى العهدة: الباجي

ًفيه, لكنه إن سلم يف مدة العهدة علم لزومه املتبايعني معـا, وإن أصـابه نقـص ثبـت خيـار 
  .املبتاع كعيب قديم, ويف القضاء هبا روايات

روى حممــد إنــام عهــدة الــثالث والــسنة يف الرقيــق باملدينــة وأعراضــها الــذين : لــصقيلا
   .جروا عليها ال يلزم بغريها إال برشط

                                     
  . يف اإلجارة, باب عهدة الرقيق) 3507 و3506( أخرجه أبو داود رقم )1(
  .كتاب التجارات باب عهدة الرقيق) 2244( أخرجه ابن ماجه رقم)2(
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  .روى املرصيون ال تلزم حتى حيملهم السلطان عليها: حبيبابن 
وروى املدنيون يقىض هبا يف كل بلد وإن مل يعرفوها, وعىل اإلمام أن حيكـم هبـا ولـو 

  .اعىل من جهله
ْبن رشدا   .ال حيمل الناس عليها:  سمع أشهب:ُ

وروى املدنيون حيملـون عليهـا, ومثلـه سـامع ابـن القاسـم يف كتـاب الـسلطان وددت 
 إن :ثالثهـــاذلـــك ويف وجـــوب احلكـــم هبـــا فـــيام بيـــع حيـــث ال يعمـــل هبـــا قبـــل احلمـــل عليهـــا, 

  .ملرصيني, ورواية اَّاملوازيةسم يف اشرتطوها للمدنيني مع روايتهم وابن القا
عهــــدة الــــسنة حــــرام وروايــــة املــــدنيني هــــو اآليت عــــىل أصــــل : َعبــــد احلكــــموقــــال ابــــن 

مــذهب مالــك وغريهــا استحــسان ومراعــاة للخــالف, ولــو رشط إســقاطها, حيــث العــادة 
 يفسد البيع لنقيل اللخمي وخترجيـه عـىل فـساد البيـع :ثالثهاثبوهتا ففي سقوطها ولزومها, 

  .بفساد رشطه
ًلـــرده بـــأن ذلـــك يف الـــرشط املتفـــق عـــىل فـــساده, وإن كـــان خمتلفـــا فيـــه وأشـــار املـــازري 

ًاختالفــــــا مــــــشهورا مل يوجــــــب فــــــسادا; ألن اخلــــــالف املــــــشهور حتــــــسن مراعاتــــــه, وإن شــــــذ  ً ً
  .وضعف يف النظر سقطت مراعاة

هنـــا معنـــى حيتـــاج إىل بيانـــه وهـــو إن رشط الـــضامن املتفـــق عـــىل حملـــه مفـــسد : البـــاجي
بعـد قبـضه عـىل بائعـه, ومـا اختلـف يف حملـه إن كـان فيـه عـرف للعقد, كـرشط ضـامن املبيـع 

جــاز نقلــه بالــرشط كــرشط ضــامن الغائــب عــىل غــري مــا يقتــضيه العقــد, وإن كــان ثــم عــرف 
يوافق مقتىض العقد عند القائل بذلك فال جيوز اشرتاط نقله, فإن رشط نقله يف عقد بيـع 

ف خيـــالف مقتـــىض العقـــد عـــام يقتـــضيه العـــرف صـــح العقـــد وبطـــل الـــرشط, وإن كـــان العـــر
فــرشط نقلــه إىل مــا يقتــضيه العقــد والــرشط, وإن رشط نقلــه عــام يقتــضيه العقــد إىل العــرف 

 وإن مل يكــن لــه وجــه صــحيح بطــل ,فــإن كــان العــرف وجــه صــحيح صــح العقــد والــرشط
الرشط وصح العقد, فعىل هذا إن رشط العهدة يف غري بلدها, فعىل قول املـرصيني يثبـت 

ـــه رشط مـــا خيـــالف مقتـــىض العقـــد والعـــرف مـــن ضـــامن البـــائع العقـــد ويـــسقط الـــ رشط; أل
ــه رشط مقتــىض العقــد  للمبيــع بعــد القــبض وعــىل قــول املــدنيني يثبــت العقــد والــرشط; أل
دون العرف, وإن رشط الرباءة باملدينة, فعىل قول املرصيني يثبت الرشط والعقد, وعىل 
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  .قول املدنيني يبطل الرشط ويثبت العقد
يثبــــت العقــــد ويبطــــل : مــــا تــــأول عليــــه البــــاجي روايــــة املــــرصيني بقولــــه: نابــــن زرقــــو

ْبن رشدالرشط خالف ما محلها عليه ا   .فتأمله: ُ
 وإنـام اخلــالف متقــدم , إن اشــرتط العهـدة لزمــت ولـو يف بلــد عـرفهم الــرباءة:املتيطـي

  .ًيف البيع يقع مبهام
  .عهدة السنة والثالث أمر قائم باملدينة: وفيها

  . ال عهدة عندنا إال يف الرقيق:قال مالك
ء يف غري بلـد العهـدة ولـه عهـدة املـسلمني : الصقيل عن ابن القاسم إن كتب يف الرشا

  .مل ينفعه ذلك وذكرها يف الكتاب باطل
ما حدث بالرأس يف الثالث من مرض أو مـوت فمـن بائعـه, وكـذا إن جـرح : وفيها

  .فأرشه للبائع وللمبتاع رده
زيــــعــــن : الــــصقيل  وكــــذا إن أصــــابه بيــــاض بعينــــه أو محــــى, ومــــا ذهــــب مــــن قبــــل ةَّاملوا

  .الثالث ال رد به
ى بـــــه إن عاودتـــــه بـــــالقرب رده ولـــــو بعـــــد : أشـــــهب ال يعلـــــم ذهـــــاب احلمـــــى ويـــــستأ

ما تعتـاد عودتـه كـاحلمى : َسحنونالثالث, وللباجي قبل ذكره قول أشهب ما نصه, قال 
ع عيـــسى ابـــن القاســـم يـــرد العبـــد فلـــه الـــرد, رفعـــه للحـــاكم حـــني أصـــابته أو مل يرفعـــه وســـم

بحدوث رشبه اخلمر يف عهدة الثالث أو زنى أو رسقة, وبكل ما أحدث أو أصابه فيهـا, 
ام حيضتها   .وكذا حدوث ذلك باألمة أ

ْبــن رشــدا ال خــالف يف هــذا يف املــذهب وال فــرق بــني مــا حيــدث فيهــا يف األبــدان أو : ُ
ـه فعلـه قبـل البيـع فيـربأ منـه, وإن األديان أو األخالق إال أن يتـربأ البـائع بـيشء  مـن ذلـك أ

َأصـــبغوفـــرق . أحـــدث مثلـــه يف العهـــدة ْ  يف ذلـــك بـــني اإلبـــاق والـــرسقة وبـــني الزنـــا ورشب َ
  .اخلمر فيام أحدثه العبد أو األمة يف الثالث واالسترباء

َأصـــبغقـــول : قـــال فـــضل ْ  عـــىل روايـــة أشـــهب وابـــن نـــافع فـــيمن يبيـــع العبـــد ويـــربأ مـــن َ
ــه ال يـــدري مــا يـــؤول إليــه مـــن اإلبــاق ثــم يـــأب ق يف عهــدة الـــثالث وجعــل الـــرسقة مثلــه; أل
  .ذهاب اجلسد
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  .ًمن ابتاع عبدا فأبق يف الثالث فهو من بائعه إال أن يبيعه بيع براءة: وفيها
إن بيــع بــالرباءة مــن اإلبــاق فــأبق يف الــثالث فهــو مــن بائعــه : قــال ابــن نــافع عــن مالــك

ــه خـرج مــن الــثالث سـامل ًا وإال عجــل بــرد الـثمن وأرضب للعبــد أجــال, فــإن ًحتـى يعلــم أ
ـــه خـــرج مـــن الـــثالث ســـاملا فهـــو مـــن مبتاعـــه, وإن جهـــل أمـــره فهـــو مـــن بائعـــه, وإن  ًعلـــم أ

  .وجد بعد الثالث مل تؤتنف فيه عهدة
مــن تــربأ يف بيــع غــالم مــن إباقــه فــأبق يف عهــدة الــثالث, ومــات : وســمع ابــن القاســم

ــه مــات يف عهــدة وجهــل هــل مــات يف العهــدة أو بعــده ا? هــو مــن مبتاعــه حتــى يــأيت ببينــة أ
ـه : الثالث, وكذا العور وسائر العيوب, وروى ابن نافع ه من بائعه حتى يعلم بالبينـة أ أ

  .ًخرج ساملا من الثالث
ْبن رشدا َّدونـة روايـة ابـن نـافع وقعـت هنـا يف بعـض الروايـات خمتـرصة, وهـي يف امل:ُ َ 

ـه مـات يف ًويف أول سامع أشهب كـامال, ويف  آخـر سـامعه املـصيبة مـن مبتاعـه حتـى يعلـم أ
العهدة مثل سامع ابن القاسم, وإنـام اخلـالف إذا مل تعلـم حياتـه وال موتـه أو علـم موتـه ومل 
يعلــم إن كــان موتــه يف عهــدة الــثالث أو بعــدها, ولــو علــم موتــه يف عهــدة الــثالث فهــو مــن 

يهام فـــإن عمـــي خـــربه فـــرتادا الـــثمن عـــىل ًبائعـــه ولـــو علـــم موتـــه بعـــدها فمـــن مبتاعـــه اتفاقـــا فـــ
إحدى روايتي أشهب ثم أتى العبد كان للبائع ومل يرد ملبتاعه ولو أتى قبل أن يـرتادا فهـو 

إن تراضـــيا عـــىل ذلـــك دون حكـــم, ولـــو : ملبتاعـــه حكـــاه حممـــد عـــن أشـــهب ومعنـــاه عنـــدي
ف فيه,  فال اختال;حكم عليهام بذلك لوجب رده ملبتاعه النكشاف خطأ احلكم يف ذلك

  .وسمع حييي ابن القاسم ال يرد العبد بذهاب ماله يف الثالث
ْبــن رشــدا ــه ال حــظ لــه مــن ثمنــه, ولــو تلــف يف العهــدة وبقــي مــا لــه انــتقض بيعــه : ُ أل

  .وليس ملبتاعه حبس ماله بثمنه
ال عهدة ثالث, وال سنة يف العبد املقـرض وال يف املـسلف فيـه : َسحنونويف نوازل 
ال املــشرتى بــصفة, وال املــأخوذ بــدين وال املــنكح بــه, وال املخــالع بــه, وال املــصالح بــه و

وال املقاطع به, وال املأخوذ من دم عمد كله عىل مذهب ابـن القاسـم, وروى أشـهب يف 
  .املنكح به العهدتان

ْبن رشدا   .ًال عهدة يف القرض اتفاقا: ُ
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ه كاهلبـة العهدة واملصالح به يريد عىل ا: وقال ابن حبيب يف املسلف فيه إلنكار; أل
ــه أخــذه عــىل تــرك خــصومة فــال جيــوز التقايــل  ــه يقتــيض املنــاجزة; أل يف حــق الــدافع, وأل
فيــه, ولــو اســتحق مــا رجــع بــالعوض كــالبيوع, وال عهــدة يف املــأخوذ مــن ديــن أو مــن دم 
عمـد لوجـوب املنـاجزة يف ذلـك اتقـاء الـدين بالـدين, وسـقوطها يف املـشرتى عـىل الـصفة; 

لبيع يقتضيه القتضائه التناجز إذ كـان النـاس يتبـايعون الغائـب عـىل مـا أدركـت ألن وجه ا
ًالصفقة حيا, وبيع الصفقة بيع مؤخر قـاطع للـضامن وسـقوطها يف املـنكح بـه; ألن طريـق 

وســـقوطها يف املخـــالع بـــه; ألن طريقـــه املنـــاجزة; . النكـــاح املكارمـــة, وقـــد ســـامه اهللا نحلـــة
ًخللع ملكــا تامــا ال يتعقبــه رد وجــب ملــك الــزوج العــوض ألن املــرأة ملــا ملكــت نفــسها بــا ً

ه انتزاع, وإن كـان غـريه أشـبه املـسلم فيـه,  ه إن كان معينًا فكأ كذلك, ويف املقاطع به; أل
َأصــبغ وابــن حبيــب مــع َســحنونويف ســقوطها يف املــستقال منــه قــوال  ْ  وهــذا إذا انتقــد وإال َ

ه كاملأخوذ من دينسقط   .ًت اتفاقا; أل
بــن العطــار بــسقوطها يف العبــد رأس ســلم صــحيح القتــضاء الــسلم املنــاجزة, قــول ا

ـام إذا وقـع :قد قيل ً ال جيوز السلم عىل تأخري رأس ماله يوما إنام جيوز تـأخريه إىل ثالثـة أ
َّدونــــةعــــىل املنــــاجزة, وهــــو قــــائم مــــن امل  , ســــقوطها فــــيام بيــــع بــــدين: بــــدليل وقيــــاس قولــــهَ

  .عطار ورأى فيه العهدةقول ابن الواعرتض ابن اهلندي 
  وحكـــى ابـــن حبيـــب ســـقوطها يف العبـــد املوهـــوب عـــىل الثـــواب ويدخلـــه القـــوالن يف 

  .املنكح به
َأصبغ كقول َسحنونحكى فضل عن : ابن زرقون ْ ْبـن رشـد يف اإلقالة خالف نقل اَ ُ 

والعهــدة يف اإلقالــة عــىل أهنــا بيــع, وإن قلنــا عــىل أهنــا فــسخ عــىل مــا تأولــه بعــض : عنــه قــال
ً فال عهدة عليها قوال واحدا;حابنا يف الشفعة واملرابحةأص ً.  

ــــــــه فــــــــسخ, وكــــــــذا البيــــــــع :روى أشــــــــهب: البــــــــاجي    ال عهــــــــدة يف الــــــــرد بالعيــــــــب; أل
  .الفاسد يفسخ

ـــــه نقـــــض بيـــــع كقـــــول أشـــــهب يف : ابـــــن زرقـــــون قولـــــه هنـــــا يف الـــــرد بالعيـــــب يقتـــــيض أ
لـــرد بالعيـــب منهـــا يف اســـتربائها ال مواضـــعة فـــيمن ردت بعيـــب مثـــل قـــول ابـــن القاســـم يف ا

ــه يعتــق  ــرس أ املــديان يعتــق فــريد عتقــه ويبــاع للغرمــاء ثــم يــرد بعيــب علمــه املــديان, وقــد أ
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  . ال يعتق عليه:عليه, وقال أشهب
ُقلت ً تقدم الكالم عىل قوليهام تناقضا وتفريقا:ُ ً.  

ال عهــدة فيــه, : روى حممــد يف املــسلف فيــه, كقــول ابــن حبيــب, وقــال حممــد: البــاجي
ال عهـــدة يف : َســـحنونان ببلـــد العهـــدة إال أن يـــشرتطها, وقالـــه ابـــن القاســـم, وقـــال وإن كـــ

فيــه العهــدة, فيحتمــل أن يكــون بنــاء عــىل : عبــد أخــذ مــن ديــن أو كتابــة, وقــول ابــن حبيــب
 وإن , أن تعيـــني العبـــد كـــالقبض, وحيتمـــل أن جيـــري عـــىل قـــول ابـــن القاســـم:قـــول أشـــهب

  .ل من جنس آلخر إنام هو فيام نق;فسخ الدين يف الدين
  . فليس من فسخ الدين يف الدين;وأما من ثبت له يشء يف الذمة فعني بجنسه

ام عهدة الثالث من يوم عقد البيع: الباجي  احتـسب ; فإن كان بعد الفجـر,ابتداء أ
إن كان نصف النهار ألغـي ذلـك اليـوم, :  فروى ابن القاسم,به, وإن كان يف بعض النهار

بلغو أبعـاض اليـوم : َسحنون, ومقام املسافر, وقال َّالعتبيةسم يف وهذا مشهور البن القا
  . وجيب عليه أن يلفق يف العهدة وتبعه املازري,يف إقامة املسافر

ْيب زمنَنيروى ابن أ: وقال ابن زرقون َ   . يف إقامة املسافرَسحنون يف العهدة كقول َ
بــع بقــدر مــا: املتيطــي  إن عقــد :ثالثهــا مــر منــه, يف إلغــاء يــوم التبــايع وتكميلــه مــن الرا

       قـــرب طلـــوع الـــشمس حـــسب ذلـــك اليـــوم وإال ألغـــي لروايتـــي ابـــن القاســـم وغـــريه وابـــن 
  .عبد الرب

ًإن مــــــــىض أكثــــــــر النهــــــــار ألغــــــــي وإال حــــــــسب يومــــــــا كــــــــامال قــــــــال: ونقــــــــل عيــــــــاض ً :  
  .واألول ظاهرها

ُقلت ًكـامال,  إن مـىض أكثـره وإال حـسب :ثالثهـا ففي لغو لـزوم يـوم العقـد وتلفيقـه :ُ
ً إن عقــد قــرب طلــوع الــشمس حــسب كــامال وإال ألغــي لروايتــي املتيطــي, وأيب ::رابعهـاو

عمر, ونقل عياض, وسمع عيسى ابـن القاسـم ابتـداؤها يف بيـع اخليـار مـن وقـت انربامـه, 
ه املذهب   .ونقله الباجي وابن حمرز وغري واحد كأ

 عنــدنا, أن بيــع اخليــار  وإنــام يــصح بنــاء عــىل أحــد القــولني;هــذا املنــصوص: املــازري
  . ًإنام يقدر منعقدا من وقت إمضائه

ْبــن رشـــدوقــول ا هــذا عــىل املـــشهور أن بيــع اخليـــار, إذا أمــيض إنـــام : يف ســامع عيـــسى: ُ
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ام اخليار   .يقع يوم أميض, وعىل قوهلا يف الشفعة يوم وقع تكون العهدة يف أ
ث يف بعيــد الغيبــة مــن يــوم وعــىل العهــدة يف املبيــع عــىل الــصفقة ابتــداء الــثال: البــاجي

العقـــد, فـــإذا انقـــضت الـــثالث بقـــي ضـــامن القيمـــة كبقـــاء ضـــامن االســـترباء بعـــدها, وتبعـــه 
وكــــذا يف املحتبــــسة بــــالثمن; ألن الــــضامن يف ذلــــك عــــام, كعمــــوم عهــــدة : املــــازري وقــــال

ــام العهــدة مــن يــوم تبــاع وتــدخل يف االســترباء لــيس : الــثالث, وســمع ابــن القاســم قــال أ
  .ترباء عهدةبعد االس
ْبن رشدا   . مثله: ُ

 فـال ; وإن أقامـت, وإنام هذا إن أقامت يف االسترباء ثالث ليـال فـأكثر:سمع أشهب
 ونقلـه أبـو ,عهـدة الـثالث بعـد احليـضة: بد مـن متـام عهـدة الـثالث, وقـال املـشيخة الـسبعة

ه من املذهب   .عمر كأ
ُقلـــت ثالث يف املواضـــعة  هـــذا خـــالف قـــول ابـــن حـــارث اتفقـــوا يف انقـــضاء عهـــدة الـــ:ُ

ام املواضعة من البـائع, واختلـف إذا انقـضت املواضـعة قبـل  عىل أن ضامن عيوب باقي أ
ام عهدة الثالث, فروى حممد عهـدة الـثالث داخلـة يف االسـترباء, ومثلـه سـامع : انقضاء أ

ــام املواضــعة أقــل مــن عهــدة الــثالث :  وقــال حممــد,أيب زيــد روايــة ابــن القاســم إن كانــت أ
الــثالث قائمــة, ويف كــون عهــدة الــسنة بعــد الــثالث أو مــن يــوم العقــد فتــدخل فيهــا فهــذه 

ُاملاجشونعهدة الثالث, سامع القرينني, وقول ابن    . مع رواية الواضحةِ
ْبـــن رشـــدوفـــرق ا  بـــني دخوهلـــا يف االســـترباء وعدمـــه يف الـــسنة بتامثـــل عهـــدة الـــثالث ُ

  .ون واجلذام والربصواالسترباء لعمومها يف كل عيب وخصوص السنة باجلن
َأصـــــبغويف نـــــوازل  ْ مـــــن أراد رد عبـــــد أو أمـــــة بعيـــــب لـــــدعوى حدوثـــــه يف الـــــسنة أو : َ

 : إنام حدث بعدمها صـدق بيمينـه ولـو مل ينتقـد, وقـول ابـن القاسـم:االسترباء, وقال بائعه
:  وكـذا قـول ابـن القاسـم, صدق املبتاع بيمينه خطأ, وسألت أشهب فوافقني;إن مل ينتقد
  . وإال صدق املبتاع خطأ,ب يفوت يصدق البائع يف صفته إن انتقديف املعي
ْبــن رشــدا َأصــبغ قــد روى عبــد األعــىل عــن :ُ ْ  يف هــذه املــسألة أن القــول قــول املبتــاع; َ

 فهو مـدع انقـضاءها, وعـىل ذلـك يـأيت قولـه يف نوازلـه يف طـالق ;ألن العهدة لزمت للبائع
نية  فتـــزعم أهنـــا , فرييـــد رجعتهـــا,لم زوجهـــا تـــسلم حتـــت نـــرصاين ثـــم يـــس:الـــسنة يف النـــرصا
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ًحاضت ثالث حيض بعد إسالمها, وأن إسالمها كان ألكثر من أربعـني يومـا ملـا حيـاض 
ويــزعم الــزوج أن إســالمها كــان منــذ عــرشين ليلــة ملــا ال حيــاض يف . يف مثلــه ثــالث حــيض

تـه واحـدة وأراد رجعتهـا, وقـال س,  إنـام طلقتهـا أمـ:مثله ثـالث حـيض, وفـيمن طلـق امرأ
 إذ ال فــرق ; طلقنــي منــذ شــهرين وحــضت ثــالث حــيض, إن القــول قــول الــزوج:وقالــت

:  فقـالَسـحنونبني دعوى انقضاء العدة ودعوى انقضاء العهـدة, وإىل هـذا القـول ذهـب 
َأصــبغيف قــول  ْ  يف هــذه النــوازل إن القــول قــول البــائع هــذا خــالف مــا أمجــع عليــه ســلفنا يف َ

  .معرفة املدعي من املدعى عليه
 وهــذا عــىل مــذهب ,ومــن لزمتــه العهــدة واالســترباء فــزعم أهنــام قــد انقــضيا فهــو مــدع

 انتقــد أو مل ينتقــد, القــول قــول املبتــاع وهــو قــول ابــن القاســم يف الوكــاالت منهــا َســحنون
ًبـل بعتـك محـال كـامال, القـول قـول املبتـاع, : فيمن رد نصف محل طعام بعيب فقال البـائع ً

ـــه نقـــد لقولـــه  وعهـــده الـــسنة مـــن ,ا حلـــف البـــائع مل يـــرد مـــن الـــثمن إال نـــصفهإذ: وظـــاهره أ
ً ولو ظهر فيهـا مـا شـك يف كونـه جـذاما أهـل البـرص ,حادث اجلذام والربص واجلذام فيها

كخفـة احلـاجبني, ورفــع املبتـاع أمـره للقــايض وحتقـق قــرب انقـضائها, ففـي الــرد بـه قــوالن 
ْبـــن رشـــدلـــسامع حييـــي ابـــن القاســـم مـــع ا ْبـــن وهـــب ونقلـــه عـــن ا, حبيـــب عـــن حممـــد وابـــنُ َ 

َأصبغوأشهب و ْ ْبن رشد وحممد مع ابن حبيب عن ابن القاسم وابن كنانة وصوبه اَ ُ.  
ْبن وهبالباجي عن ا ُاملاجشون وأشهب وابن َ َأصبغ وِ ْ يرد بام يتقى بعد الـسنة إذا : َ

ــــه ال يظهــــر إال : شــــك فيــــه قبــــل انقــــضائها, وقــــال حممــــد   إذا تــــيقن ســــببه يف الــــسنة وعلــــم أ
  .بعدها رد به

ويف سامع حييي يف الربص كاجلـذام وفيـه إن ادعـى مـشرتي أمـة يف الـسنة أهنـا جمنونـة, 
ورفــع أمرهــا لإلمــام ومل يبــني خنقهــا للعــدول ومــا حتققــوه إال بعــد الــسنة بــام يــسرتاب دون 
حتقــق مــن جنــون أو غــريه وال بــام يتحقــق مــن ذلــك قــرب انــسالخ الــسنة إن مل يظهــر دالئلــه 

 :ثالثهـاويف الرد باجلنون وذهـاب العقـل وإن كـان بجنايـة وإن مل يكـن هبـا, :  قاليف السنة,
ْبن وهبال يرد إال باجلنون ال   ., وهلا والبن حبيبَ

 :ثالثهــا ال يــرد بــه, ويف ذهــاب العقــل َعبــد احلكــمالــرد بــاجلنون, والبــن : ابــن زرقــون
ْبن وهبإن ذهب بجناية البن حبيب, وا   . وهلاَ
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 اجلرب واحلمرة وأن تسلخ وورم وال من البهـق يف الـسنة وال مـن ال يرد من: وفيها
  .صمم أو خرس إن كان معه عقله

  .وما يطرأ واحتمل فيها وبعدها فمن املشرتي عىل األصح: ابن احلاجب
ُقلــت ــه لــو اتفقــا عــىل زمــن العقــدة واختلفــا بعــد انقــضاء الــسنة يف جــذام بــه :ُ  ظــاهره أ

حـــدث فيهـــا, إن القـــول قـــول :  الـــسنة وقـــال املـــشرتيحـــدث بـــه بعـــد: حينئـــذ, فقـــال البـــائع
البــائع عــىل األصــح وال خــالف يف هــذه الــصورة, أن القــول قــول البــائع وإنــام اخلــالف إذا 
تداعياه باختالفهام يف زمن العقـد حـسبام قـدمناه, وتفـسري كالمـه هبـذا بعيـد مـن لفظـه عنـد 

صف واألوىل تفسريه بقول ابـن شـاس  املبيـع أمـر أشـكل وقـت إن طـرأ عـىل: من تأمل وأ
: حدوثــــه ومل يــــدر أيف العهــــدة أو بعــــدها هــــل يكــــون ضــــامنه مــــن املبتــــاع أو البــــائع مــــذهبان

  .ملقابل أصيل السالمة والضامن
قال ابن القاسم يف العبد يأبق يف العهدة وقد تربأ بائعه من اإلباق فذكر ما تقدم من 

 مــن إباقــه فــامت فيــه وجعــل كــون روايتــي ابــن القاســم وابــن نــافع ولــو عــرب بقولــه مــن تــربأ
موتـــه يف الثالثـــة أو بعـــدها ففـــي كونـــه مـــن مبتاعـــه أو بائعـــه روايتـــا ابـــن القاســـم وابـــن نـــافع 

  .ًلكان واضحا
والبــائع قبلــه : وقــول ابــن احلاجــب: وللمبتــاع إســقاط العهــدة بعــد العقــد: ابــن شــاس

  .كعيب غريه بحمل
بــــل إســــقاط املــــشرتي حلقــــه يف حيتمــــل أن يريــــد أن البــــائع ق: وقــــال ابــــن عبــــد الــــسالم

ء,  العهــدة إذا أســقطها بعــد ذلــك يكــون حكــم املــشرتي معــه يف العيــب احلــادث بعــد الــرشا
ًوقبـل اإلسـقاط كحالـه يف البيـع الـذي ال عهـدة فيــه, ومعنـى هـذا أن مـن اشـرتى عبـدا عــىل 
عهــدة الــثالث, وقبــضه وبقــي عنــده يــومني ثــم أســقط حقــه يف بــاقي العهــدة ثــم اطلــع عــىل 

ًحــدث يف اليــوم األول والثــاين فــإن حكمــه يف ذلــك حكــم مــن اشــرتى عبــدا واطلــع عيــب 
  ًفيــــه عــــىل عيــــب قــــديم لــــه الــــرد بــــه وال يكــــون بإســــقاط حقــــه يف بــــاقي العهــــدة مــــسقطا ملــــا 

  .مىض منها
ُقلــت ــام العهــدة, : ً ظــاهر كالمــه أوال:ُ تفــسري كالمــه بإســقاط املــشرتي حقــه يف كــل أ

 ,بإسقاطه إياها يف باقي العهدة, ولو أعتـق العبـد مبتاعـهوظاهر قوله ومعنى هذه تفسريه 
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ثـــم حـــدث بـــه عيـــب يف الـــثالث, ففـــي ســـقوط حقـــه يف العيـــب وبـــاقي العهـــدة, ورجوعـــه 
َأصــبغ وَّاملوازيــة يــرد عتقــه, للبــاجي عــن :ثالثهــابقيمتــه  ْ  وابــن حبيــب عــن ابــن َســحنون مــع َ

  .ًالقاسم يف عهدة السنة حاكيا عنه األولني
 وعـزا اللخمـي األول البـن القاسـم ,ل الثالث يف عهدة الـثالث أوىلودخو: الباجي
  .ولو كان أعتقه حينث يمينه بعتق ما يملك: ًوحممد قائال

 أشـــكل يف عهـــدة الـــثالث مـــن عهـــدة الـــسنة; ألن :وقـــول ابـــن القاســـم: قـــال اللخمـــي
دة  ولـيس كـذلك يف عهـ,للبائع يف عهدة الثالث أن يمنعه من العتق إال أن يـسقط العهـدة

  .السنة
ـــه فيـــه غـــري قاصـــد  وقـــول حممـــد بـــسقوط العهـــدة يف عتقـــه باحلنـــث لـــيس بحـــسن; أل
ًإلســقاط العهــدة إال أن حينــث اختيــارا, وإن أعتــق األمــة يف اســتربائها فــإن كــان االســترباء 

 وإن كـان مـن وطء البـائع فأعتقهـا ,من غري البـائع نفـذ اآلن ثـم خيتلـف هـل تـسقط العهـدة
ا, إن ظهــر محلهــا عتقــت عــىل البــائع وإن حاضــت عتقــت عــىل هــو واملــشرتي وقــف عتقهــ

املـشرتي فـإن كــان حـدث هبـا عيــب يف االسـترباء مل يرجـع بــه عـىل قـول ابــن القاسـم ورجــع 
َأصبغبه عىل قول  ْ َ.  

ْبن رشدا ًيف كون عتقه وإيالده يف الـثالث أو الـسنة قطعـا هلـام فـال يرجـع عـىل البـائع : ُ
 يف عهـدة الـثالث ال يف الـسنة :ثالثهـاالبائع بقيمـة العيـب بيشء ولغوه فتثبتان ويرجع عىل 

َأصبغلسامع  ْ َأصبغ مع َسحنون ابن القاسم وَ ْ   . يف نوازله يف بعض الرواياتَسحنون وَ
َأصــبغويف ســامع  ْ  ثــم ,مــن يبتــاع العبــد بيــع اإلســالم وعهدتــه فيعتقــه:  قــال ابــن كنانــة:َ

  . القيمتني, وكذا يف إيالد األمةيظهر به جذام يف السنة يرجع عىل البائع, بام بني
يرد العتـق ويأخـذ املـشرتي الـثمن كلـه, ولـست أراه, : كان مالك يقول: ابن القاسم
  . بل عتقه قطع لعهدة السنة;وال قول ابن كنانة

ْبـــن رشـــدا يرجـــع املبتـــاع عـــىل البـــائع بجميـــع : إن مل يكـــن لـــه ثمـــن, فقـــال ابـــن كنانـــة: ُ
 عــن مــال أخــذ البــائع منــه الــثمن الــذي دفــع ملبتاعــه  فــإن مــات العبــد,الــثمن ويمــيض عتقــه

  .وبقيته للمبتاع
ُقلــت , لقــول ابــن َســحنون فــاألقوال بقــول ابــن كنانــة ومالــك مخــسة, ومغــايرة قــول :ُ
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 أن كــل مــا يرتكــه العبــد املعتــق للمبتــاع خــالف قــول ابــن َســحنونإن مقتــىض قــول : كنانــة
  .كنانة يأخذ منه البائع الثمن

  . النفقة يف عهدة الثالث عىل البائعروى حممد: َّالشيخ
 كــــذا يف املواضــــعة وبيــــع الرقيــــق بخيــــار; ألن ذلــــك يف ضــــامنه, فــــإن أســــقط :املتيطــــي

  .املبتاع يف العهدة صارت عليه كالضامن
ًإن رشطه بطل العقد وال جيوز رشط وضعه عـىل يـدي البـائع خمتومـا عليـه; : الباجي

ه كرشط نقده, وعىل قول القايض هـي مـسألة  ولـو طلـب البـائع ,ً العربـان يكـون جـائزاأل
زيـــةوقفـــه عـــىل يـــدي عـــدل ففـــي لزومـــه روايتـــا املبـــسوط مـــع العتيبـــة و  ولـــو تلـــف بعـــد ,َّاملوا

ًوضعه, ففي صـحة متـسك املبتـاع بـالبيع ناقـصا ولـزوم فـسخ البيـع بـرد األمـة لبائعهـا قـول 
َأصبغ ْ   . وأحد قويل ابن القاسمَسحنون مع َ

ُاملاجش ابن :وثانيهام   .ٍوعىل األول يف متسكه به بالثمن التالف أو بثان: ونِ
 إن تلف بعد حدوث العيب ملحمـد عـن ابـن القاسـم وابـن عبـدوس عـن ابـن :ثالثها
ُاملاجشون   .َسحنون وِ

ُاملاجـشون هو نحو ما حكـى ابـن عبـدوس عـن ابـن َسحنونقول : ابن زرقون :  قـالِ
ـــه وقـــت حـــدوث ا لعيـــب والـــثمن قـــائم كـــان لـــه وســـواء علـــم بتلـــف الـــثمن أو مل يعلـــم; أل

   . فال يرفعه تلف الثمن;اخليار يف قبول العيب
ُاملاجشونوهو تفسري قول ابن : عبدوسابن  لِ   . ومحله أبو الوليد عىل ثالثة أقوا

وجيــوز الطـــوع بالنقــد إن مل يكـــن بيــع خيــار, وســـمع عيــسى ابـــن القاســم مـــا : البــاجي
  .ية ملبتاعه إن رشط ماله وإال فلبائعهحدث للعبد يف الثالث من نامء ماله بربح أو عط

ْبـــــن رشـــــدا ـــــه يف ضـــــامنه, وقـــــول ابـــــن القاســـــم : ُ القيـــــاس أن نـــــامه بالعطيـــــة لبائعـــــه; أل
  .استحسان, ورعى القول بعدم عهدة الثالث

ُقلــت ً غلتــه فيهــا ال أعـــرف فيهــا نــصا ملتقـــدم وجيــري عــىل نـــامء مالــه بالعطيــة للبـــائع, :ُ
   ورأى بعـــــــــــض املتـــــــــــأخرين أهنـــــــــــا للبـــــــــــائع; ألن الغلـــــــــــة فيهـــــــــــا ملبتاعـــــــــــه,: والبـــــــــــن شـــــــــــاس
  .اخلراج بالضامن

ــــه يف ضــــامنه : وفيهــــا إن قطعــــت يــــده أو فقئــــت عينــــه يف الــــثالث فــــاألرش لبائعــــه; أل
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ْيب زمنَــنيوملبتاعــه أخــذه بــالثمن كلــه أورده, وقبــول عبــد احلــق تعقــب ابــن أ َ , أخــذه املبتــاع َ
ه إال أن يعفــــو البــــائع عــــن  والوجــــه فــــسخ: قــــال,بوجــــوب وقفــــه لــــربء جرحــــه وال حــــد لــــه

ــه كبيــع مــريض يــرد بــأن أخــذه بالعقــد الــسابق;  اجلنايــة إن كانــت غــري خموفــة وإال فــال; أل
ه كان بتا, واخليار كخيار العيب   .ًأل

  .والنقد يف عهدة السنة جائز وهي من اجلنون واجلذام والربص: وفيها
  .ههو فيها الزم; ألن ما يتقي فيها نادر وال حيكم ب: الباجي

  .ال بأس بالنقد فيها وعبارة الباجي أصوب وهي احلكم: ويف اجلالب
 واحـــتج لـــه ابـــن عبـــد ,البيـــع الفاســـد كالـــصحيح يف العهـــدة: املـــازري عـــن األشـــياخ

الــرمحن بــأن رشط النقــد يف اخليــار ال يرفــع ضــامنه عــن البــائع كالــصحيح, وضــامن مــا لــيس 
بس يف ثمنـــه يف كونـــه مـــن مبتاعـــه فيـــه حـــق توفيـــة مـــن كيـــل أو وزن أو عـــدد مـــن مبيـــع مل حيـــ

 ,بقبـــضه, ولـــو قـــبض ثمنـــه: :رابعهـــا و, بتمكينـــه:ثالثهـــاًبعقـــده بتـــا أو يمـــيض زمـــن قبـــضه, 
 واللخمــي عــن أحــد ,وطــال األمــد هلــا مــع املوطــأ واملــازري عــن نقــل البغــداديني املــذهب

ْبــن رشــد وابــن زرقــون مــع ا,قــويل مالــك واملــازري عــن فهــم بعــضهم املــذهب وعــن غــريه ُ 
 إن :روى ابــن شــعبان: ن أشــهب مــع اللخمــي عــن ثــاين قــويل مالــك قــال هــو واملــازريعــ

 وإن كــــان ,ًكــــان املــــشرتي مــــن أهــــل البلــــد مــــورسا فــــضامنه مــــن البــــائع وإال فمــــن املــــشرتي
ه كرهن يف يده ام ونحوها فمن البائع; أل   .األجل عرشة أ

ُقلــت ي األخــري بــأن  هــذا يــدل عــىل أن املبيــع حمبــوس, الفــرض خالفــه ووجــه اللخمــ:ُ
ــه لــو : البيــع حقيقــة هــو التعاقــد والتقــابض قــال والتعليــل ألمــد التــسليم لــيس بحــسن; أل

  .رأى أن عليه التوفية والتسليم ملا سقط ذلك بالرتاخي, كام ال تسقط به توفية الكيل
هــــذا التــــشبيه ضــــعيف; ألن الــــضامن قبــــل الكيــــل والــــوزن لكــــون املبيــــع ال : املــــازري

 مــن قــال :ئع إال بأحــدمها, والعبــد والثــوب مميــزان بــذاهتام, وإنــام قــاليتميــز عــن ملــك البــا
بوقـــف الـــضامن عـــىل التمكـــني لعـــدم قـــدرة املـــشرتي عـــىل القـــبض, فـــإذا مـــىض زمـــن إمكـــان 
قبـــضه انتفــــى وقـــف ضــــامنه النتفـــاء موجبــــه, ويبعـــد أن يعتقــــد أحـــد مــــن أهـــل املــــذهب أن 

  .حقيقة البيع التبايع والتقابض
ســئل عــن الرجــل يبتــاع األرض أو الــدار أو غــري ذلــك, وعرفــه : َســحنونويف نــوازل 
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 إن :ًللمبتــاع يف يــد بائعــه بحــوزه, ومتلكــه, فيطلبــه بتحــويزه, أتــرى عــىل البــائع حــوزا? قــال
 فــال حــوز لــه عليــه, وإن دفعــه عــام اشــرتى دافــع, فهــي مــصيبة ;اشــرتى مــا عرفــه بيــد بائعــه

  .نزلت باملشرتي
ْبــــن رشــــدا ء الرجــــل األرض أو: ُ  الــــدار إن كــــان بــــإقراره للبــــائع بامللــــك واليــــد مل رشا

يلزمه له حتـويزه وال تنزيلـه فيـه, وإن دفعـه دافـع عـن النـزول فيـه, واسـتحقه مـستحق فهـي 
لــه مــا باعــه منــه, كــام إذا كــان َســحنونمــصيبة نزلــت بــه عــىل قــول   هــذا والــصواب لــزوم إنزا

كيلــه أو أمينــه ويقــول ال أدري ًمقــرا لــه بامللــك غــري مقــر باليــد خــوف أن يمنعــه نزولــه فيــه و
ئه   .صدق ما تدعي من رشا

إن نزل املبتاع يف امللك املبيـع عـىل اجلـزاف كتـب قبـل تقييـد اإلشـهاد ونـزل : املتيطي
املبتـاع يف املبيــع فـإن كــان حــد بعـضه قلــت مــا حـد منــه ومـا مل حيــد بعــد أن وقفـه عليــه البــائع 

ًحقال حقال وأراه إعالمه, وعرفه بحدوده فوقـف عـ ًىل مجيـع ذلـك وأحـاط بـه علـام وإبـراء ً
البائع مـن درك اإلنـزال والتحديـد وإن عـري العقـد مـن ذكـر ثـم أقـر لـه بعـد ذلـك بحـرضة 
له حسبام تقدم, وإن مل يذكر اإلنـزال يف العقـد وال فعـاله  بينة كتب ذلك بمعاينة البينة إنزا

له فقد مىض العمل باحلكم به وإلزامه الب   .ائعبعد, وطلب املبتاع إنزا
 ألهنـا واردة بـأن مـا أصـاب املبيـع مـن دار ; الروايـة تـدل عـىل خالفـه:قال ابن اهلنـدي

أو أرض من هدم أو غرق أو غريه بعـد العقـد هـو مـن املبتـاع وهـذا متفـق عليـه, واإلنـزال 
يوجب الفسخ ويؤول إليه عند االختالف يف أشخاص املبيع ويوجب كون ضامن املبيع 

  .قبله بعد العقد من بائعه
 مل يلــــزم البــــائع ; إذا مــــىض لعقــــد البيــــع عــــام:قــــد قــــال بعــــض مــــن يقــــول بــــاإلنزال

ه إن أقر املبتاع باإلنزال يف طروء استحقاق بعض املبيـع إن مل يكـن البـائع ,إنزال  وأ
زله يف املبيع بمحرض بينة احتاج عند الرجـوع بمنـاب املـستحق عـىل البـائع إن كـان  أ

كــر  ويــنقض الــصفقة إن كــان كثــ,ًيــسريا ًريا إىل الثلــث كــون املــستحق مــن املبيــع إن أ
زلــه يف املبيــع بمحــرض بينــة ســقطت عنــه مؤنــة اإلثبــات  ,البــائع كونــه منــه, وإن كــان أ

لـه أو غـريهم وإذا حـدد  فإن احتاج إىل حيازة ذلك حازه الشهود الـذين حـرضوا إنزا
فــا  قــرب مــن معنــى اإلنــزال, وتتأكــد احلاجــة لإلنــزال إذا كــاناملبيــع, ووصــف ً املبيــع جزا
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  .غري حمدود وال موصوف
  .هذا الذي علل به حكم اإلنزال حسن: ابن سهل

ُقلت ًما أصاب املبيع بعد العقد من املبتاع اتفاقا خالف ما تقدم :  قول ابن اهلندي:ُ
مــن نقــل القــول بوقــف ضــامنه عــىل القــبض ورده قــول املــوثقني بــام ذكــر, يــرد بــأن اإلنــزال 

عينــــة فكــــام ال يوجــــب ذلــــك ضــــامن البــــائع عــــىل املــــشهور كــــذلك كاإلقبــــاض يف الــــسلع امل
ْبــــن رشــــدوجــــوب اإلنــــزال, وملــــا ذكــــر ا :  قــــول أشــــهب بوقــــف الــــضامن عــــىل القــــبض قــــالُ

ونـــزل املبتـــاع فـــيام ابتـــاع وإبـــراء : وللخـــروج مـــن هـــذا اخلـــالف يقـــول املوثقـــون يف وثـــائقهم
ه به يسقط الضامن عن البائع اتفا قا ففـي اإلنـزال حـق للمبتـاع البائع من درك اإلنزال; أل

  .يف طروء االستحقاق وللبائع يف سقوط الضامن بعد طلبه منهام قيض له به عىل اآلخر
 واسـتقرار مـا ,وضامن ما فيه حق توفيـة قبلهـا مـن بائعـه ويـتم بعـد مـا عـد عـىل مبتاعـه

  .كيل أو وزن يف وعاء مبتاعه
ً فكـال مطـرا صـبه يف وعـاء من باع زيتا فأمر أجريه بكيلـه: وسمع عيسى ابن القاسم

 ويــضمن ,ًاملــشرتي ثــم كــال آخــر فوقــع عــىل وعــاء املــشرتي فانكــرسا معــا فالثــاين مــن بائعــه
ه من سببه   .األجري األول; أل

ْبــن رشــدا كــون الثــاين مــن بائعــه; ألن يــد أجــريه كيــده, وال يــضمن األجــري مــا ســقط : ُ
ًني كيلـه منـه اتفاقـا, ولـو كـان من يده, وضامن سـقوط املكيـل مـن يـد البـائع بعـد امتالئـه حـ

املبتــاع هــو الــذي كــال أو مــن نــاب عنــه بــإذن البــائع فــسقط املكيــال مــن يــده أو مــن يــد مــن 
ناب عنه بعد أن امتأل وقبل صبه يف وعائه فانكـرس, وذهـب مـا فيـه, ففـي كونـه مـن البـائع 

ك قبــل إن هلــ: ً قــائالَســحنونأو املبتــاع ســامع عيــسى بــن القاســم مــع ســامعه حييــي وقــول 
امتالئـــه فهـــو مـــن بائعـــه كـــان املكيـــال للبـــائع أو املبتـــاع إال أن يكـــون هـــو الـــذي يتـــرصف بـــه 
املبتــاع ملنزلــه لــيس لــه إنــاء غــريه فيــضمن مــا فيــه إذا امــتأل كــان لــه أو للبــائع اســتعاره منــه, 

ْبــن وهــبرواه ابــن أيب جعفــر عــن ا  وهــو صــحيح وهــذا اخلــالف عــىل اخلــالف يف الــسلعة َ
ضمنها مبتاعهـا بالعقـد أو حتـى يقبـضها أو يمـيض مـن املـدة مـا كـان يمكنـه احلارضة هـل يـ

فيهــا قبــضها لــو أراده, والقــوالن يف الــسلعة احلــارضة قــائامن مــن قوهلــا يف البيــوع الفاســدة 
ـه ال يتعـني مـا يف ;وبيوع اآلجـال  وإنـام مل يـدخل اخلـالف إن كـان البـائع هـو الـذي كـال; أل
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ن حق البائع أخذه لنفسه بعد امتالئه ويعطي املبتاع غـريه, املكيال للمشرتي بامتالئه وم
ولو كان املكيـال الـذي انكـرس بيـد البـائع آخـر كيـل بقـي للمـشرتي, وقـد فنـي زيـت البـائع 
الذي باع منه الكيل املسمى لـدخل اخلـالف املـذكور يف ذلـك ليعينـه للمـشرتي, وكـذا لـو 

عــــد امتالئــــه فــــسقط مــــن يــــده قبــــل كــــان البــــائع أخــــذ يف صــــب املكيــــال يف وعــــاء املــــشرتي ب
اســــــتيفاء تفريغــــــه لتعينــــــه للمــــــشرتي رشوع البــــــائع يف تفريغــــــه, ولــــــو دفــــــع البــــــائع املكيــــــال 

  .ًللمشرتي بعد امتالئه ليفرغه يف إنائه فقسط من يده قبل تفريغه كان منه اتفاقا
ُقلـــــت ً قولـــــه يف هالكـــــه بيـــــد البـــــائع إنـــــه منـــــه اتفاقـــــا خـــــالف حاصـــــل قـــــول املـــــازري :ُ
بــن  إن ويل مبتاعــه كيلــه فمنــه, قيــل ال:ثالثهــا . يف كونــه مــن بائعــه أو مــن مبتاعــهواللخمــي

ْرشــد لــو صــب مــا يف املكيــال يف القمــع فــسقط القمــع وتلــف مــا فيــه وقــد جــرى بعــضه يف : ُ
هــو مــن منــافع : يدخالنــه, قيــل لــه: إنــاء املــشرتي أو مل جيــر هــل يــدخل فيــه القــوالن? فقــال

 التـزم صـبه :تـى املبتـاع بإنـاء واسـع مل حيـتج إليـه فقـال البـائعاملشرتي يفضل بـه البـائع, لـو أ
 ال أصـبه يف هـذا اإلنــاء الـذي يفتقــر : فــإن قـال البــائع: فلزمـه كــل مـا حــدث بعـده, قيـل,فيـه

  .القول قوله: فيه إىل قمع إنام أصبه يف إناء ال يفتقر إليه قال
ْبن رشدوقال غري ا ء ال يفتقـر إىل قمـع, وأرى ال أقول بـأن لـه أن ال يـصبه إال يف إنـا: ُ

: أن القمـــع يلزمـــه إن كـــان مـــن عـــادة النـــاس, كـــام يلزمـــه إحـــضار مـــا يكيـــل بـــه, قـــال الـــسائل
 ألن املكيــــال إنــــام ;َّأحــــب إيلفحاججــــت الغــــري يف ذلــــك فــــأبى أن يرجــــع, والقــــول األول 

 والقمـــــع ,]88: يوســـــف[ ﴾ e d c﴿: لزمــــه; ألن الكيـــــل عـــــىل البـــــائع لقولــــه تعـــــاىل
  .ائع فال يلزمه إال أن يلتزمهتفضل من الب
ُقلــــت  إنــــام لزمــــه الغــــري إذا ثبــــت كونــــه عــــادة, ومــــسائل املــــذهب ناصــــة بــــأن العــــادة :ُ

 أن أجــر :الــصواب, والــذي يقــع يف قلبــي: كالــرشط, وســمع ابــن القاســم يف جــامع البيــوع
وقــد الكيــالني عــىل البــائع; ألن املبتــاع إن مل جيــد مــن يكيــل لــه كــان عــىل البــائع أن يكيــل لــه, 

  . فكان يوسف هو الذي يكيل]88: يوسف[ ﴾ e d c﴿: قال إخوة يوسف
ْبن رشدا أجـره عـىل : ًي عليـه أصـحابه, وكـان يقـول قـديامهذا املعلوم مـن قولـه الـذ: ُ

املــشرتي, وعليــه ال يلــزم البــائع أن يكيــل وعــىل املــشرتي الكيــل بنفــسه واســتدالله بقولــه 
ئــــــــع مــــــــن قبلنــــــــا  صــــــــحيح عــــــــىل ال]88: يوســــــــف[ ﴾ e d c﴿: تعــــــــاىل              قــــــــول أن رشا
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  .الزمة لنا
ًملــن ابتــاع طعامــا وســمي لــه كيلــه أو حــرضه عــىل بائعــه : وســمع عيــسى ابــن القاســم

ــه يأخــذه بكيلــه أو عــىل أن يــصدقه يف كيلــه وإن اشــرتاه عــىل  كيلــه ثانيــة حتــى يــشرتيه عــىل أ
  . يكن له ذلكالكيل فله أخذه بتصديقه يف كيله فإن أراد أن يرجع إىل كيله مل

ْبـــن رشـــدا ًال خـــالف أن ملـــن اشـــرتى طعامـــا عـــىل الكيـــل أن لـــه بيعـــه عـــىل التـــصديق : ُ
ًنقــدا, وإن اشــرتاه عــىل التــصديق فــروى ابــن كنانــة منــع بيعــه عــىل الكيــل أو التــصديق حتــى 
ه إن كاله قبل الغيبة عليـه فبـان بـه نقـص, رجـع بمنابـه مـن الـثمن  يكيله أو يغيب عليه; أل

ـه قـد يـدعي : بيع إال بكيله, ولو قيلفال يتم ال ال جيوز بيعه قبل كيله, ولـو غـاب عليـه; أل
ـضا  ًنقصه, وينكل البائع عن اليمني فيحلف ويأخذ منابه من الـثمن, فكـأن البيـع مل يـتم أ

  .ًلكان قوال
ُاملاجـشونوقال ابن القاسم وابـن  َأصـبغ وِ ْ ًجيـوز مطلقـا, وسـمع ابـن القاسـم جـواز : َ

 بيع عىل الـوزن إىل كيلـه إن علـم نـسبة الكيـل مـن الـوزن ومـن مكيـال إىل أكـرب االنتقال فيام
  .منه إن علم قدره منه

ْبــن رشــدا وكــذا مــا العــرف فيــه الكيــل جــائز بيعــه بــالوزن إذا عــرف نــسبته منــه, قالــه : ُ
  .أشهب يف البيوع الفاسدة منها وال خالف فيه

ُقلت  الفقيـه القـايض أبـو عـيل بـن َّلـشيخا وألجل حتيل الكيالني يف كيفية الكيل كـان :ُ
  .ًقداح يبيع القمح بالوزن بعد كيله من القمح املبيع قفيزا بالتحقيق حسبام تقدم

مــن ابتــاع زقــاق : جــزاف مــا فيــه حــق توفيــة كغــريه ســمع عيــسى ابــن القاســم: وفيهــا
ه قد استوفاه   .زيت فذهب قبل تفريغها يف آنيته فهو منه; أل

ْبـن رشــدا ـه بالعقــد : ُ ضــمنه كالـصربة, وســمع عيـسى روايــة ابــن القاسـم مــن ابتــاع أل
ـه مـن األمـور املـشرتاة عـىل  محل ماء فهلك قبل إيصاله الـسقاء حملـه ضـامنه مـن الـسقاء; أل

  .أن يبلغ
ْبـــن رشـــدا ـــه جـــزاف: ُ ًولـــو اشـــرتى رجـــل زيتـــا يف زق . لـــيس هـــذا عـــىل األصـــول; أل

  .فتلف يف الطريق لكان ضامنه منه
 إنـه : ضـامنه مـن مبتاعـه وهـو القيـاس وهـو معنـى قولـه: يف املـاءَبغَْصويف املبسوط أل
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ــه اشــرتاه عــىل أن حيملــه لــداره, فــإذا  ضــامن ملــا جيــب للــامء مــن الــثمن الــذي اشــرتاه بــه; أل
عثــر بــه فـــذهب مل يكــن عليـــه يف املــاء ضــامن, ومل يكـــن لــه فـــيام محلــه كــراء عـــىل مــذهب ابـــن 

له من قبل ما عليه استحمل, وحيتمل أن يكـون القاسم وروايته يف تلف املستأجر عىل مح
معنـى قـول ابـن القاسـم يف روايتـه أن الـضامن مـن الـسقاء إذا مل يكـن للـامء قيمـة يف املوضــع 

  .الذي اشرتى منه احلمل فيكون مجلة الثمن فيه, إنام هو عىل توصيله
َأصــبغوســمع  ْ مــن اشــرتى صــربة طعــام وذهــب ليــأيت بــالثمن فاحرتقــت :  بــن القاســمَ

  .هي من املبتاعف
ْبن رشدا ًاتفاقا, إن كانت يف غري ملك البائع كالرحاب وبعد إمكان قبـضها وقبلـه : ُ

عىل اخلالف فيام يسقط من املكيال بعد امتالئه, قبل حصوله يف إنـاء مـشرتيه, وإن كانـت 
  .الصربة يف دار البائع أو حانوته جرت عىل اخلالف يف السلعة هتلك بيد البائع

ع عـــرشة فـــدادين مـــن قمـــح مـــن زرعـــه فتـــأخر ليقيـــسه فـــاحرتق الـــزرع وســـمعه مـــن بـــا
  .فمصيبته منهام

ْبــن رشــدا ئــد عليهــا مــن : ُ يريــد أن املــشرتي يــضمن العــرشة فيغــرم ثمنهــا ومــصيبة الزا
البــــائع ولــــو مل يكــــن يف القمــــح إال عــــرشة فــــدادين فأقــــل كانــــت مــــصيبتها مــــن املبتــــاع, وإن 

ــه مــتمكن يف األ رض بعــد إتــالف الــزرع عــىل قيــاس قولــه يف ســامع تلفــت قبــل التــذريع; أل
عيسى يف مشرتي السمن موازنة يف جراره فيزنه يف جـراره لـه بيعـه قبـل وزن اجلـرار إذ لـو 
تلفــت كانــت مــصيبته منــه إذ مل يبــق إال وزن اجلــرار, وذلــك ممكــن بعــد تــالف الــسمن كــام 

تلفـت قبـل التـذريع يمكن تذريع األرض بعد ذهـاب الـزرع, وقبـل املـصيبة مـن البـائع إن 
وهــو ســامع أشــهب ومــشهور املــذهب, وبيــع الفــدادين مــن القمــح قبــل التــذريع جــائز عــىل 

  .سامع أيب زيد وسامع عيسى ال عىل سامع أشهب
ُقلـــت َأصـــبغ عـــن األخـــوين وَّالـــشيخ زاد :ُ ْ ً وكـــذلك مـــن اشـــرتى دارا عـــىل عـــدد حتـــى َ

نخـل فاملـصيبة مـن مبتاعـه, ًيذرع, أو حائطا عىل عدد نخل فهلك ذلك بسيل أو حريـق ال
  .ويذرع األرض ويعد النخل عىل ما هي به ويلزم املبتاع الثمن

ُقلــت  األظهــر إن عــرض هلــام مــا يمنــع الــذرع والعــد أن املــصيبة مــن البــائع, وســمع :ُ
من ابتاع صوف ضأن فهلكت منها أكبش قبـل جزهـا هـي مـن بائعهـا يـسقط : ابن القاسم



אא 

 

29

29 

  .عن املبتاع بقدرها
 هــذا إن رسقــت أو أكلهــا ســبع ولــو ماتــت لزمــه صــوفها, إال أن يكــون :ابــن القاســم

  .صوف امليتة عند الناس ال يشبه احلي فيسقط عنه
ْبن رشدا هـذا يـدل عـىل اجلـزاز عـىل البـائع فـضمنه ملـا عليـه مـن حـق التوفيـة خـالف : ُ

مـــا يـــدل عليـــه مـــا يف رســـم الثمـــرة مـــن ســـامع عيـــسى وخـــالف املـــشهور مـــن أن اجلـــزاز عـــىل 
رتي كجــــد التمــــر, وقطــــع الزيتــــون وقلــــع حليــــة الــــسيف ذلــــك عــــىل املــــشرتي, وإن مل املــــش

 وحيتمـــل أن يكـــون هـــذا الـــسامع عـــىل أن العـــرف ,يـــشرتط عليـــه إال أن يـــشرتط عـــىل البـــائع
  .عندهم أن اجلزاز عىل البائع; ألن اخلالف إنام هو مع عدم الرشط والعرف

ـــه رشط اجلـــزاز عـــىل: وقـــال ابـــن دحـــون وكـــذا وقـــع يف :  البـــائع, قـــالمعنـــى املـــسألة أ
ــه لــو كــان  ســامع ابــن أيب أويــس أن املــشرتي اشــرتطه عــىل البــائع, ويف هــذا عنــدي نظــر; أل
ًاجلــزاز عــىل املــشرتي والــضامن منــه قــوال واحــدا مــا صــح نقلــه عــىل البــائع بالــرشط ولكــان  ً

 جيــوز ًالبيــع هبــذا الــرشط فاســدا; ألن رشط الــضامن حينئــذ يكــون لــه جــزء مــن الــثمن وإنــام
ًرشط الــضامن يف البيــع عــىل البــائع إذا كــان خمتلفــا فيــه, فــإذا قــدرنا أن يف املــسألة قــولني يف 
كــــون اجلــــزاز والــــضامن مــــن البــــائع أو مــــن املبتــــاع جــــاز رشطهــــا عــــىل البــــائع عــــىل أهنــــا عــــىل 
ء الـسلعة الغائبـة عـىل الـصفقة,  املبتاع, وجاز رشطها عىل املبتاع عىل أهنام من البـائع كـرشا

ـــه ال خـــالف أهنـــام عـــىل املبتـــاع كـــان اشـــرتاطه كـــوهنام عـــىل البـــائع فاســـدا, وإن وإ ًذا قـــدرنا أ
ــه إنــام اشــرتى منــه الــصوف  ًرشط عليــه اجلــز وســكت عــن الــضامن كــان البيــع صــحيحا; أل
فا واستأجره عىل جزأره كمن اشرتى ثوبا عـىل أن عـىل البـائع أن خييطـه أو قمحـا عـىل  ًجزا ً ً

ًنه البــــائع إال أن يكــــون صــــانعا قــــد نــــصب نفــــسه ولــــو بــــاع منــــه أن عليــــه طحنــــه فــــال يــــضم
الكباش دون صوفها أو السيف دون حليته أو احلـائط, دون ثمرتـه, لكـان اجلـز والـنقض 
ًواجلذع عىل البائع اتفاقا, كمن بـاع مـن رجـل عمـودا لـه عليـه بنـاء, فإزالـة البنـاء عنـه عليـه  ً

  .ليصل املبتاع ألخذه
و مل يقــبض املبتــاع األمــة يف البيــع الــصحيح حتــى ماتــت عنــد منهــا لــويف الــرد بالعيــب 

البـــائع أو حـــدث هبــــا عنـــده عيـــب, وقــــد قـــبض الـــثمن أم ال فــــضامهنا مـــن املبتـــاع وإن كــــان 
  .املبتاع احتبسها بالثمن كالرهن إن كانت ال تتواضع وبيعت عىل القبض
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ته منـه,  من بـاع عبـده وحبـسه حتـى يقـبض ثمنـه فـامت بيـده مـصيب:وقال ابن املسيب
  . هو من مبتاعه, وقال مالك بقوليهام:وقال سليامن بن يسار

ًوإن أســــلمت إىل رجــــل عرضــــا يغــــاب عليــــه يف حنطــــة إىل أجــــل : ويف ســــلمها األول
فأحرقــه رجــل يف يــدك قبــل أن يقبــضه املــسلم إليــه, فــإن تركــه وديعــة بيــدك بعــد أن دفعتــه 

ذا إن كنت مل تدفعـه إليـه حتـى أحرقـه إليه فهو منه, ويتبع اجلاين بقيمته والسلم ثابت, وك
رجـل بيـده وقامـت بـذلك بينـة, وإن مل تقــم بينـة كـان منـك وانـتقض الـسلم وإن كــان رأس 
نــــا فقتلهــــا رجــــل بيــــدك أو كانــــت دورا أو أرضــــني فهــــدم البنــــاء رجــــل واحتفــــر  ًاملــــال حيوا ً

  .األرضني فللمسلم إليه طلب اجلاين, والسلم ثابت
 ابن القاسم يف َسحنونحبوسة بالثمن روايتان, وسمع يف ضامن البائع امل: اللخمي

 أن البيــع َّأحــب إيلجــامع البيــوع يف البــائع حيــبس الثــوب يف ثمنــه ثــم يــدعي تلفــه دون بينــة 
ـه غيبـة وإن كانـت  ـه يـتهم أ مفسوخ إال أن يكون قيمـة الثـوب أكثـر مـن الـثمن فيغرمـه; أل

نــا صــدق يف تلفــه, ولــو قيــل يف قيمتــه أقــل فــسخ البيــع ولــيس حبــسه بــرهن ولــو كــان حيو ًا
  . عليه قيمته كان أقل, أو أكثر مل أعبه:الثوب

 فالبيع مفـسوخ وال قيمـة ;ليست هذه الرواية بيشء وردها إىل أن ضاعت: َسحنون
  .عىل البائع

ْبـــــن رشـــــدا مـــــشهور قـــــول ابـــــن القاســـــم أن املحبوســـــة بـــــالثمن رهـــــن مـــــصيبتها مـــــن : ُ
بـه هنـا عـىل أن املشرتي إن قامت بينـة بتلفهـا, وإن مل  تقـم بـه بينـة غـرم البـائع قيمتهـا, وجوا

ضــامهنا مــن البــائع إن قامــت بينــة بتلفهــا انفــسخ البيــع وهــو قــول ســليامن وأحــد قــويل مالــك 
َّدونةيف امل َ.  

إنــه قــول مجيــع أصــحاب مالــك غــري : يف نوازلــه مــن كتــاب االســترباء: َســحنونوقــال 
يــد بعـــد يمينــه لقـــد تلــف إال أن يـــصدقه  ير)يفـــسخ(: ابــن القاســم جعلهـــا كــالرهن, وقولـــه

ــه نــدم فــادعى تلفهــا فــال  ــه يــتهم أ املبتــاع إال أن تكــون قيمتهــا أكثــر مــن الــثمن فيغرمهــا; أل
نـا(: بد من إتيانـه بـالثوب أو قيمتـه, وقولـه صـدق يف قولـه; يريـد مـع يمينـه, ) ًلـو كـان حيوا

بــه مـــن أن ضـــامن املحبوســة مـــن ولـــو (:  البــائع وقولـــهويفــسخ البيـــع عــىل مـــا بنــى عليـــه جوا
ـــه َســـحنون أهنـــا رهــن, وعــاب :هــو اآليت عـــىل مــشهور قولــه) إلــخ... قيــل  هــذا القــول; أل
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ذهب إىل أن ضامهنا من البائع حسبام مـر فيتحـصل يف كـون ضـامن املحبوسـة, وعـىل تلفهـا 
  .بينة من البائع فيفسخ البيع أو من املبتاع, ويغرم ثمنها قوالن, وإن تقم به بينة فأربعة

  .يصدق البائع بيمينه ولو كان ثمنها أكثر ويفسخ البيع: َسحنون
هذا إال أن تكون قيمتها أكثر فال يـصدق إال أن يـصدقه املبتـاع فيفـسخ : ابن القاسم

البيـع أو يغرمـه القيمــة ويثبـت البيــع ومهـا عــىل القـول بـأن املــصيبة مـن البــائع ويفـسخ البيــع 
ر قـــول ابـــن القاســـم أن حكمهـــا حكـــم الـــرهن إن قامـــت البينـــة بـــالتلف واآليت عـــىل مـــشهو

تـصديق البـائع مـع يمينـه يف التلـف ويغـرم القيمـة إال أن تكـون أقـل مـن الـثمن فـال يـصدق 
لتهمتــه يف أن يــدفع القيمــة ويأخــذ الــثمن وهــو أكثــر إال أن يــصدقه املبتــاع, فعــىل هــذا خيــري 

ان أكثـــر وبـــني أن ال املــشرتي بـــني أن يـــصدقه فيأخـــذ القيمــة منـــه ويـــدفع إليـــه الــثمن وإن كـــ
ًيصدقه وينقض البيع, وعىل هذا يأيت قول ابن القاسم يف بعض رواياهتا فيمن أسلم ثوبـا 
يف طعام وادعى تلفـه ومل يعلـم ذلـك إال بقولـه أن املـسلم إليـه باخليـار بـني أن يـضمنه قيمـة 

  .الثوب ويثبت السلم عليه وبني أن يدفع قيمته ويبطل السلم
إن : معنــاه عنــدي: م ينــتقض إذا مل يعلــم تلــف الثــوب إال بقولــهإن الــسل: وقولــه فيهــا

ــه اخــتالف وهــو  شــاء املــسلم إليــه فلــيس ذلــك بــاختالف مــن قولــه, ومحلــه التونــيس عــىل أ
بـــع عـــىل قيـــاس القـــول بـــأن مـــصيبة املحبوســـة بـــالثمن مـــن : بعيـــد, والقـــوالن الثالـــث والرا

  .املبتاع يف قيام البينة كالرهن
يبة مــن البــائع إن أهلــك املبيــع خطــأ فــال يشء عليــه إن كانــت عــىل أن املــص: اللخمــي

قيمتــه أكثــر وعليــه يف العمــد فــضلها عــىل الــثمن فــإن خــالف جنــسه القيمــة خــري املبتــاع يف 
الفـــسخ, ودفـــع الـــثمن لريجـــع بالقيمـــة, وعـــىل أن املـــصيبة مـــن املبتـــاع اخلطـــأ كالعمـــد عـــىل 

لفـــه املـــشرتي خطـــأ انفـــسخ البيـــع املـــشرتي الـــثمن ولـــه القيمـــة,ومن لـــه فـــضل أخـــذه وإن أت
وغـــرم األكثـــر مـــن الـــثمن أو القيمـــة ملوأخذتـــه بإتالفـــه الـــدين أو عـــني املبيـــع, وعـــىل الثـــاين 
ًيغرم الثمن قل أو كثر; ألن إتالفـه كقبـضه, وعمـدا يغـرم الـثمن قـل أو كثـر عـىل األول أو 

ـــه ريض منـــه بقبـــضه عـــىل تلـــف احلـــال وإن أهلكـــه أجنبـــي عمـــدا أو  خطـــأ فعليـــه, ًالثـــاين; أل
عـــىل األول للبـــائع األكثـــر مـــن القيمـــة أو الـــثمن إلبطالـــه مـــا يف ذمـــة املـــشرتي وعـــىل اآلخـــر 

  .يغرم القيمة للمشرتي



 

 

32

32 

بعـــــض أشـــــياخي رأى أن مـــــا حيـــــدث باملحبوســـــة مـــــن نقـــــص جيـــــري عـــــىل : املـــــازري
اخلالف يف ضامهنا وكذا غلتها ملن منه ضامهنا, وكذا حالة زيادهتا يف مدة احتباسـها, وقـد 

لو ذهب بياض كان بعينها مـدة احتباسـها جلـرى عـىل حكـم ضـامهنا, : قال بعض األشياخ
وأشـــار إىل أن للبـــائع نقـــض البيـــع ألجـــل هـــذه الزيـــادة, كـــام أن للمـــشرتي نقـــض البيـــع إن 

ًهـــال كـــان هبـــذه الزيــــادة رشيكـــا يف املبيـــع بثبـــوت ملــــك : حـــدث عيـــب بـــاملبيع, وقـــد يقــــال
 .ب حلهاملشرتي بالعقد, ومل حيدث ما يوج

ُقلــت  ظــاهر املــذهب أن ال يشء للبــائع فــيام حيــدث مــن زيــادة مــدة االحتبــاس, ألن :ُ
ذلــك كظهــور وصــف يف املبيــع لــو علــم بــه كــان ثمنــه أكثــر واالحتبــاس بمنــع البــائع املبتــاع 
ًالقــــبض ونفيــــه بدفعــــه البــــائع أو تــــسليمه واضــــحا, وفــــيام ســــوى ذلــــك نظــــر, مفهــــوم لفــــظ 

ئعــة فرتكهــا ســلمها األول إنــه احتبــاس, وظــ اهر لفــظ اســتربائها ولــو أمكنــه البــائع مــن الرا
ـه اسـتودعها إنـه ; ألن ضـامهنا كـان منـه;حتى حاضـت فـإن حيتـضها اسـترباء للمـشرتي  أل

  .غري احتباس
وقـــد حكينـــا أن بعـــض املتـــأخرين ذكـــر : وقـــال املـــازري يف أثنـــاء كالمـــه يف املحتبـــسة
 فـإن أراد أن اخلـالف يتـصور ولـو مكـن اخلالف عن مالك وإن مل يمنع البائع من التـسليم

  .من التسليم فوجهه ما قدمته
ُقلــت وإن أراد إنــه مل يمنــع مــن :  يريــد وقــف ضــامن املبتــاع عــىل القــبض احلــيس قــال:ُ

ــضا وافرتقــا عــىل غــري تــرصيح بأحــد الــوجهني صــح مــا أراد عــىل أهنــا  ًالتــسليم وال مكــن أ
خمتــرص ابــن شــعبان مــن االســتدالل عــىل كاملحبوســة ملــا كــان لــه حبــسها, وقــد ذكرنــا مــا يف 

, فــإن كــان األول كــان الــضامن  ًأحــد الــوجهني بكــون املــشرتي معروفــا غنيــا أو غــريام فقــريا ً ً ً
  .من املبتاع وإن كان الثاين فهو من البائع

ُقلـــت  الـــذي تقـــدم للخمـــي عـــن خمتـــرص ابـــن شـــعبان عكـــس هـــذه التفرقـــة ويـــأيت لـــه :ُ
  .توجيه هذا العكس

سلم األول مـــــن ترمجـــــة إتـــــالف رأس املـــــال إن بقـــــي املبيـــــع عـــــىل والبـــــن بـــــشري يف الـــــ
السكت دون بيان هل هو حمتبس بالثمن أو مسلم للمشرتي? ففـي كونـه عـىل االحتبـاس 
حتــى يتبــني رفــع يـــده عنــه ألن األصــل ملــك البـــائع ومل يــرض بالتــسليم إال بــرشط تـــسليم 
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  .الثمن أو حكم الوديعة قوالن للمتأخرين
ال أعــرف :  فقــال املــازري يف كتـاب الــسلم,ان يف التبدئــة بالـدفعوإذا اختلـف العاقــد

ًفيها نصا جليا ملالك وال ألحد من أصحابه ً.  
َّن القـصاروقال ابـ الـذي يقـوى يف نفـيس جـرب املـشرتي عـىل البـدء بالتـسليم أو يقـال : ُ

ـتام عليـه وأن جيـرب  تام أعلم إما أن يتطوع أحد كام بالبدء أو كونا عىل مـا أ املبتـاع أوىل هلام أ
مــرة جيــرب البــائع, ومــرة ال جيــرب واحــد مــنهام, وقــال  :وهــو قــول أيب حنيفــة, وقــال الــشافعي

 ليــسلم لكــل واحــد مــنهام مالــه عــزى ;عنــد احلــاكم أو العــدل الــثمن واملثمــون حيــرض :قــوم
 لظــاهر قــول مالــك للبـائع أن يتمــسك بــام بــاع حتــى ;إن املبتــاع جيـرب: للـشافعي, وإنــام قلــت

  .ثمنيقبض ال
ُقلــت  متمــت نقــل قولــه مــن كتــاب اختــصار عيــون األدلــة, وإنــام ذكــر املــازري بعــضه :ُ

يـــدفع الـــثمن واملثمـــون لرجـــل يـــدفع لكـــل : وزاد يف كتـــاب العيـــون قـــال إســـامعيل القـــايض
ضا قد يتشاحان يف البدء بالـدفع هلـذا الرجـل إال أن يقـال يتنـاول : منهام حقه, قال ًوهذا أ

بعــض أشــياخي, مـن قوهلــا يف األكريــة يبـدأ صــاحب الدابــة بالــدفع ًذلـك, مــنهام معــا وأخـذ 
 مــن املكــرتي تبدئــة البــائع ومــن قوهلــا يف النكــاح للمــرأة منــع مقــدراهفكلــام مــىض يــوم أخــذ 

نفسها حتى تقـبض صـداقها تبدئـة املـشرتي, وعـزا هـذا التخـريج يف كتـاب الـسلم لـشيخه 
ــــه ال يمكــــن تــــسليم العــــوض ونــــازع فيــــه شــــيخي اللخمــــي وفــــرق بأ: عبــــد احلميــــد, قــــال

ه إنام يقتيض شيئا بعد يشء بخالف السلعة املعينـة, ورده  ًللمكرتي بنفس دفعه الثمن أل
ـــه لـــو كـــان تبدئـــة املكـــرتي ألن املكـــرتي لـــو جـــرب عـــىل الـــدفع ملـــا أمكـــن قبـــضه  املـــازري بأ

ال يلــــزم املكــــري أن يــــسلم منــــافع دابتــــه أول النهــــار : العــــوض حينئــــذ لعكــــس هــــذا وقيــــل
ــه أل جــل تــأخر قبــضه عوضــها وإذا بطــل تعليــل تبدئــة املكــري بــام ذكــر تعــني كونــه ألجــل أ

بــائع, فتعـــني كونــه كـــذلك يف كــل بـــائع ويؤكــده عـــىل أن بــائع الـــسلعة ألجــل تـــسليمها وإن 
كان ال يقبض عوضها حينئـذ ألجـل مـا ريض بـه مـن التأجيـل فكـذلك املكـرتي لعلمـه أن 

  .ا دفعةما ابتاعه من املنافع ال يمكن قبضه
ُقلت  ما ذكره املـازري يـرد بـالقول بموجبـه لعـدم تناولـه الفـرق املـذكور, وبيانـه أن :ُ

حاصــل الفــرق صــدق قولنــا لــو بــدئ املكــرتي بالــدفع متــام مــا بيــده لــزم رضره الناشــئ عــن 
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تسليمه ما بيده مع تعذر قبـضه عوضـه بخـالف مبتـاع الـسلعة املعينـة رضورة تيـرس قبـضه 
 لــو بــدئ :كس يف تبدئــة املكــرتي رضورة صــدق نقيــضه, وهــو قولنــاالــسلعة, وهــذا ال يــنع

املكــري بــدفع متــام مــا بيــده ملــا لزمــه الــرضر الناشــئ عــن تــسليمه مــا بيــده مــع تعــذر قبــضه 
ويؤكـــده إلـــخ يـــرد بـــأن بـــائع الـــسلعة إىل أجـــل دخـــل عـــىل : عوضـــه رضورة تيـــرسه, وقولـــه

 ذلـــك ولـــو بـــالعرف ولـــو  وكـــذا املكـــرتي إن دخـــل عـــىل,تـــسليم مـــا بيـــده مـــع تـــأخر عوضـــه
بتعــرض لــرد ختــريج القــول اآلخــر عــىل تبدئــة الــزوج بــدفع املهــر, وكــذا ابــن عبــد الــسالم 
ًوكثـــريا مـــا كـــان جيـــري لنـــا رده بـــأن تـــسليم عـــوض املـــرأة ملـــزوم لتفويتـــه فوجـــب تأخريهـــا 

  .ة بدفعهاتعذر تسليم عوض بخالف تبدئة بائع السلعطرو بالدفع خشية 
َّن القــصارقــول ابــوقــال اللخمــي إثــر نقلــه   فعــىل :ًإن كــان املبيــع ثوبــا بثــوب فتــشاحا: ُ

 وكــذا يف بيــع ثــوب معــني ,فــإذا جتاذبــا قــبض كــل مــنهام مــا اشــرتاه, كــل مــنهام مــد يــده بثوبــه
ًبعــد وزنــه وتقليبــه, وإن كــان املبيــع أرضــا أو مــا ال بيــان بــه جــرب املبتــاع عــىل دفــع الــثمن إذ 

ًتــسليم بــالقول مــع كــون املبيــع فارغــا مــن أشــغاله, لــيس عــىل البــائع أكثــر مــن رفــع يــده وال
إن العقد بيـع يف احلقيقـة فـإن كـان بيـع الثـوب بعـني بـدأ بـائع الثـوب بتـسليمه : وعىل القول

ًوإليــه رجــع مالــك يف خمتــرص مــا لــيس يف املختــرص إن كــان املــشرتي مــورسا مــن أهــل البلــد 
بيـع صـار للمـشرتي بـنفس العقـد,  ألن امل;يريد أن البائع يصري يف معنى املتعدي بإمساكه

وللبــائع مطالبتــه يف ذمتــه بــالثمن فعليــه أن يــسلم للمــشرتي ملكــه واإلمــساك حتــى يقــبض 
الثمن رضب من االرهتـان, وال يكـون إال بـرشط, وإن كـان فقـريا أو غريبـا كـان اإلمـساك 

  .من سبب املكرتي فكانت املصيبة منه
ُقلت ما ليس يف املخترص وذكر املازري  وهذا عكس ما تقدم للامزري عن خمترص :ُ

ــدهيام فقــد ال متكــن : قــول اللخمــي وقــال يبعــد حتــصيل هــذا يف الوجــود ألهنــام إذا تالقــت أ
أزل يـــدك عـــن ثوبـــك قبـــل أن : بض يف أضـــيق زمـــن, وقـــد يقـــول أحـــدمهااملـــساواة يف التقـــا

 ولكــــن إذا بعــــد, ,ًأزيــــل يــــدي عــــن كــــسائي ويعكــــس اآلخــــر وتــــصور تقابــــضهام معــــا بعيــــد
قرعة أوىل, وملا ذكر ابن حمرز قول عبد امللك ومالك يف وقف ثمن املتواضـعة بطلـب فال

بائعها وعدمه قال وهذا اخلالف مبني عـىل اخلـالف فـيمن بـاع سـلعة يقـدر عـىل تـسليمها, 
ً التـــسليم يف العوضـــني معـــا : يبـــدأ بالـــدفع يـــرى مـــا قالـــه مالـــك, ومـــن قـــال:مـــن قـــال البـــائع
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  .أوقف الثمن هاهنا
ُقلــــت ًفــــي تبدئــــة بــــائع ســــلعة أو مــــا ال يثقــــل بعــــني يــــدفعها أو تــــسليمها فارغــــا مــــن  ف:ُ

  . أشغاله, وتبدئة مبتاعها يدفع الثمن
 يــسلامهنام : وخامــسها, يقرتعــان عــىل املبــدى مــنهام: ورابعهــام, يتقارعــان فــيهام:ثالثهــا

 وأخــــذ ,ًلعــــدل حيــــصلهام هلــــام معــــا لتخــــريج عبــــد احلميــــد عــــىل املكــــري مــــع نقــــل ابــــن حمــــرز
للخمي من رواية ابن شعبان وختريج عبـد احلميـد عـىل تبدئـة الـزوج بـدفع املهـر واختيـار ا

  .اللخمي واملازري وقول إسامعيل, وبغري عني ما سوى األولني
ًفيها ما يدل عىل تبدئـة املـشرتي ظـاهرا قريبـا مـن الـنص, قوهلـا : قال ابن عبد السالم ً

 مـــن قبـــضه حتـــى يـــدفع إليـــه الـــثمن, ويف ًيف الـــرد بالعيـــب, مـــن اشـــرتى عبـــدا فللبـــائع منعـــه
  .فأما هبة الثواب فللواهب منعها حتى يقبض العوض كالبيع: كتاب اهلبة
ُقلـت َّن القـصار مـا ذكـره تقـدم البــ:ُ  عـن مالـك غــري معزوهلـا, وكـان جيـري يف البحــث ُ

اع  إنــام يــدل عــىل عــدم تبدئــة البــائع, واملقابــضة واإلقــر;منــع داللــة لفظهــا عــىل تبدئــة املبتــاع
إما أن يتطوع أحدكام أو كونا : والتسليم لعدل, وذلك أعم من تبدئة املبتاع أو القول هلام

ــتام عليــه, وهــو مــا تقــدم البــ َّن القــصارعــىل مــا أ , ولــو حــل أجــل مبيــع ألجــل ولــو بمــوت ُ
ًمـــشرتيه أو فلـــسه ففـــي صـــريورته كبيـــع نقـــد احلـــبس بثمنـــه, وكونـــه خمتلفـــا فيـــه أخـــذ بعـــض 

ُشيوخ من نكح بنقد وبمؤجل وادعى دفع املؤجل صـدق بيمينـه إن : ن قوهلا عبد احلق مُ
بنى بعد حلوله, وختريج بعضهم عىل القولني يف منع املرأة نفـسها مـن البنـاء حتـى تقـبض 

  .إذا تأخر بناؤها حتى حل املؤجل وفيها مع غريها
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  ]كتاب البيوع الفاسدة[
 :مهــا مــا حاصــله فاســدها نوعــانوغري: (ولعيــاض واملــازري: ترمجــة البيــوع الفاســدة

أصناف الغرر وربا الفضل, والنـساء, وعـدم : ما ال يصح رفع املكلف إثر فساده, وعلله
ًاســـتيفاء املبيـــع طعامـــا وحرمتـــه عمومـــا كـــذي حريـــة أو عقـــدها أو خـــصوصا كاملـــصحف,  ً ً

  .واملسلم من كافر عىل قول, وتعلق القربة به أو قصدها كلحم اهلدي واألضحية
ًنتفـــــاع بـــــه رشعـــــا كـــــالنجس, والـــــصور, واخلنزيـــــر, والقـــــرد, وآلـــــة الباطـــــل وعـــــدم اال

  . والسم, وآلة احلرب من حمارب أو حريب
  .)1( أو نقادة كالديدان, وسابعها استحقاق زمنه غريه:عياض

ْبن رشدا   .الصالة كالبيع زمن أقل إدراك أداء: ُ
                                     

 مـا :الفاسـد مـن البيـوع نوعـان (: يف نقله عن املازري وعيـاض وغريمهـاط َّالشيخقال : َّالرصاع قال )1(
 ومـا يـصح للمكلـف رفـع أثـر فـساده وهـو ذو حـق آلدمـي فقـط كبيـع ,ثـر فـسادهال يصح رفـع املكلـف أ
 هـــذين الرســـمني لنـــوعي الفـــساد وفيـــه مـــا ال خيفـــى مـــن دور ط َّالـــشيخ, وســـلم )األجنبـــي غـــري وكيـــل

االشــتقاق واإلحالــة عــىل مــا مل يعلــم الــسامع وأشــاروا بــاألول إىل مــا فيــه حــق هللا تعــاىل وبالثــاين ملــا فيــه 
 ذلــك يف كــوهنم قــسموا الفاســد إىل القــسمني : َّالــشيخ التفرقــة وغريهــا واعــرتض حــق آلدمــي كبيــع

ْبـن رشـدوالقسم الثاين مـن املكـروه قـال وقـد رصح ا  واألظهـر إن : بانـدراج املكـروه حتـت الفاسـد قـالُ
عنوا بالفاسد ما هني عنه فقـط فمنـدرج وإن عنـوا بـه ذلـك مـع سـلب خاصـية الـصحيح وهـي اإلمـضاء 

ُقلـت(فغري مندرج  َّدونـة ترمجـة املَّالـشيخ وملـا ذكـر ):ُ  اجلـاري : مـن البيـوع الفاسـدة قـال بعـض املـشايخَ
 يف بيـوع اآلجــال أن حيــد ذلـك بحــدين لقبـا وإضــافيا وتأمــل قولـه إضــافيا مــع َّالــشيخعـىل مــا جـرى عليــه 

ة أن الفاســدة صــفة للبيــوع ولعلــه راعـــى املعنــى وفيــه نظــر وأورد بعـــضهم عــىل اختــصاص هــذه الرتمجـــ
بالبيوع الفاسدة أن الصحة والفساد من عوارض احلقائق الرشعية كالصالة واحلـج والـصيام وغريهـا 
كحـــة الفاســـدة كـــام قـــالوا البيـــوع الفاســـدة وترمجـــوا عـــىل  ومل يقولـــوا الـــصالة الفاســـدة أو الـــصيام أو األ

بـان فـيهام بحـث اجلـوابَّالـشيخ بـل خـصوا ذلـك بـالبيع وحـده ونقـل عـن ;ذلك  األول أن  يف ذلـك جوا
القواعد التي ذكروهـا يف هـذا البـاب يوجـد معناهـا يف غـري هـذا البـاب مـن رصف وسـلم وإجـارة وغـري 

ـت تـرى مـا فيـه والثـاين أضـعف ;ذلك وأورد عليه أن العبادة ال يوجـد فيهـا ذلـك  ألن هلـا مـا خيـصها وأ
ط أو وجـــود مـــانع  مـــا قارنـــه عـــدم رش: ووقـــع للـــشيخ يف غـــري هـــذا إن قـــال الفاســـد,مــن هـــذا واهللا أعلـــم

 الفاسد ما ال يصح إلخ فتأمل ما بني احلدين من االتفاق أو االخـتالف واهللا سـبحانه أعلـم :وقال هنا
  .وبه التوفيق واإلشارة كافية يف ذلك واهللا املوفق
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  سدة كوقــــــت األذان والــــــصالة يــــــوم اجلمعــــــة, ومقارنــــــة رشط يوجــــــب مفــــــ: عيــــــاض
  .تقدم تفصيله
ُقلت ً عدم االنتفاع املؤثر ما كـان حـاال ومـآال, أمـا احلـايل فقـط فـال, وقـول املـازري :ُ

 فــإن ذلــك ممــا ينتفــع بــه يف ,ومــا ال ينتفــع بــه يف احلــال كطفــل رضــيع يبــاع: (يف كتــاب الغــرر
ء ممر يف دار)املآل دون احلال البيع فيه ال جيوز وز البيـع إنـام جـ: , وهلذا قال أشهب يف رشا

إذا كان مشرتيه يتوصل به إىل ما ينتفع به كأرض لـه يـصل منـه إليهـا والبـد مـن محـل مـا يف 
َّدونــةامل ــه إذا كــان يــشرتي خطــوات خيطوهــا يف دار إنــسان ال يتوصــل هبــا إىل َ  عــىل هــذا, أل

ـه سـيكون يف املـآل  فـإن هــذا مـن إضـاعة املـال غلـط لنقــل ,مـا ينتفـع بـه يف احلـال أو يعلــم أ
ضـــعف الـــصغر لـــيس بزمانـــة والـــصغري إن مل يطـــق : ( حمـــرز يف كتـــاب الظهـــار مـــا نـــصهابـــن

  ). ولذا جاز بيعه حال, السعي يف احلال يطيقه يف ثاين
َأصــــبغويف نــــوازل  ْ ًمــــن أعتــــق منفوســــا فكــــرب أخــــرس أو مطبقــــا بجنــــون : ( يف الظهــــارَ ً

, ومل حيـك )ه يشءأجزأه ألن هذا يشء حيدث, وكذا لو ابتاعه فكرب عىل هذا مل يلحق بائع
ْبن رشدا َأصبغً فيه خالفا, وقوال ابن القاسم وُ ْ ًيف جـواز بيـع شـعر اخلنزيـر أخـذ منـه حيـا : َ

ْبن رشـدًأو ميتا ومنعه خرجه ا  عـىل طهارتـه بعـدم حلـول احليـاة ونجاسـته وصـوب األول ُ
ومــا يــصح رفــع املكلــف إثــر فــساده هــو ذو حــق آدمــي فقــط, كبيــع الــسفيه واألجنبــي غــري 

  .  والتفرقة ونحو ذلكوكيل
ْبــــن رشـــدنظـــر رصح اويف انـــدراج املكـــروه يف الفاســـد   باندراجـــه واألظهـــر إن عنــــى ُ

بالفاســد مــا هنــي عنــه فقــط فمنــدرج وإن عنــي بــه ذلــك مــع ســلب خاصــية الــصحيح وهــي 
  . إمضاؤه ولزومه فهو غري مندرج

لبـائع حتـى ضامن ما فسد بيعه من آبق أو جنـني أو ثمـرة مل يبـد صـالحها مـن ا: وفيها
 فضامن ما حيـدث بالـسلعة يف سـوق , ويف الرد بالعيب منها كل بيع فاسد,بتاعسيقبضه امل

  .يقبضها املبتاعأو بدن من البائع حتى 
 وإن مل يقبـــضه إذا مكنـــه مـــن ,يـــضمنه مـــشرتيه:  قـــال أشـــهب:بـــو عمـــران وابـــن حمـــرزأ

  .قبضه أو انتقد ثمنه
ـــه مـــن  مـــن تـــزوج عـــىل :وروايـــة أشـــهب: زاد أبـــو عمـــران عبـــد فـــامت قبـــل القـــبض أ
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  . يف البيع يكن يقدر عىل منعها منه يرد قولهالزوج وهو مل 

ًمــن ابتــاع زرعــا قبــل بــدو صــالحه ثــم ( وســمع أبــو زيــد ابــن القاســم يف جــامع البيــوع
ـــه ذلـــك القمـــح بعينـــه فمـــصيبته    حـــصده ومحلـــه إىل منزلـــه فأصـــابته نـــار فـــاحرتق, وعلـــم أ

  ).من بائعه
ْبــــن رشــــدا ًالف املعلــــوم يف املــــذهب أن املبيــــع بيعــــا فاســــدا يــــضمنه مبتاعــــه هــــذا خلــــ: ُ ً
 وال , مل ينعقــدً فاســداً ووجهــه ملــا كــان بيعــا, ونحــوه ســمع حييــى يف كتــاب اجلعــل,بقبــضه

  فوجــب كــون ضــامنه منــه إذا قامــت عــىل تلفــه بينــة,;انتقــل بــه ملــك, وبقــي يف ملــك البــائع
 وال يفيـت املبيـع بيـع وال غـريه :هذا القـولوقاله مجاعة خارج املذهب, زاد يف أجوبته يف 

  .وهو شاذ يف املذهب
ُقلت ه إنام يكون من البائع إن قامت :ُ   . بينةهبالكه وظاهره أ

ً إن كان البيع حراما فمصيبته من بائعه وهو يف يـد مـشرتيه :َسحنونوقال : اللخمي
  .ًكالرهن, وعرب املازري عنه بكونه متفقا عىل حتريمه

ُقلت ًمن اشرتى زرعا بعد يبسه بثمن فاسـد فأصـابته :  ابن القاسمحنونَس وسمع :ُ
عاهـــة فتلـــف قبـــل حـــصده مـــصيبته مـــن مـــشرتيه, وهـــو قـــابض بخـــالف مـــشرتيه قبـــل بـــدو 

  .صالحه عىل أن يرتكه فيصاب بعد يبسه مصيبته من بائعه
ْبــن رشــدا ــه إذا ابتاعــه بعــد يبــسه بــثمن فاســد دخــل بالعقــد يف ضــامنه: ُ   إذ ال توفيــة;أل

ء صحيحا ضمنه بالعقد;فيه عىل البائع ه جزاف كام لو اشرتاه رشا  ألن حصاده عليـه ;ً أل
فا   .ًوال جائحة فيه فهو كصربة جزا

ُقلــت ً هــذا يقتــيض أن املــذهب عنــده يف املبيــع بيعــا فاســدا إذا مل يكــن بيــد بائعــه, وال :ُ ً
 إنــه مــن بائعــه, وإنــام توفيــة فيــه, إنــه مــن مبتاعــه, وظــاهر قولنــا والروايــات غــري هــذا الــسامع

إن التمكــني كــالقبض, فتأملــه وســمع أبــو زيــد ابــن : يتــصور هــذا عــىل قــول أشــهب القائــل
: ًمن ابتاع كلبا فهلك بيده ضامنه من بائعه وعليـه يـرد املبتـاع مـا انتفـع بـه حلـديث: القاسم

ً, ومثلــه ســامع عيــسى يف مــسلم اشــرتى مــن مــسلم خنزيــرا يــرد ثمنــه )1(»اخلــراج بالــضامن«
                                     

ًيف البيـوع, بـاب مـا جـاء فـيمن يـشرتي العبـد ويـستغله ثـم جيـد بـه عيبـا, ) 1285( أخرجه الرتمذي رقـم )1(
= 
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يقتــل عــىل مــشرتيه إن قبــضه, فعليــه يكــون : ملــشرتيه ويقتــل فظــاهره قتلــه مــن البــائع وقيــل
  .ضامن الكلب من مشرتيه واألول هو املعروف

اختلــف إن كانــت بيــد أمــني البــائع فأقرهــا املــشرتي ومل يقبــضها هــل تبقــى : اللخمــي
وكـــذا لـــو عـــىل ضـــامن البـــائع ألن احلكـــم منـــع املـــشرتي مـــن قبـــضها أو يـــضمنها املـــشرتي, 

ء فاســدا اختلـف هـل يـضمنها املــشرتي أو  ًكانـت قبـل البيـع عنــد املـشرتي ثـم اشـرتاها رشا
تبقـــى يف ضـــامن البـــائع ألن احلكـــم رد ذلـــك الـــرىض وهـــي باقيـــة عـــىل حكـــم األمانـــة إال أن 
ًحيدث فيها املشرتي حدثا فيضمن قيمتها يوم أحدثه بخالف أن حيدث فيها أمر من غـري 

  .سبب املشرتي
ُقلت ً ففي ضامن املبتاع املبيـع فاسـدا وال توفيـة فيـه بقـبض ثمنـه كتمكينـه البـائع مـن :ُ

 هـذا إن :رابعهـا ال يـضمنه بحـال إن قامـت بينـة بتلفـه بغـري سـببه, :ثالثهـاقبضه أو بقبضه, 
فــا, ولــو كــان بــأرض بائعــه  ًكــان متفقــا عــىل حرمتــه وخامــسها يــضمنه بالعقــد إن كــان جزا ً

 وســامعه ونقــل ابــن عبــد الــسالم قــول َســحنون زيــد وقــول ألشــهب واملــشهور وســامع أيب
  .َسحنون

ًمطلقـــا ال بقيـــد كونـــه يف متفـــق عـــىل فـــساده غـــري :  لقـــويل ابـــن القاســـم وأشـــهب:ثالثهـــا
له, الكايف يف كون قيمته يوم قبـضه أو : تام, وضامنه يوجب قيمته بموجبها يومه عىل أقوا

 وكــذا يف البيــع الفاســد تــرد املبيــع وال ,هـافوتـه قــوالن, والثــاين أقــيس, ويف الــرد بالعيــب من
حقيقـــة امللـــك  ة بالـــضامن والبيـــع الفاســـد ال ينقـــلألن الغلـــ:  ثـــم قـــال,يشء عليـــك يف غلتـــه
ًعتــق البــائع مــن باعــه بيعــا فاســدا قبــل فوتــه الزم: (بعقــده لقوهلــا يف اهلبــة , ومقتــىض قــول )ً

شــبهته نقــل املــازري عــن  ويف نقلــه للمبتــاع ,املــازري عــن أشــهب لغــو عتقــه نقلــه حقيقتــه
ــت حــر ; إن اشــرتيتك أو ملكتــك:بعــض البغــداديني مــع أخــذه مــن قوهلــا مــن قــال لعبــد  فأ

ًفابتاعـــه بيعـــا فاســـدا عتـــق عليـــه  إذا فـــسخ : وعـــن أخـــذ بعـــض القـــرويني مـــن قوهلـــا يف اهلبـــة,ً
  . إنام يرجع املبيع إىل بائعه عىل امللك األول;البيع الفاسد

 =                                     
ًيف اإلجــارة, بــاب فــيمن اشــرتى عبــدا فاســتعمله ثــم وجــد ) 3510 و3509 و3508(ود رقــم وأبــو دا

  . يف البيوع, باب اخلراج بالضامن255, 8/254: ًبه عيبا, والنسائي
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ُقلت  إنـه ال ينقـل :خـذه بعـض القـرويني لقـول بعـض البغـداديني ظاهر معاندته مـا أ:ُ
ْبـن رشـد وأخذ ا,شبهة امللك ـه ال ينقـل شـبهة امللـك عنـد هـذا القـروي, وهـذا ال أعرفـه ُ  أ

 لكـــن يوجـــب لـــه يف املبيـــع شـــبهة لقوهلـــا يف ;ال ينقـــل امللـــك للمـــشرتي: إنـــام قـــال ابـــن حمـــرز
ْبن رشد وأخذ ا,معنى شبهة امللك وهذا هو: الصدقة ه ال ينقـل شـبهة امللـك مـن سـامع ُ  أ

ًمــن ابتــاع جاريــة بيعــا فاســدا : أيب زيــد املتقــدم يف ضــامنه واألول مــن قوهلــا يف الــرد بالعيــب ً
. فأعتقهــا قبــل أن يقبــضها أو كاتبهــا أو دبرهــا أو تــصدق هبــا فــذلك فــوت إن كــان لــه مــال

لك, إنـام ينقـل الـضامن, ًإن كان جممعا عىل فساده مل ينقل امل: وقول اللخمي يف كتاب اهلبة
عـــىل أحـــد القـــولني يـــرد بقوهلـــا يف الـــرد بالعيـــب إن اشـــرتى مـــسلم جاريـــة مـــن ذمـــي بخمـــر 

 وقــد جيــاب برعــي نــسبة البيــع للــذمي, وبــه ,فأعتقهــا أو أحبلهــا فــذلك فــوت وعليــه قيمتهــا
لـــوال قـــول ثـــاين عتقهـــا, وإن بـــاع عبـــده مـــن أجنبـــي  )مـــن ذمـــي(: يفهـــم داللـــة مفهـــوم قولـــه

 ولــزم املبتــاع قيمتــه يــوم , ومل يــرد,خنزيــر أو بــام ال حيــل فأعتقــه املبتــاع جــاز عتقــهبخمــر أو 
 ال ينقـل شـبهته يف املجمـع :رابعهـا بنقـل حقيقتـه, و:ثالثهـاقبـضه, ففـي نقلـه شـبهة امللـك, 

ْبـــــن رشـــــدعـــــىل حرمتـــــه للمـــــشهور, وأخـــــذ ا  مـــــن ســـــامع أيب زيـــــد مـــــع املـــــازري عـــــن بعـــــض ُ
  .لغو) ق البائععت (:القرويني, ومقتىض قول أشهب
لثمنـه أو مثمونـه أو غـرره يفـسخ مـا مل وفاسـد البيـع احلـرام  :واللخمي يف كتاب اهلبـة

  .ًيفت وجوبا
  .ً يرد بعد قبضه استحسانا:قال حممد بن مسلمة: اللخمي واملازري
ًمن ابتاع شيئا بيعا فاسدا ففات عنده فعليه قيمته يوم قبضه: وفيها مع غريها ً ً.  

 وال يــستطاع رده إال ,كــل بيــع فاســد مل يــدرك حتــى يتفــاوت: بيعــة وظــاهره لر:وفيهــا
قضه   .بمظلمة فات رده وما مل يفت فأ

ْبن وهبا  ولـو ,اًاحلـرام البـني مـن الربـا وغـريه يـرد ألهلـه أبـد: ًسـمعت مالكـا يقـول: َ
  .فات, وما يكرهه الناس نقض إن أدرك فإن فات ترك

 وإن فــــات ردت ,ًن املبيــــع قــــائام ردفــــات أو مل يفــــت إنــــه إن كــــا: معنــــى يــــرد: الــــصقيل
هـــو مثـــل مـــن أســـلم يف حـــائط بعـــد : قـــال حممـــد عـــن ابـــن القاســـم قيمتـــه, ومـــا كرهـــه النـــاس

  .ًزهوه عىل أخذه مترا وكل بيع مكروه
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 فـــإن فاتـــت فـــإن أمجـــع عـــىل ,مـــا فـــسد لثمنـــه فـــسخ إن كانـــت الـــسلعة قائمـــة: املـــازري
ــض,فــساده أغرمــت القيمــة ا, وعــن مالــك يمــيض بــالثمن وهــو ً وإن اختلــف فيــه فالقيمــة أ
  .فسخه بعد قبضه استحسان: مقتيض قول ابن مسلمة

ً بفوتــه مقبوضــا, :ثالثهــا ,يف مــيض مــا اختلــف يف فــساده بالعقــد أو القــبض: اللخمــي
  .ويف مضيه يف فوته بالثمن أو القيمة كغريه من الفاسد قوالن

 ومــا ,ملـثيل والقيمـة يف غـريهقـال ابــن القاسـم يف احلـرام البـني املــثيل يف ا: ابـن احلاجـب
  .  بتعميم األول: وقيل,كرهه الناس يميض بالثمن

ُقلــت ًفــوت املبيــع بيعــا فاســدا بعــد قبــضه يوجــب املثــل :  هــو معنــى قــول ابــن شــاس:ُ ً  
  .أو القيمة

, وختصيــصه بــاحلرام البــني روايــة ابــن ويف تعمــيم هــذا احلكــم يف املختلــف يف فــساده
  .نافع وابن القاسم
مــــن األول أن النــــوع   بتعمــــيم األول,:وقيــــل: معنــــى قولــــه: عبــــد الــــسالموقــــال ابــــن 

الفاسد وهو احلـرام البـني يفـسخ فـات أو مل يفـت والبـد مـن رد عينـه, إذا أمكـن ردهـا ولـو 
َّدونـةتغريت, وكالم ابـن القاسـم هـذا وقـع يف امل  وزاد املؤلـف فيـه القـضاء يف املثـل بـاملثيل َ

  .يحةوالقيمة فيام عداه وهي زيادة صح
ُقلت َّدونـة هذا يقتـيض أن قـول ابـن القاسـم هـذا وقـع يف امل:ُ  وال أعرفـه فيهـا إال مـن ,َ
ْبــن وهــبروايــة ا  وتفــسريه األول بــالنوع األول إن أراد بــه تعمــيم حكمــه , حــسبام قــدمناهَ

 إذ ال خــالف يف املــذهب ;والبــد مــن رد عينــه إن أمكــن: فــيام كرهــه النــاس مل يــستقم لقولــه
ــه يفــوت بغــري  فــوت عينــه مــن املفوتــات إال عــىل ســامع أيب زيــد, وقــد تقــدم شــذوذه, وإن أ

أراد تعميمــــه يف حــــالتي فوتــــه وعــــدم فوتــــه وهــــذا هــــو ظــــاهر كالمــــه مل يــــصح نــــسبته البــــن 
ه اللخمي واملازري وغريمها ل   .َسحنونالقاسم إنام عزا

 فلـو كـان درمهـان وسـلعة تـساوي عـرشة بثـوب: إثـر قولـه األول − قال ابن احلاجب
فاســتحقت الــسلعة وفــات الثــوب فلــه قيمتــه بكاملــه عــىل األصــح, ويــرد الــدرمهني ال قيمــة 

  .نصفه وثلثه
ُقلت  هذه من مسائل كتاب االستحقاق وما أدري موجب ذكره إياها هنا ومل يـزل :ُ
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َّدونــــةاملــــذاكرون يعتــــذرون عــــن مثــــل هــــذا يف امل  يف كتــــاب الغــــصب وغــــريه, بــــأن أصــــلها َ
ونفــس هــذه املــسألة ال أعرفهــا لغــريه, ومــا ذكــره مــن ) خمتلطــة( ولــذا ســميت ;االخــتالط

  ألن املـــــــردود;ا يف العيـــــــوب فـــــــيمن رد أعـــــــىل املعيـــــــب وفـــــــات أدنـــــــاهًالقـــــــولني فيهـــــــا تقـــــــدم
  . كاملستحق وفوت األدنى كالدرمهني

 ويف املــذهب , ابــن احلاجــبالقــولني الــذين نقــلبعــد تــصويره : قــال ابــن عبــد الــسالم
ُاملاجشقول منسوب البن  ته واحد: ونِ ه ال يرجـع ;إن احلكم يف قيام الثوب وفوا  وهو أ

  ً ولــــــو كــــــان قــــــائام مل يتغــــــري يف ســــــوق ,يف هــــــذا املثــــــال إال يف قيمــــــة مخــــــسة أســــــداس الثــــــوب
  . وال غريها
ُقلـــت  هـــذا نفـــس القـــول بـــأن مـــن اســـتحق مـــن يـــده مـــا ابتاعـــه إنـــه ال يرجـــع يف عـــني :ُ

لـــة ســـوق وال أعـــرف مـــن نقلـــه ًعوضـــه الـــذي خـــرج مـــن يـــده مـــع كونـــه قـــائام مل يفـــت  بحوا
ــه يــؤدي إىل إخــراج الــيشء عــن ملــك ربــه بغــري اختيــاره;واألصــول تأبــاه بالبدهيــة  بــل ; أل

ــه يرجــع يف عوضـه إن كــان عينـًـا : قـال ابــن حـارث اتفقــوا فــيمن اسـتحقت مــن يــده سـلعة أ
ًفبعني وإن كان عرضا رجع فيه إن كان قائام وبقيمته إن كان فائتا ً ً.  

, فـــــال يريـــــد بـــــه )وقـــــول املؤلـــــف ال قيمـــــة ثلثـــــه ونـــــصفه: (ن عبـــــد الـــــسالمثـــــم قـــــال ابـــــ
ًخـــصوصية هـــذه املـــسألة الســـتحالة أن تكـــون الـــسلعة ثلثـــا ونـــصفا مـــن الـــصفقة يف وقـــت  ً
ًواحد وإنام مراده ال قيمة ثلثه إن كانت السلعة ثلث الصفقة كـام لـو كانـت تـساوي درمهـا 

  مهــــــني وهــــــذه املــــــسألة ليــــــست مــــــن ًواحــــــدا, وال قيمــــــة نــــــصفه كــــــام لــــــو كانــــــت تــــــساوي در
  .هذا الباب
ُقلــــــت ًالســــــتحالة أن تكــــــون الــــــسلعة ثلثــــــا ونــــــصفا يريــــــد أن الزم قــــــول ابــــــن :  قولــــــه:ُ ً

ًتكــــون الــــسلعة ثلثــــا ونــــصفا, وهــــذا عنــــده : صــــدق قولنــــا) قيمــــة ثلثــــه ونــــصفه: (جــــباحلا ً
مــستحيل المتنــاع صــدق مــسمى النــصف والثلــث عــىل يشء واحــد يف وقــت واحــد, ومــن 

ً هنا أن تعلم أن اخلرب وهـو املحمـول عنـد املنطقيـني إذا كـان معطوفـا ومعطوفـا الرضوري ً
العـرشة : عليه فتارة يكون املعترب فيهام صدق كل مـنهام عـىل املبتـدأ وهـو املوضـوع كقولنـا
العــــرشة : ًعــــدد وزوج, وتــــارة يكــــون املعتــــرب صــــدق جممــــوعهام ال أحــــدمها منفــــردا كقولنــــا

ًيستحيل أن تكـون الـسلعة ثلثـا ونـصفا مـن الـصفقة :  فقولهسبعة وثالثة, إذا تذكرت هذا ً
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ا عـــىل ًا ونـــصفًيف وقـــت واحـــد وهـــم ســـببه قـــرص فهمـــه القـــضية القائلـــة تكـــون الـــسلعة ثلثـــ
 بــــل هــــو مــــن االعتبــــار الثــــاين وهــــو كــــون ;االعتبــــار األول وال موجــــب لقــــرصه عــــىل ذلــــك

وضـة, وقـد أشـار ابـن السلعة جممـوع ثلـث الـصفقة ونـصفها, وكـذلك هـو يف املـسألة املفر
ًكجعــــل اجلـــــزء جنــــسا مثـــــل  :إىل هــــذا املعنــــى حيـــــث قــــال: خمتــــرصه األصـــــيل :احلاجــــب يف

العــــــــــرشة مخــــــــــسة ومخــــــــــسة, وهــــــــــذا االعتبــــــــــار مــــــــــستعمل يف كــــــــــالم الفقهــــــــــاء يف العيــــــــــوب 
منـــه الـــوالدة :  فيهـــا: فيـــهوالفـــوت بغـــري املبيـــع معتـــربواالســـتحقاق, ويف كـــالم الفرضـــيني, 

رية وزوال بيـاض العـني وتغـري سـوق غـري الربـع واملـثيل, وظـاهر والعيب وزيادة بدن اجلا
 يف الفـوت هبـا اخـتالف عـن مالـك :قول األكثر أن تغـري األسـواق متفـق عليـه, ويف الكـايف

  . وعود السوق بعد انتقاهلا كدوامه وصحيح بيعه بعد قبضه,وأصحابه
ًيف كــــون بيــــع املتفــــق عــــىل فــــساده بيعــــا صــــحيحا فــــوت قــــوالن ل: املــــازري لمــــشهور ً

ً واملختلــــف يف فــــساده بيعــــه بيعــــا صــــحيحا فــــوت, ويف الــــرد بالعيــــب منهــــا بيــــع َســــحنونو ً
  . نصفها ككلها

مــا فقــام بفــساد البيــع عــىل : وســمع عيــسى ابــن القاســم ًمــن بــاع عبــدا أو دارا بيعــا حرا ًً
املـشرتي يريـد فــسخ البيـع ومل يفـت ذلــك فيفـوت املـشرتي ذلــك يتـصدق بالـدار أو يبيعهــا 

 مل جتــــز صــــدقته وال بيعــــه بعــــد قيامــــه عليــــه ;العبــــد أو يعتقــــه بعــــد قيــــام البــــائع عليــــهأو يبيــــع 
  . ويميض العتق حلرمته,بفسخه
ْبن رشدا ه متعد فيام فعل بعد القيام عليه;وهذا صحيح: ُ  إنام جيوز له ذلك قبل ; أل

ــه أذن لــه يف ذلــك حــني ملكــه املبيــع بــالبيع الفاســد;القيــام عليــه هــب أو  فــإذا بــاع أو و, أل
ــه بفعلــه ذلــك ; ويــضمنه القيمــة يـوم القــبض,تـصدق بعــد أن قــام عليــه فلـه إجــازة ذلــك  أل

ريض بـالتزام القيمـة, ولـه رد ذلــك وأخـذ مبيعـه ولـيس لــه أن جييـز البيـع, ويأخـذ الــثمن إذ 
ه إنام باع ما ضمنه بالبيع الفاسد;ليس بعداء رصف ه لو تلف كانت مصيبته منه, ; أل  أل
ون يف العتق خمري بني أخـذ عبـده وإمـضاء عتقـه, ويـضمن املـشرتي قيمتـه, والقياس أن يك

  .ًوإنام أمضاه استحسانا
ًمـــن اشـــرتى ســـيفا نـــصله تبـــع لفـــضته بـــدنانري ثـــم افرتقـــا قبـــل النقـــد, ثـــم بـــاع : وفيهـــا

  .السيف, ثم علم قبح ذلك جاز بيعه, وعليه قيمته يوم قبضه
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كـــر : ابـــن حمـــرز ثـــم علـــم بقـــبح : , وقولـــه يف الـــسؤال فوتـــه بـــالبيع ورآه ربـــاَســـحنونأ
ذلــــك, فيــــه إهيــــام أن البيــــع الــــصحيح إنــــام يفــــوت الفاســــد إن مل يقــــصد مــــشرتيه تفويتــــه وال 

  .يفوت بقصده ذلك وهو وجه صحيح
ه لو علم بالفساد,: عياض   .ثم باعها قصد تفويتها أن بيعه غري ماض ال خيتلفون أ
ُقلــت لبيع واهلبــة تفويــت البيــع قبــل  هــذا خــالف قــول اللخمــي إن قــصد املــشرتي بــا:ُ

ًأن يقــوم عليــه البــائع كــان فوتــا, واختلــف إن فعــل ذلــك قبــل قيــام بائعــه بفــسخه لظاهرهــا 
  .مع اللخمي عن املذهب, وعياض مع ابن حمرز عنه
ووقــــع, يف :  قــــال ابــــن عبــــد الــــسالم:ونقــــل اللخمــــي مــــع ســــامع عيــــسى ابــــن القاســــم

  .فإنه ال يفوت بذلك إال بالعتق ;الرواية أن املشرتي إن قصد تفويته ببيعه
ُقلت ً بل مقيدا بكونـه ;ً ومل يقع مطلقا كام نقله, إنام وقع هذا يف سامع عيسى املتقدم:ُ

تــه ببيعــه قبــل قبــضه نقــال الــصقيل عــن : بعــد قيــام بائعــه عليــه بالفــسخ حــسبام تقــدم, ويف فوا
الـــصدقة بـــه قبـــل  وأخـــذ ابـــن حمـــرز األول مـــن قوهلـــا يف العيـــوب َّالـــشيخابـــن عبـــد الـــرمحن و
والبيـــع أقـــوى مـــن الـــصدقة, ورد املـــازري كونـــه أقـــوى بـــأن املبيـــع إذا : قبـــضه فـــوت, قـــال

 مل يرجــــــع ;نقــــــض رجــــــع املــــــشرتي بــــــالثمن فلــــــم يتــــــرضر بفــــــسخه, وإذا نقــــــضت الــــــصدقة
  .املتصدق عليه بيشء

  . الفتقارها للحوز دونه;البيع أحرى من الصدقة: الصقيل
ًصــــل فعــــن مالــــك مــــن اشــــرتى ثمــــرا قبــــل بــــدو وقــــد اختلــــف يف هــــذا األ: ابــــن حمــــرز

ـضا,صالحه عىل البقاء : ً ثم باعه بعد بدو صالحه عىل مـشرتيه قيمتـه يـوم زهـوه, وقـال أ
  .يرد مثل مكيلته

 يــــرد املكيلــــة أن البيــــع :وعليــــه قيمتــــه يــــوم باعــــه, فلــــم يــــر مالــــك بقولــــه: وقــــال حممــــد
َّدونـةعنى قوله يف الشفعة مـن املًالصحيح يفيته ملا كان باقيا يف أصول بائعه, ومن هذا امل َ 

ًمــن أعمــر رجــال دار ئهــا بعيــب ,ا حياتــه عــىل عــوض يــرد غلتهــاً  ومل جيعــل صــحيح عقــد كرا
ئها الفاسد, ملا كان العقد فيام مل يضمنه مشرتيه ومن مل يقل هبـذا يتـأول قولـه يـرد  عقد كرا

ــه مــىض البيــع الثــاين وأغــرم مــ ًشرتيه أوال مكيلتــه يــوم الغلــة بــرد قيمتهــا وقولــه يف الثمــرة بأ
  . البيع
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 إن قيمتـه يـوم بـدو :ال يـصح قولـه: وذكر اللخمي قويل مالك وحممـد يف الثمـر وقـال
ــــه دخــــل عــــىل جــــدها عنــــد بــــدو صــــالحه أو بعــــد ذلــــك  فيجــــري عــــىل ,صــــالحه إال عــــىل أ

 وإن دخـــل عـــىل بقائـــه ليبـــسه, فالقيمـــة فيـــه يـــوم البيـــع ,اخلـــالف يف التمكـــني هـــل هـــو قـــبض
  .الثاين
ءو ًاختلــف فــيمن اشــرتى عبــدا رشا ــه لــيس ً ً فاســدا فباعــه أو أعتقــه قبــل قبــضه فعــىل أ

 وهـــو ,بفـــوت خيـــري البـــائع يف إمـــضاء بيعـــه وأخـــذ ثمنـــه ورده, وإن جـــذه املـــشرتي وبـــان بـــه
 وأخذ الـثمن مـن , وإن مل يعلم بالبيع الثاين خري يف إجازة البيع, فليس له إال الثمن;يعلم

ـه املشرتي الثاين أو قيمت ًه جمدودا كام قبضها املشرتي الثاين أو املكيلـة إن عرفـت, وعـىل أ
 ما قيمته عـىل أن يبقـى يف رؤوس النخـل :فوت يغرم املشرتي األول قيمته يوم باعه يقال

ً ألن املشرتي ثانيا إنام اشرتاه عىل أن ;يف ضامن بائعه األول إىل يبسه هذا معنى قول حممد
ًفــإذا مل يــضمنه املــشرتي ثانيــا إال بــاليبس كــان للمــشرتي  ,جائحتــه مــن البــائع حتــى ييــبس

ًأوال عـــىل البـــائع مثـــل ذلـــك كمـــن اشـــرتى متـــرا مزهيـــا فباعـــه باحلـــرضة, فلكـــل واحـــد مـــن  ً ً
ً ويصح عىل أن البيع فـوت أن يكـون للمـشرتي أوال ,مشرتيه الرجوع عىل بائعه بجائحته

ـه وإن كـان البيـع فوتـا, ;مالـكالثمن الذي باع به, وعليـه ملـن بـاع منـه مثـل كيلـه كقـول  ً أل
 وإذا كان كذلك كانت املكيلة عـىل صـفتها ,فالضامن ال ينتقل عن واحد منهام إال باليبس

ء أو إرث  ًوقـت قبـضها, ولـو رجـع املبيـع بيعـا فاسـدا ملـشرتيه بعـد بيعـه إيـاه صـحيحا بــرشا ًً
  .وأشهب أو رد عيب أو هبة, ففي رفع فوته, وبقائه, قوال ابن القاسم مع مالك

 ويف عبارهتــا عــن الفــسخ بقولــه لــه رده تعقــب يوجــب كــون الــالم بمعنــى عــىل :فيهــا
دلـــــسيني قـــــول ابـــــن القاســـــم: عيـــــاض إن بـــــاع املوهـــــوب هبـــــة : بقوهلـــــا عـــــارض بعـــــض األ
 ثم اشرتاها مل يـزل مـا لزمـه مـن قيمتهـا, وأجـاب القرويـون بـأن رد اهلبـة اختيـاري ,الثواب

  .د الفساد جربي فيتهم عىل بيعه إنه حتيل عىل رفع الفسخ ورقيمتها فبيعها دليل التزامه
  .وفيه نظر: عياض
ُقلــت جــرى ابــن القاســم :  النظــر يف الرجــوع واضــح ويف غــريه نظــر قــال عــن فــضل:ُ

ـه ال يأخـذه الـشفيع بالـصفقة  ًعىل أصله بالشفعة فـيمن اشـرتى شقـصا بيعـا فاسـدا فباعـه أ ً ً
ـــه يأخـــذه األوىل لفـــسادها فـــإن نقـــضنا الثـــاين انـــتقض  األول, وجـــرى أشـــهب عـــىل أصـــله أ
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تهام شاء   .بأ
ته بالبيع, والثانية بالثمن   .األوىل بقيمة الشقص لفوا

  .هذا أشبه بأصوهلم: قال فضل
ُقلـت ـضا: يريــد:ُ ــه جيــري عـىل أصــل ابــن القاســم أ  إنــام ; ألن نقــض الــصفقة الثانيــة;ً أ

 فلم يـزل حكـم , بمفوت آخرهو باألخذ بالصفقة األوىل بعد تقررها فهو رفع مفوت هلا
  .الفوت

ء فاســدا فكاتبهــاويف الــرد بالعيــب  ًمنهــا, وإن قــبض األمــة مــشرتهيا رشا  ثــم عجــزت ,ً
ـــام يـــسرية  فلـــه الـــرد إال أن يتغـــري ســـوقها قبـــل رجوعهـــا إليـــه فهـــو فـــوت, وأشـــهب ;بعـــد أ

 والتــــــدبري فــــــوت كإيالدهــــــا, والــــــرهن , وإن عجــــــزت قــــــرب ذلــــــك,يفيتهــــــا بعقــــــد الكتابــــــة
  .اًة, فال أراه فوتواإلجاز

 برهنها لزمته قيمتها, ولو رد غرماؤه عتقه أو تدبريه أو رد عليه : عن أشهبَّالشيخ
  .بعيب بعد احلكم بالقيمة لفوته مل يرتفع

ن القاســـم ملحمـــد عـــن أشـــهب وابـــ: ًاتفاقـــا ولـــو حـــدث ذلـــك قبلـــه فقـــوالن: اللخمــي
  .وهو أحسن

ًرا مفيتــا والقـوالن جيريــان فـيام لـو ســافر بـه سـف:املـازري  ثـم عـاد أوصــح عـن مــرض ,ً
  . أو إجارة عن قرب,أو زال عيبه أو افتكه من رهن

 ألن القيمة وجبت بخالف رجوعها ;إن تغري سوق السلعة ثم عادت مل ترد: وفيها
 ثـم رجـع إنـام رجعـت ,بعد بيعها إليـه ببيـع أو غـريه, وفـرق القابـيس بـأن التـي حـال سـوقها

  .ع عادت لعني امللك األوللسوق أخرى ال لألوىل, ويف البي
  .ليس هذا ببني والصواب اجلمع بينهام: ابن حمرز
لــــة الـــسوق لــــيس مــــن فعـــل املــــشرتي والبيـــع مــــن فعلــــه, :وقيـــل: عبـــد احلــــق  ألن حوا

بــن ل ابــن القاســم يف رفــع فــوت الفاســد بعــوده ملــشرتيه, يبــني وهــم اولــيس بــالقوي, وقــو
ْرشـــد ا عـــىل الـــصفة ثـــم اشـــرتاه قبـــل قبـــضه منـــه ً يف رده عـــىل التونـــيس يف مـــسألة مـــن بـــاع ثوبـــُ
ء صحيحا ال يفـسخ بيعـه والعتـق : بقوله ًمن اشرتى ما باعه بيعا فاسدا رشا ًً فـوت,  ألجـلً

ألن عتـــق ;  مـــن بـــاع أمـــة عـــىل حريـــة مـــا يف بطنهـــا مـــىض بيعهـــا:ســـمع أبـــو زيـــد ابـــن القاســـم
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  .اجلنني فوت
  .قيمتها يوم قبضها: وفيها

ْبـــن رشـــدا  ; عـــىل مبتاعهـــا غـــرر والواجـــب قيمتهـــا يـــوم بيعهـــا ألن رشط عتقـــه;فـــسد: ُ
ه يوم فوهتا, ويف قولـه يـوم قبـضها نظـر, إال أن يكـون قبـضها يـوم باعهـا, ولـو كـان عـىل  أل
ــه حــر عــىل بائعهــا فــسخ مــا مل يفــت بــام يفــوت بــه البيــع الفاســد عــىل مــذهب ابــن القاســم,  أ

  .والقيمة فيها عىل أن الولد مستثنى لرجل بيعها كذلك
لـة سـوق وال والدة, ويفـوت بالعيـب املفـسد قـال:  ابن حبيبوقال : ال يفوت بحوا

 فله والؤها, ووالء ولـدها لبائعهـا, وكـذلك هبتـه إياهـا ;ولو أعتقها مشرتهيا قبل والدهتا
لـــة األســـواق وال طـــول زمـــان, إنـــام ;ويف رهنهـــا, وأمـــا الـــدور واألرضـــون  فـــال يفيتهـــا حوا

  .ك أو غريهيفيتها الغرس والبناء واهلدم بفعل
  .بيع الدار والصدقة هبا كام مر له يف العرض: ويف سامع عيسى ابن القاسم

ال يفيتهـــا الـــزرع, فـــإن فـــسخ بيعهـــا يف إبانـــه مل يقلـــع, وعليـــه كـــراء :  عـــن حممـــدَّالـــشيخ
املثــل, وبعــده ال كــراء عليــه ولــو أثمــرت األصــول عنــد مبتاعهــا ففــسخ بيعهــا وقــد طابــت 

فـــــق  ولـــــو مل,الثمـــــرة فهـــــي للمبتـــــاع  جتـــــذ وإن مل تطـــــب فهـــــي للبـــــائع, وعليـــــه للمبتـــــاع مـــــا أ
َصبغَوأل ء فاسدا فغرس غرسا أحاط هبا وأكثرها بياض مل حيـدث : ْ ًمن اشرتى أرضا رشا ً ً

 وجلهـــا , وإن غـــرس منهـــا ناحيـــة فقـــط, فهـــو فـــوت إن عظمـــت مئونتـــه ولـــه بـــال;ًبـــه شـــيئا
ً جــدا ال بــال لــه فيفــسخ يف ً وفــيام غــرس قيمتــه إال أن يكــون يــسريا,بيــاض فــسخ يف بياضــها

  .مجيعها, وللغارس عىل البائع قيمته
ْبن رشدا  والبـن القاسـم ,ومىض ما غرس منها غري يسري بمنابـه مـن قيمتهـا مجيعهـا: ُ

ًيف الدمياطية مضيه بقيمته مفردا, وذلك خيتلف قد يكـون قيمتـه مفـردا عـرشة  ومـع مجلـة ,ً
 ويـــــساوي ذلـــــك ,وضـــــع تـــــسعني إذ قـــــد تـــــساوي األرض دون ذلـــــك امل;األرض عـــــرشين

  .يع األرض مجلة مائة وعرشين ويساوي مج,املوضع وحده عرشة
 فـــسخ بيـــع مجيعهـــا مثـــل ســـامع القـــرينني يف ,ًإن كـــان الغـــرس يـــسريا ال بـــال لـــه: وقولـــه

فــق املبتــاع فيــه, وقــال يف الغــرس: يــسري البنــاء قــال فيــه  عــىل البــائع :عــىل رب احلــائط مــا أ
فق فيه,ًمقلوعا يوم غرسهقيمته : قيمة الغرس معناه فق يف غرسه أو قيمة ما أ   . وما أ
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ُقلـــت فـــق مبتاعـــه يف بنـــاء جـــدار أو حفـــر :  يف ســـامع القـــرينني:ُ وعـــىل رب احلـــائط مـــا أ
  .ًبئر, وأصل هذا البيع مل يكن جائزا

ْبــــن رشــــدا عــــىل رب :  فلــــذا قــــال;بالبنــــاء اليــــسري ال يفــــوت احلــــائط يف البيــــع الفاســــد: ُ
فـق املبتـاعاحلائط إذا رد إ فـق, ولـيس بـاختالف إن كانـت نفقتـه :  وقيـل,ليه ما أ قيمـة مـا أ

فـق, وإن كانـت بغـري سـداد كاسـتئجارة األجـراء بـأكثر مـن أجـر مـثلهم  بالسداد رجع بـام أ
  .فريجع بقيمة ذلك عىل السداد

ُقلت َأصـبغ ما ذكر يف قيمة الغرس خـالف قـول التونـيس, مل يـذكر :ُ ْ  يف قيمـة الغـرس َ
ً وال منقوضــا, واألشــبه أن يكــون قــائامًقــائام ــه فعلــه بــشبهة عــىل البقــاء, فأشــبه مــن بنــى ;ً  أل

  .ببقعة فاستحقت
لــــة األســــواق  للخمــــي مــــع نقلــــه عــــن أشــــهب والــــصقيل عــــن : قــــوالنويف فوهتــــا بحوا

َأصــبغ ْ ْبــن وهــب يف الواضــحة وفــضل بــن ســلمة عــن اَ , واملــشهور, ويف لغــو طــول الزمــان َ
َأصـبغعرشين سنة نقـال اللخمـي عـن ابـن القاسـم مـع مالـك وًفيهام مطلقا وفوهتام ب ْ  :ً قـائالَ

  .أن يدخلها التغيري يف ذلكال بد 
ً ففـي التـدليس منهـا مـن كاتـب عبـدا اشـرتاه ;اختلف يف الطـول يف احليـوان: اللخمي

ء فاســـدا فعجـــز بعـــد شـــهر فـــات بيعـــه ـــه طـــول;ًرشا  ويف ثالـــث ســـلمها الثالثـــة األشـــهر , أل
  .عبيد والدوابليست بفوت يف ال

 ومل يتغــــري يف ذاتــــه وال ,اختلــــف يف جمــــرد طــــول الزمــــان يمــــر عــــىل احليــــوان: املــــازري
ــــه : ســــوقه, هــــل هــــو فــــوت? فــــذكر قوهلــــا يف الكتــــابني, ثــــم قــــال اعتقــــد بعــــض أشــــياخي أ

ــه أشــار ; ولـيس كــذلك إنـام هــو اخـتالف يف شــهادة بعـادة,اخـتالف قــول عـىل اإلطــالق  أل
َّدونةيف امل ر من الزمـان الـذي ال يمـيض إال وقـد تغـري احليـوان, فتغـريه يف ذاتـه أو  إىل املقداَ

  .سوقه معترب, وإنام اخلالف يف قدر الزمان الذي يستدل به عىل التغري
ُقلــت  ألن حاصــل كالمــه أن اخلــالف إنــام هــو ; يف رده عــىل اللخمــي تعــسف واضــح:ُ

فـس مقتـىض كـالم اللخمـي  وهـذا هـو ن,يف قدر الزمان الذي هـو مظنـة لتغـريه ال يف التغـري
ــصف, وذهــاب عــني املــثيل مــع بقــاء ســوقه لغــو لقيــام مثلــه مقامــه, ويف فوتــه  ملــن تأملــه وأ

لـــة ســـوقه,  ْبـــن وهـــب إن ذهبـــت عينـــه, للـــصقيل عـــن ا:ثالثهـــابحوا  مـــع اللخمـــي عنـــه وعـــن َ



אא 

 

49

49 

ْبــن رشــدغــريه, واملــازري عنــه مــع قــول ا  ونقلــه ملــا هــو ســوقههــو مقتــىض النظــر ومل يعــزه : ُ
  . سوق ما نقل منه فوت, ولغريهبخالف

ْبن رشدقال ا إن كان يفتقـر لكـراء مـن دواب ورقيـق ففـي لغـو نقلـه وفوتـه بـه سـامع : ُ
ًترد عـىل بائعهـا حيـث نقلهـا, وإن كـان طعامـا رده مـن : ًعيسى ابن القاسم يف الرقيق قائال

َأصـبغحيث نقله, وقياس السلع عليها والتخريج عىل قـول أشـهب و ْ صبها  بتخيـري مـن غـَ
  .منه يف إلزامه غاصبهام قيمتهام بنقلهام وهذا األظهر

ًإن كانــت عروضــا حلملهــا أجــرة فنقلهــا فــوت ومل يــره ابــن القاســم يف نقــل : اللخمــي
ــــه ينتقــــل بنفــــسه مل يغــــرم مــــشرتيه لنقلــــه أجــــرا وكــــذا البــــائع يف رده, وأرى أن ;احليــــوان ً أل

يقــــه خــــوف فهــــو أبــــني ولبائعــــه أن لبائعــــه أن ال يقبلــــه إال حيــــث قــــبض منــــه, وإن كــــان بطر
يضمنه قيمته وإن حـال سـوقه ومـا بـني البلـدين قريـب مـأمون فلمـشرتيه رده حيـث قبـضه 

  .ًإذا عاد املشرتي فاسدا بعد بيعه ملشرتيه: وقد تقدم قوال ابن القاسم وأشهب
نقـــــل املـــــوزون واملكيـــــل كـــــالعرض, الفتقـــــاره ألجـــــر يف نقلـــــه, ويف فـــــوت : املـــــازري
  : م كيله وال وزنه طريقانجزافه ومل يعل
قــوالن ملحمــد يف احلــيل اجلــزاف, وقوهلــا يف بيــع الــسيف حليتــه أكثــره يفــسد : الــصقيل

لة سوقه   .بتأخري عوضه ال يفوت بحوا
  .مع شبهه بالعرض لربطه به: الصقيل
 هو كالعرض يفوت هبا وبذهاب عينـه, وأرى إن ذهبـت, وأراد البـائع أن :اللخمي
ــه إذا قيـل فيهـا تــسعة إىل أحـد عـرش غــرم ;التـي تقـوم قــيض لـه بـهمثـل املكيلــة يقـيض لـه ب  أل

 إنـه : أغرمـه أقـل مـا يقـال: وكـذا إن قـال,عرشة كان غرم مثل العرشة أوىل من غرم قيمتها
  . فله ذلك; إنه فيها: أغرم له أكثر ما يقال: أو قال املشرتي,فيها

ُقلــت  إنــه فيهــا تكــرار :أقــل مــا يقــالأغرمــه :  وكــذا إن قــال البــائع,ً إن قيــل قولــه ثانيــا:ُ
  . أول وأرى أن يقىض له بمثل املكيلة التي تقوم:عن قرب لقوله

ُقلت  وأخرب أن احلكم , ألن األوىل تردد التقدير فيها بني ثالثة أعداد;اً ليس تكرار:ُ
فيها بالوسط, والثانية تردد التقدير بني عـددين فقـط, واقتـصار املـازري يف نقلـه عنـه عـىل 

  .فقط خيل بفائدة علم حكم األوىل فتأملهالثاين 
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  .وأرى إن ذهبت عينه, وعرف كيله ومل يتغري سوقه أن يقىض فيه باملثل: اللخمي
إن علـم كيلـه بعـد ذلـك هـل :  املذهب عـىل قـولني فيـه:قال بعض أشياخي: املازري

الف  إىل ارتفـاع اخلـَّالـشيخيقىض فيـه باملثـل أو يبقـى عـىل حكمـه حـني عقـد البيـع? وأشـار 
  ًل زهوه وجذه رطبا ـًيف هذا يف مسألة من ابتاع ثمرا قب

ُقلت إن املـذهب فـيام عـرف كيلـه كـام جهـل كيلـه, وإنـه اختـار :  ظاهر كالم اللخمـي:ُ
  .خالفه ومل يرصح بذكر القولني

  .وطء األمة فوت :اللخمي عن حممد عن ابن القاسم
ُشــــيوخزاد عبــــد احلــــق قــــال بعــــض  ــــه: ناُ  فيطــــول ,عة لالســــترباءمــــن املواضــــ ال بــــد أل

  .احليوان فوت األمد, وطول الزمان يف
 ألهنـــا إذا ردت إىل ;ًمقتـــىض هـــذا التعليـــل أهنـــا إن كانـــت وخـــشا مل تفـــت بـــه: املـــازري

  .لكن يمنع من بيعها الحتامل محلهاالبائع مل يمنع من منفعة مقصودة 
ُقلـــت ىل العلـــة  ومنعـــه بيعهـــا رضر عليـــه فـــاحلكم بفوهتـــا بـــه صـــحيح, واالقتـــصار عـــ:ُ

األوىل متعقــــب وجمــــرد غيبــــة املبتــــاع عليهــــا لغــــو إن صــــدقه البــــائع, ووقفــــت لالســــترباء إن 
كانــت مــن العــيل وإال مل توقــف وإن كذبــه وهــي مــن العــيل مل تــرد وإن كانــت مــن الــوخش, 

  .فالقول قوله إن مل يصب, وردت
لرطـــب ًإن اشـــرتى ثمـــرا مل يـــزه فرتكـــه حتـــى أرطـــب أو أمتـــر فـــسخ ورد قيمـــة ا: وفيهـــا

  .ًومكيلة التمر إن جده مترا
ًيريد إن كان الرطب قائام ردت, وإن فات واإلبان قائم رد مثله, وإنـام يـرد : الصقيل

  .مكيلة التمر إن فات وإال رده بعينه
إنــــام عليــــه إن حــــال ســــوقه قيمتــــه ال رد : انظــــر قــــال حممــــد يف جــــزاف الطعــــام: َّالــــشيخ

  .مكيلته إن عرفت
 فلعلــه يريــد إنــام يكــون عليــه قيمتهــا إن ;رفــت املكيلــة ردهــاالــذي هنــا إذا ع: الــصقيل

فاتـــت عينـــه وجهـــل كيلـــه فـــال يكـــون اخـــتالف قـــول, ورد املكيلـــة أعـــدل ولـــو أخـــره حتـــى 
أرطـــب لقــــصد فــــسخه ففــــي فــــسخه وإمــــضائه معاملـــة بنقــــيض قــــصده قــــوالن هلــــا, ولنقــــل 

 بـــدو صـــالحه ًمـــن ابتـــاع ثمـــرا مل يبـــد صـــالحه ثـــم باعـــه بعـــد: وســـمع ابـــن القاســـم. الـــصقيل
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ًلصاحبه عدد الثمرة حني يبدو صالحها وال يأخـذ إال متـرا فـإن تلفـت مل يأخـذ األول مـن 
  .ًأخذ الثمرة املبتاع شيئا

ْبن رشدا  ألن قبض ;بيعه كذلك فاسد ضامنه من بائعه ما دام يف شجره وإن طاب: ُ
ًأصوله ليس قبضا له, ويضمنه مبتاعـه بجـده وعليـه كيلـه إن جـده رطبـا وعـرف  ومل , كيلـهً

ًيفــت إبــان الرطــب وإن فــات أو جهــل كيلــه فعليــه قيمــة خرصــه, وإن كــان قــائام رد وفــسخ 
البيــع بكــل حــال هــذا معنــى قولــه يف البيــوع الفاســدة وغريهــا, ولــو باعــه مبتاعــه بعــد بــدو 
صـــالحه فقيـــل بيعـــه فـــوت وقـــبض, ويف كـــون قميتـــه يـــوم باعـــه أو يـــوم بـــدو صـــالحه قـــول 

 فــال ;إن كــان بيعــه يــوم بــدا صــالحه أو اســتوت القيمــة يف الــوقتني: حممــد وروايتــه, ومعنــاه
ًاختالف, وقيل لـيس بيعـه قبـضا وال فوتـا ـه بـاع مـا لـيس يف ضـامنه فبيعـه فاسـد ال يقـع ;ً  أل

ـه ;به فوت ما مل جيده وهـو قولـه يف هـذا الـسامع, والقـوالن قـائامن مـن قوهلـا يف العيـوب  أل
  .ًقبل القبض وجعل اهلبة فيه فوتاًمل جيعل فيه البيع الصحيح تفويتا 

ُقلت إن جـده املبتـاع : لصاحبها عدد الثمـرة, معنـاه: وقوله:  تقدم هذا مستوىف قال:ُ
ـــه إذا مل جيعـــل بيعـــه بعـــد بـــدو صـــاحله فوتـــا وجـــب رده لبائعـــه األول إن كـــان ;ًالثـــاين متـــرا ً أل

حــــني يبـــــدو : ًقــــائام, ومكيلتـــــه إن فــــات أو تلـــــف بعــــد جـــــده وينفــــسخ فيـــــه البيعــــان, وقولـــــه
 ألن املكيلة ال جتب عليه ببدو صالحها إنام جتب عليه بجـده إياهـا ;ال وجه له! صالحها

, وألن املكيلــــة ال ختتلــــف بــــاختالف األوقــــات إنــــام ختتلــــف فيهــــا القيمــــة,  ًبعــــد ذلــــك متــــرا
ــه هــو الواجــب لــه, وعليــه ولــو تراضــيا : ًال يأخــذ إال ثمــرا معنــاه: وقولــه , أل ًإن جــدها متــرا
ه, جــاز أن يأخــذ منــه كــل مــا جيــوز لــه أن يبيــع بــه الثمــر, كمــن اســتهلك لرجــل عــىل مــ ا ســوا

, وقولــه إن تلفــت قبــل : ًإن تلفــت مل يأخــذ األول مــن أخــذ الثمــرة املبتــاع شــيئا معنــاه: متــرا
زيــــةجــــدها, وإن يبــــست, ومثلــــه يف    إن البيــــع فيهــــا :  وهــــو صــــحيح عــــىل قيــــاس قولــــهَّاملوا

  .ليس بفوت
ُقلت : قولـه: مد ومالك عىل الوفاق خالف ظاهر كالم اللخمـي, قـال محله قول حم:ُ

 إنـــام يـــصح عـــىل أن املـــشرتي جـــدها مـــن حـــني بـــدو صـــالحها ;)القيمـــة يـــوم بـــدو الـــصالح(
ًفيجري عىل اخلالف يف كون التمكني قبضا وإن دخل عىل أن تبقى لتيـبس مل تكـن القيمـة 

 فاسـدها بيـع معـني حـارض يتـأخر يوم بدو الصالح, وكان االعتبار يوم البيـع الثـاين, ومـن
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مقـصود منـه يف سـلمها األول, مـن أسـلم يف سـلعة بعينهـا ألجـل بعيـد . قبضه ملا يتغري فيـه
ه غرر ال يدري أ?مل جيز نقد أم ال  إن هلكـت, وقـد رشط تسلم الـسلعة ألجلهـا أم ال? أل

ــه زاده يف ثمنهــا,ًنقــد ثمنهــا رده بعــد نفعــه بــه بــاطال  عــىل ضــامهنا,  وإن مل يــشرتطه صــار كأ
ـام  وإن رشط قبض السلعة ليـومني جـاز لقربـه, ولـو رشط يف طعـام بعينـه كيلـه إىل ثالثـة أ

  .جاز وكذا السلع كلها رشطه البائع أو املبتاع
ــــام إال : ويف كــــراء الرواحــــل منهــــا البــــن القاســــم ال يعجبنــــي رشط تأخريهــــا ثالثــــة أ

ًثقـــا لإلشـــهاد وإن مل يكـــن لعـــذر مـــن ركـــوب دابـــة ولـــبس ثـــوب وخدمـــة عبـــد وغـــريه أو تو
  .ليشء من ذلك كرهته وال أفسخ به البيع

ُقلـــت  فظـــاهره رشط جـــوازه لفائـــدة توثـــق أو انتفـــاع وأخـــذ لغـــوه مـــن قـــول ســـلمها :ُ
  .رشطه البائع أو املبتاع

ًجــواز بيــع الــدار واســتثناء ســكناها مــدة ال تتغــري فيهــا غالبــا, ويف : مــع غريهــا: وفيهــا
ا هلـا مـع ًا, وسادسها, عـرشً ثالثا, وخامسها, مخس,رابعها حدها بسنة أو نصف أو سنتني
ْبـن رشـدًولـو كـان الـثمن مـؤجال, وال: ًسامع حييي ابن القاسم قـائال ْبـن وهـب عـن روايـة اُ َ 

ْبن رشد, والَسحنونواملتيطي عن ابن حبيب وعن   َّاملوازيـة عنه وله عـن ابـن القاسـم يف ُ
از إعــارة األرض عــرش ســنني عــىل أن يبنيهــا بنــاء بجــو: مــع املغــرية ودليــل قوهلــا يف العاريــة

ــه حينئـــذ  ًموصــوفا ورده املتيطــي بــأن لــرب العرصــة أخــذ البنــاء عنــد انقــضاء املــدة يــرد بأ
  .مرئي مدركة حالته

ْبن رشدا   .ينبغي أن ينظر يف ذلك حلال البناء يف أمنه وضعفه: ُ
ُقلت   . هذا قول التونيس وكذا األرض:ُ

ْبــن رشــدا ــ: ُ مــا أخــف جيــوز فيهــا عــرشة : ييف ســامع حيي ًبيــع األرض واســتثناؤها أعوا
َأصــــبغأعـــوام, قالـــه ابــــن القاســـم أول ســـامع  ْ زيـــة مـــن كتـــاب احلــــبس ومثلـــه يف َ , وقــــال َّاملوا

 ال جيــوز َّدنيــةجيــوز فيهــا الــسنني ذوات العـدد أكثــر مــن عــرش, والبـن القاســم يف امل: املغـرية
  .فيها إال سنة كالدار

ُقلــت جيــوز ملــن بــاع :  والبــد مــن بيــان مــا جيعلــه فيهــا, يف الغــرر منهــا ومثلــه للــامزري:ُ
, فـإن هلكـت فـيام ال جيـوز اسـتثناؤه  ًدابة استثناء ركوهبا يومني ال ما بعد وال ركوهبا شـهرا
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ه بيع فاسد مل تقبض به السلعة وكذا استثناء خدمة العبد   .فهي من البائع أل
ْبن رشدوال ام جيوز استثناء ركوب الدابة ثالثةُ   . أ
ُقلت   . ومثله للامزري:ُ

روى ابن حبيب جيوز ركوهبا يومني يف السفر, وروى أشهب منع ذلك يف : الباجي
ام, وقــال يفـسد العقــد, وعنـدي أن دواب الكــد : الـسفر, وروى حممــد منـع ركوهبــا ثالثـةأ

والعمل يرسع هلا التغري وتدبر ولو كانت من دواب احلامل والركوب, خاصة, جاز فيهـا 
, وقبلــه ابــن زرقــون وروايــة أشــهب بــاملنع يف ألهنــ ًا ال تكــاد تتغــري يف مثلــه مــا مل يكــن ســفرا

  .السفر إنام هي يف النوادر بلفظ قال عنه أشهب ال يصلح يف بعيد السفر
  .جاز استثناؤه جيوز بعد قبض املبتاع, ومقامها عنده يومني ال مجعة ما: اللخمي

ًاملبتــاع مطلقــا أو فــيام كــان بعــد قبــضه قــوال مــن ويف كــون ضــامهنا فــيام جيــوز اســتثناؤه 
ًمالــك وابــن حبيــب, ومــا فــسد يف كونــه مــن بائعــه مطلقــا أو مــا مل هيلــك بيــد مبتاعــه أو بعــد 

لة سوق قوال ابن القاسم وكتاب ابن    .َسحنونحوا
ًمن باع دارا اشرتط سـكناها سـنة ثـم هتـدمت قبلهـا, أو بـاع دابـة اشـرتط : ويف نوازله
تــــت قبلهــــا وطلــــب رجوعــــه عــــىل املــــشرتي بحــــصة الــــسكنى والركــــوب ركوهبــــا يــــومني فام

ه رخص يف الثمن ملا استثناه   .واحتج بأ
َأصـــــبغ وروى ,ســـــمعت عـــــىل بـــــن زيـــــاد يقـــــول ال رجـــــوع لـــــه بـــــيشء: قـــــال ْ    عـــــن ابـــــن َ

  .القاسم مثله
ْبن رشدا َأصبغمثل رواية : ُ ْ ـه خفيـف مل يـضع ; يف سامعه ال يرجع بيشء وزاد فيهَ  أل

 ألن املعلــوم أن الــثمن مــع االســتثناء, أقــل منــه دونــه, ولعــل ;ًن شــيئا وفيــه نظــرلــه مــن الــثم
 ; وكـذا اسـتثناء ركـوب الدابـة بيـومني أو ثالثـة,قيمة السكنى مثل قيمـة ربـع الـدار أو أكثـر

 وإنـــام حـــط عـــن ;ًوإنـــام وجـــه عـــدم رجوعـــه إنـــه جعـــل مـــا اســـتثناه باقيـــا عـــىل ملكـــه ومل يبعـــه
 يبعــه, واســتثناه كمــن بــاع ناقــة هلــا فــصيل واســتثناه, فــإن بنــى املــشرتي مــا كــان جيــب ملــا مل

املبتــاع الــدار عــىل هــذا القــول وبقيــت مــن مــدة االســتثناء بقيــة, فللبــائع ســكنى الــدار بقيتهــا 
قــــاض التــــي اســــتثنى ســــكناها, وال حــــق لــــه يف  قــــاض قائمــــة لــــذهاب األ وعليــــه كــــراء األ

قــاض املــشرتي فيقــال كــم كــراء البقعــة مهدومــة? وكــ م قيمــة كــراء الــدار قائمــة? فيغــرم أ
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قاض يف املدة التي بقيت من رشطـه وإن  البائع فضل قيمة كراء الدار قائمة عىل قيمة األ
 املـدة ولـه أن يبنيهـا, فـإذا انقـىض أمـد بقيـةمل يبنها املـشرتي فللبـائع سـكنى القاعـة مهدومـة 

ىل قـــول ابـــن القاســـم ًســـكناه أخـــذ نقـــضه إال أن يـــشاء املبتـــاع أن يعطيـــه قيمتـــه منقوضـــا عـــ
ًوروايتـــه, وعـــىل قـــول املـــدنيني وروايـــتهم لـــه قيمتـــه قـــائام إذا انقـــىض أمـــد ســـكناه, وعـــىل أن 
املــستثنى مــشرتى فهــو كمــن بــاع داره بــدنانري وســكنى مــدة معلومــة فينظــر لقيمــة الــسكنى 
إن كانــــت عــــرشة دنــــانري, والــــثمن تــــسعون رجــــع بعــــرش قيمــــة الــــدار يــــوم باعهــــا, وكــــذا يف 

َأصــبغوهــو قــول الدابــة,  ْ ــه قــالَ ــام يف :  يف ســامعه إال أ ًمــا مل يكــن املــستثنى يــسريا مثــل األ
الدار والربيد يف الدابة وهو استحسان ال قياس, وكذا تفرقة ابن حبيـب بجعلـه الركـوب 
قبـــل قـــبض املبتـــاع مبقـــى عـــىل ملـــك البـــائع ال يرجـــع بـــيشء, وبعـــض وبعـــد قـــبض املبتـــاع 

وقـال ابـن :  ذكـر ابـن حمـرز عـدم رجوعـه يف االهنـدام قـالمشرتى جيب له به الرجوع, وملـا
  . إال أن يصلح الدار قبل السنة فيكون للبائع بقية رشطه: القاسم

ُقلت   .وال جيرب عىل اإلصالح:  زاد يف النوادر:ُ
قـاض التـي ;إنام رآه يف اهلدم اليـسري اجلـاري جمـرى اإلصـالح: قال ابن حمرز  ألن األ

ئمــة, ولــو ذهبــت ثــم بناهــا املــشرتي, مــن عنــده أو كثــر االهنــدام رشط االنتفــاع بــسكناها قا
قاضه   .حتى حيتاج إىل إنشائها مل يبق للبائع حق إال يف القاعة وفيام بقي من أ

َأصــبغوقــال  ْ  ويرجــع البــائع , ال يعجبنــي قــول ابــن القاســم, وأرى أن تقــوم الــسكنى:َ
  .ًرها إن كانت شيئا له قدربقدرها, وكذا يف استثناء ركوب الدابة إن هلكت يرجع بقد

ام القليلة يف الـدار فـال يرجـع بـيشء ولـيس كالـصربة ام والربيد, واأل  ;وأما مثل األ
  .ا اشرتاه, والبائع مل يقبض سكناهألن صفقة الصربة قبض للمبتاع م

َأصبغمل أجد لقول : قال حممد ْ    . معنىَ
َأصـبغ وقـول : هو كام قال حممد:حمرزابن  ْ ستثنى عـىل ملـك املـشرتي  يـدل عـىل أن املـَ

 ألن املــشرتي ماملــك قــط الــسكنى وال ابتاعهــا إنــام ابتــاع مــا ســواها, ;وهــو باطــل رضورة
َأصــــبغوقـــول  ْ ً وهـــم, ولــــو كـــان مــــشرتى للــــزم يف الـــصربة إذا اســــتثنى البـــائع منهــــا كــــيال أن َ

 ًوأما كراهة مالك ملن اشرتى مـن ثمرتـه كـيال. يكون يف ضامن املشرتي وهذا مل يقله أحد
ه اشرتاه,   .ولعله ممن يقتدي به أن يبيع ما استثناه قبل كيله خوف أن يظن به أ
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ُقلت َأصبغ قول :ُ ْ ْبـن رشـد هذا وقع يف سامعه, ومل يتعقبـه اَ ى ابـن حمـرز وهـم , ودعـوُ
َأصــبغقــول  ْ لــشهرة نقــل غــري واحــد اخلــالف يف كــون املــستثنى مــشرتى أو مبقــى,  إغــراق لَ

ْبن رشدوتقدم تفريع ا   . القولني عىلُ
َأصــبغوســمع  ْ  ابــن القاســم مــن بــاع دابــة عــىل أن يركبهــا بعــد ثــالث إىل اإلســكندرية َ

 فتلفــــت عنــــده قبــــل الــــثالث إهنــــا منــــه ولــــو أخــــذها البــــائع بعــــد الــــثالث ,فقبـــضها املــــشرتي
  .فركبها ضمنها
َأصبغ ْ    . لفساد بيعها بطول الركوب, وكثرته وردها لبائعها كعدم قبضها منه:َ

ْبـــن رشـــدا وعـــدم اتـــصال الركـــوب بـــالبيع, إنـــام جـــاءت  بعـــد املـــسافة, فـــسد ألمـــرين :ُ
ه جعل ضامهنا من البـائع مـا بقـي  السنة يف اتصاله بالبيع, ومثله سمع أبو زيد إنه فاسد, أ

 وإن تلــف بيــد املــشرتي, فــسامع عيــسى عــىل أن املــستثنى مــشرتى وســامع ,لــه فيهــا ركــوب
ه مبقى   .أيب زيد عىل أ

ًوأجــر تقـــويم املبيــع إن افتقــر إليـــه عــىل املتبــايعني معـــا : قــروينيالــصقيل عــن بعـــض ال
  .ًلدخوهلام يف البيع مدخال واحدا

ُقلت لـة األسـواق بخـالف الـرد :ُ  ما علل به هو تفرقتها بني فـوت البيـع الفاسـد بحوا
ـــه عـــىل البـــائع قـــال  عـــىل املبتـــاع, واألظهـــر األول مـــا مل :وقيـــل: بالعيـــب وحكـــى بعـــضهم أ

قبل ضامنه مبتاعه بغري سـبب بائعـه وهالك املبيع  بعلم فساده فيكون عليه, ينفرد أحدمها
كاســتحقاقه يــنقص بيعــه وتغــريه حينئــذ بــنقص كقدمــه يوجــب ختيــري مبتاعــه وتلــف بعــضه 

 لزمـه البـاقي بمنابـه مـن ;إن قـل املـستحق: أو استحقاقه معينًا كرده بعيب, فيها مع غريها
  .االثمن حني العقد معينً

 اســـتحق األكثـــر حتـــى يـــرض بتبعـــيض الـــصفقة, فعليـــه رد مجيعهـــا ال جيـــوز إن: وفيهـــا
ــه بيـع بـثمن جمهــول لوجـوب الــرد يف  رضـاه بـام بقــي جلهـل حـصة ذلــك إال بعـد القيمـة فكأ

  .كل الصفقة
ه ابــن حمــرز : وغــريه الـصقيل أجـاز ابــن حبيـب متــسكه بــام بقـي بمنابــه مـن الــثمن, وعـزا

أجــاز ابــن القاســم مــرة مجــع : ل ابــن الكاتــبوقــا: لــه عمــن أدرك مــن أصــحاب مالــك قــال
 لكونــه يف ; فعليــه جيــوز أن يتمــسك بــام بقــي بمنابــه مــن الــثمن;الــرجلني ســلعتيهام يف البيــع
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ًاجلملة معروفا ولو كان التمسك كابتداء عقد لكان إذا كان االسـتحقاق عـىل األجـزاء يف 
  .البائعأكثر املشرتى الفتقر يف التمسك به إىل رىض 

ووقع يف أكرية الدور منها ما يؤيده وهـو قولـه فـيمن اكـرتى : نيس والصقيلقال التو
 ,ًدارا فاهنــدم منهــا بعــد مــا ســكن بعــض الــسكنى مــا جيــب بــه الــرد إن لــه التامســك بــام بقــي

   ألهنام يف مجعهام ابتدءا العقد عىل ذلك,;وهو أخف من مجع الرجلني سلعتيهام يف البيع
  .العقدويف االستحقاق هو حادث بعد صحة 

ُقلت ه من اخلفة بأن جهل مناب ما بقي من الثمن يف االسـتحقاق :ُ  يعارض ما ذكرا
  عــــام يف البــــائع واملبتــــاع, وجهــــل منــــاب كــــل ســــلعة مــــن الــــثمن يف مجــــع الــــسلعتني خــــاص 

  .بجنبة البائع
ـا أستحـسن إن : وقال الـصقيل يف كتـاب العيـوب ألشـهب نحـو قـول ابـن حبيـب, وأ

 ومعرفــة ,اع أخــذ مــا بقــي بحــصته أن ال يأخــذ إال بعــد التقــويماســتحق الكثــري وريض املبتــ
حـــصة مــــا بقـــي, ويف اســــتحقاقها إن اســـتحق نــــصف الـــدار أو جلهــــا أو أقـــل ممــــا هــــو رضر 

  . بام مل يستحق عىل قدره من الثمن وردهمتسكهباملشرتي خري يف 
 أن االســتحقاق عــىل غــري األجــزاء, فــإن كــان كالمــه عــىل األجــزاء :وظــاهره: عيــاض

هــــو عــــىل أصــــله, وإن كــــان عــــىل ظــــاهره وكالمــــه عــــىل الــــنخالت املعينــــات والبيــــت, فهــــو ف
 ألن منابه مـن الـثمن جمهـول ال جيـوز ذلـك حتـى يعـرف ذلـك ;خالف ما عرف من مذهبه

وهـــو مثـــل مـــا لـــه بعـــد يف مـــسألة العبـــد يف كتـــاب الـــشفعة والقـــسمة, وثـــاين كتـــاب النكـــاح 
 لــه هنــا يف مــسألة الــسلع الكثــرية, وأشــار وقــول ابــن حبيــب خــالف مــا لــه يف العيــوب ومــا

  . بعضهم إىل أن مذهبه يف كتاب االستحقاق التفريق بني السلع والرباع
ُقلت ً ففي كـون اسـتحقاق اجلـل معينًـا مـن غـري املكيـل واملـوزون موجبـا لفـسخ بيـع :ُ

م مــا  لــزو:رابعهــاو.  يف الــسلع ال الربــاع:ثالثهــامــا بقــي وختيــري مــشرتيه يف إمــساكه مــا بقــي, 
بقــــي ولــــو كــــان العــــرش فــــيام تقاربــــت أفــــراده عــــدده للمــــشهور وابــــن حبيــــب مــــع نقلــــه عــــن 
أصحاب مالـك وأشـهب ودليـل بعـض مـسائلها ونقـل عيـاض عـن بعـضهم, وغـري واحـد 

ألن منابــه مــن الــثمن جمهــول ال جيــوز ذلــك حتــى يعــرف ذلــك : عــن أشــهب وقــول عيــاض
ه املذهب عنده وهو خالف ما تقدم للصقيل ـه اختيـار منـه, فتأملـه وقـول ابـن :يقتيض أ  أ
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أشـــهب يـــرى يف مجيـــع هـــذه املـــسائل أن اســـتحقاق األكثـــر ال يوجـــب خيـــار ًا : عبـــد الـــسالم
للمـــشرتي ويلزمـــه األقـــل بـــام ينوبـــه مـــن الـــثمن يقتـــيض أن قـــول أشـــهب مطلـــق غـــري مقيـــد 

ألكثر مـن ًبتساوي أفراد املبيع أو تقارهبا وال أعرفه إال مقيدا حسبام ذكرناه, واستحقاق ا
ًمثيل أو غريه شائعا يوجب ختيري مبتاعه يف رده, واستحقاق األقل من واحد مـن احليـوان 
وما يفسده القسم كالثوب مثله ومن غريمها معينًـا ال يـنقص منفعـة باقيـة ال يوجبـه األقـل 

  .يف العروض غري املثلية النصف, وما فوقه كثري
ْبـن رشــدا  النــصف كثــري يفــسخ البيــع :يــب, وقيـلهــذا قولــه وقـول غــريه يف الــرد بالع: ُ

باسـتحقاقه قالـه يف آخـر كتـاب االسـتحقاق منهـا يف بعـض رواياهتـا, ويف اسـتحقاقها صــرب 
من اشرتى لبن عرش شياه يف إبانه ثالثة : املثيل كالسلع ويف التجارة ألرض احلرب, منها
ني قــسطني  فــإن كانــت امليتــة حتلــب قــسط,ًأشــهر فــامت منهــا مخــس بعــد حلبــه مجيعهــا شــهرا

ًوالباقية حتلب قسطا قسطا نظر, كـم الـشهر مـن الثالثـة يف نفـاق اللـبن? فـإن كـان النـصف  ً
ا فاهلالـــك ثلثـــا النـــصف البـــاقي قبـــل ًفقـــد قـــبض نـــصف صـــفقته بنـــصف الـــثمن وهلـــك ثلثـــ

 فله الرجـوع يرجـع بحـصته مـن الـثمن وهـو ثلثـا نـصف الـثمن وهلـك ثلـث للـثمن ;قبضه
  .ًحيلب منها شيئا رجع بثلثي مجيع الثمنأمجع ولو كان موهتا قبل أن 

مل يبـني حكـم مـا بقـي مـن لزومـه أو ختيـريه يف رده كاسـتحقاقه, والـصواب : ابن حمرز
ـــه كـــالثامر, يلزمـــه مـــا بقـــي ولـــو قـــل, واعتربهـــا بعـــض املـــذاكرين بمـــسألة كـــراء احلاممـــني  أ

دمــه نــادر ولــو واحلــانوتني إن اهنــدم وجههــام رد البــاقي, ولــيس مثلــه ألن الربــع مــأمون وه
ًكــان املكــرتى رواحــل أو عبيــدا, فهلــك بعــضها لكــان كــالغنم والــثامر ألن هالكهــا متوقــع 

  .فلم يكن للمشرتي حجة يف ردها
ُقلــت  مــا ذكــره هــو قوهلــا يف مــرض الظئــر والعبــد املــستأجر والدابــة يف املــدة يف غــري :ُ

اب املـستحق مـن الـثمن سفر الدابة, إن باقي املدة الزم ما مل حيكم بالفسخ والرجـوع بمنـ
ًبقبـــضه عـــىل قيمتـــه, وقيمـــة مـــا بقـــي ولـــو كانـــا ســـميا قـــدرا منـــه هلـــام يف العقـــد, وتقـــدم نقـــل 

  .املتيطي اعتبار ما سميا
ــــــه كاملــــــشرتط أن ال يقــــــبض الــــــثمن يف ; يفــــــسد البيــــــع بالتــــــسمية:وقيــــــل: الــــــصقيل  أل
ًواألقـــل يف الطعـــام وغـــريه مكـــيال أو موزونـــا االســـتحقاق  وض أو مـــا دون يف كونـــه كـــالعرً
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  . الثلث والثلث كثري
ْبــن رشــد يف غــري الطعــام ال:ثالثهــا  يف َســحنون مــع غــري واحــد عــن أشــهب ونقلــه عــن ُ

رســم الثمــرة مــن ســامع عيــسى يف االســتحقاق, ولــه عــن ابــن القاســم يف رســم يــويص مــن 
سامعه عيسى من كتاب االستحقاق مع نقله يف سامع ابـن القاسـم عنـه مـن جـامع البيـوع, 

ْبن رشدن حمرز عنه مع اوالب : ً عنه يف رسم الثمرة من سامعه عيسى يف االسـتحقاق قـائالُ
ًويف الــدار مــا ال يــرض فيهــا مــن ابتــاع دارا فاســتحق منهــا . هــو املــشهور املعلــوم مــن مذهبــه

ـرسها كـدار عظمـى ال يـرضها ذلـك لـزم بيـع بقيتهـا, وكـذا النخـل الكثـرية  بيت فـإن كـان أ
ة, ولـو اسـتحق جـل الـدار أو دون نـصفها ممـا يـرض باملـشرتي, يـستحق منهـا نخـالت يـسري

  . فله رد ما بقي أو حبسه بحصته من الثمن ومثله يف ثاين نكاحها
ًمـن ابتـاع دارا فاسـتحق منهـا سـهم مـن عـرشة أو أقـل أو : وسمع عيـسى ابـن القاسـم

  . ًإن كان املستحق منها يسريا: قال مالك: أكثر قال
ُقلـــت  كــــان العــــرش فيهــــا يــــرض هبــــا وقــــد ال يــــرض إنــــام ينظــــر الــــوايل ربــــام:  العــــرش, قــــال:ُ

  .ًباالجتهاد إن رأى رضرا رده وإال أمىض البيع ورد عليه قدر ذلك من الثمن
ْبن رشدا ًإن كانت ال تنقسم أعشارا فـذلك رضر, وإن كانـت تنقـسم ببيـت حتـصل : ُ

ا جامعــــة ًللمــــستحق منهــــا واملــــدخل عــــىل بــــاب الــــدار والــــساحة مــــشرتكة فــــإن كانــــت دار
 وإن ,كالفنـــادق تـــسكنها اجلامعـــة فلـــيس بـــرضر فريفـــع بقـــدره مـــن الـــثمن وال يـــرد مـــا بقـــي

كانت للسكنى فهـو رضر وإن كانـت تنقـسم دون نقـص يف الـثمن ويـصري لكـل حـظ حـظ 
من الساحة وباب عىل حدته فليس برضر إال أن يكـون املـستحق عـىل هـذه الـصفة الثلـث 

ف الدور إن استحق بعضها مل يرد باقيهـا إال أن يكـون فأكثر والدار الواحدة يف هذا بخال
  . وقد نص يف القسمة منها أن استحقاق ثلث الدار الواحدة كثري,معها أكثر من النصف

ُقلت هـذا يف كبـار : وقال أشـهب:  كون ثلثها كثري هو نقل الزاهي عن املذهب قال:ُ
 فلـه رد اجلميـع ; ينقـسمالدور التي ال يرض استحقاق صغري جزئها, فأما صـغارها ومـا ال

  .وهبذا أقول
ُقلــت ْبــن رشــد ظــاهره أن فــيام ال ينقــسم منهــا خــالف ولــيس كــذلك حــسبام تقــدم ال:ُ ُ 

من اشرتى دارين فاستحق يسري, مـن إحـدامها رجـع بحـصته : يف النوادر عن ابن القاسم
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و من الثمن ولزمـه مـا بقـي, وإن اسـتحق أكثرهـا وهـي وجـه الـصفقة رد الـدارين إن شـاء أ
حبـــسهام وال يشء لـــه, وإن مل تكـــن وجههـــا ففـــي ردهـــا بحـــصتها مـــن الـــثمن ولـــزوم باقيهـــا 

ْبن رشد وقول اَسحنونقوال ابن القاسم و والدار الواحـدة يف هـذا بخـالف الـدور يريـد : ُ
ــــرسه بخــــالف مبتــــاع  ًأن الــــدور كعــــدة ســــلع يف قــــسمتها ملــــن ابتــــاع عبــــدا رده باســــتحقاق أ

الــــصفقة إال هــــذا ا أو مبتــــاع الــــدور والــــسلع ال تــــرد يف عبــــدين متكــــافئني يــــستحق أحــــدمه
: باســتحقاق أكثرهــا, واألقــل يف األرض مــا دون النــصف والنــصف كثــري يف الــشفعة منهــا

من استحق منه نصف أرض ابتاعها ومل يشفع مستحقه يف باقيها, فله رد ما بقي بيده من 
ـــه اســـتحق منهـــا مـــا لـــه بـــال, وعليـــه فيـــه الـــرضر وقـــد ;الـــصفقة ذكـــرت هـــذا يف مـــذاكرة  أل

كره عيل فوقفته عىل قوهلا هذا ومثله قوهلا بعده بنحو ورقة ًومـن ابتـاع أرضـا : بعضهم فأ
  . بعبد فاستحق نصف األرض قبل تغري سوق العبد فله رد بقية األرض وأخذ عبده

 لــيس األرض كالــدار وبــاألول :مــا اســتحق مــن األرض كالــدار وقيــل: ويف الزاهــي
  . أقول

ُقلــت ا خــالف قوهلــا, والــنقص باخلطــأ يف التقــدير كاالســتحقاق يف رد البيــع يف  هــذ:ُ
إن ابتعـت صـربة عـىل أن فيهـا مائـة إردب جـاز, وكـذلك لـو ابتعـت : البيوع الفاسدة, منهـا

ًمائــة مــن تلــك الــصربة فــإن نقــصت يــسريا ووجــدت أكثــر املائــة لزمــك مــا أصــبت بحــصته 
ت خمري يف أخ   .ذ ما أصبت بحصته من الثمن أوردهًمن الثمن, وإن نقصت كثريا فأ

ْبــــن رشــــدقــــال ا اختلــــف إن :  يف أول مــــسألة مــــن ســــامع القــــرينني مــــن جــــامع البيــــوعُ
ًاشرتى دارا أو أرضـا أو خـشبة أو شـقة عـىل أن فيهـا كـذا وكـذا ذراعـا, فقيـل ذلـك كقولـه ً ً :
يـك ًأشرتي منك كذا وكذا ذراعا فإن وجد يف ذلك أكثر مما سمى مـن األذرع فالبـائع رش

ئـد  ًله بالزيادة كالصربة يشرتهيا عىل أن فيها عـرشة أقفـزة فيجـد فيهـا أحـد عـرش قفيـزا فالزا
للبائع وإن وجد أقل مما سمى كان ما نقص كمستحق إن قل لزم املبتاع ما وجد بحسابه 

 وقيــل ذلــك كالــصفة ملــا ابتــاع إن ,وإن كثــر كــان خمــريا يف أخــذ مــا وجــد بمنابــه مــن الــثمن
ا يف أخـــذه بجميـــع الـــثمن أو رده ًى فهـــو لـــه, وإن وجـــد أقـــل كـــان خمـــريوجـــد أكثـــر مـــم ســـم

 ومن رسم أوىص مـن سـامع عيـسى ,والقوالن قائامن من أول كتاب تضمني الصناع منها
 , منه بـني الـدار واألرض وبـني الـشقة واخلـشبةَسحنونمن هذا الكتاب, وفرق يف نوازل 
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:  وقــال,ب يف بعــض الروايــات مــن كتــاب العيــوَســحنونوســوى بــني ذلــك كلــه يف نــوازل 
ًيدخله اخلالف كله دخوال واحدا ً.  

ُقلت   . باألول يف الدار والثاين يف الشقة واخلشبةَسحنون تفرقة :ُ
ْبــن رشــدا ُشيوخوقــال بعــض الــ: ُ  كــل مــا كــان َســحنونعــىل قيــاس التفرقــة يف نــوازل : ُ

ء اجلملة بغري ذرع فوجد زيـادة يف الـذرع كـالثوب واحلبـل ئه رشا  واخلـشبة فهـي أصل رشا
لــه, وكــل مــا أصــله أن يــشرتى بعــدد أو كيــل أو ذرع فوجــد فيــه زيــادة فهــي للبــائع كــصربة 
الطعــام واحلــرث واألرض تــشرتى عــىل ذرع, وأمــا الــدار يكــون يف صــفتها عــدد ذرع فــإن 
كانـــت ذات بنـــاء وهيئـــة فالـــذرع بعـــض صـــفاهتا إن وجـــد فيهـــا املبتـــاع زيـــادة فهـــي لـــه وإن 

ًام بيعــت لــسعتها وانفــساحها فوجــد زيــادة كــان رشيكــا مــع البــائع كانــت عــىل غــري ذلــك إنــ
  .بالزيادة إن شاء أو يرد الكل إن كره الرشكة

ًمـــن اشـــرتى دارا عـــىل أن فيهـــا ألـــف ذراع فلـــم جيـــد إال : وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم
 مخس مائة له أخذها بمناهبا من الثمن أو ردها ولو كان هبا بنيان فاهندم ثم مل جيد فيها إال

  .مخس مائة لزمته بمناهبا من الثمن
  .هو خمري يف أخذها كلها بجميع الثمن أوردها: ويف كتاب أسد

ْبــــن رشــــدا  ألن مــــا نقــــص مــــن الــــذرع ;إنــــام ألزمــــه اخلمــــس مائــــة إن كــــان هبــــا بنيــــان: ُ
 وليس ,كاستحقاق واستحقاق نصف ذرع الدار إن مل يكن هبا بناء كثري يوجب له اخليار

 إذ قــد تكــون قيمــة البنــاء وقيمــة البقعــة ســواء ;كــان هبــا بنــاء بكثــرينقــص نــصف الــذرع إذا 
 ألن ;ًفيكـــون نقـــص نـــصف ذرعهـــا كاســـتحقاق ربعهـــا, وســـواء كـــان البنـــاء قـــائام أو اهنـــدم

ء مــن املــشرتي  وهــذا عــىل أن الــذرع يف الــدار واألرض ,مــصيبة مــا اهنــدم منهــا بعــد الــرشا
ه كالصفة وهو أ,والثوب واخلشبة كالكيل ًظهر القولني يكون خمـريا يف الـدار بـني  وعىل أ

  .إنه يف كتاب أسد: أخذ ما وجد بجميع الثمن أو رده وهو الذي قال
ً مـن اشـرتى دارا عـىل أن فيهـا مائـة ذراع :قـال حممـد: يف كتـاب الـرد بالعيـب: الصقيل

 فلـــه أن يغـــرم حـــصة الـــذراع أو يردهـــا كلهـــا إال أن يـــدع لـــه البـــائع ;فوجـــد فيهـــا زيـــادة ذراع
  . فله الزيادة والرد يف النقصان;ً ولو كان ثوبا, لرضر القسمة;زيادةال

 وحيتمـــل أن ,كـــام لـــه الـــرد يف الـــنقص جيـــب أن ال تكـــون لـــه الزيـــادة كالـــدار: الـــصقيل
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ــه بــاع عاملــا بالزيــادة, قــال الــصربة تزيــد, بــرد : ًالفـرق بيــنهام أن الثــوب ظــاهر االختبــار فكأ
  .زيادهتا ويلزمه ما بقي

  .واضحة يف الثوب ما تقدموذكر يف ال
والعرصــــة كالــــشقة يف : إن فــــات بــــالقطع رجــــع بقيمــــة ذلــــك قــــال: وقــــال يف الــــنقص

 ألهنــا إنــام توصــف بحــدودها الــذرع ;الزيــادة والــنقص بخــالف الــدار ذات املنــازل والبنــاء
ًفيها كالتحلية إن نقـص الـذرع يـسريا فـال قيـام بـه إال أن يتفـاحش بـام لـه خطـر فيكـون عيبـا  ً

ا, فلــه القيــام بــام قــل أو كثــر كالــشقة, والعرصــة, وهــو ًون اشــرتاط الــذرع رشطــا نــصأو يكــ
فــيهام عيــب كــان بــرشط أو بــذكر البــائع فقــط كقــول مالــك يف اجلاريــة تــزعم أهنــا عــذراء أو 

  . فله الرد;طباخة فتوجد بخالف ذلك
ُقلـــت  ففـــي كـــون رشط الـــذرع يف الـــدار كالكيـــل إن وجـــد زيـــادة غـــرم حـــصتها أورد :ُ

ْبن رشديعها أو كالصفة نقصها عيب نقال الصقيل عن حممد وابن حبيب وعزامها امج  هلـا ُ
  . مع سامع عيسى ابن القاسم, واألسدية

ًولو ذكر الذرع يف صفتها دون رشط ففي كونه كصفة هلا زيادته لغو مطلقـا ونقـصه 
  وإن تفـــــاحش كعيـــــب, وإن كانـــــت ذات بنـــــاء وهيئـــــة فهـــــو صـــــفة هلـــــا زيادتـــــه,لغـــــو إن قـــــل

ًملبتاعها, وإن بيعت التساعها فهي للبائع رشيكا هبا وللمبتاع الرد لـرضر الـرشكة قـوالن 
ْبن رشدالبن حبيب وا  عن بعضهم, ويف األرض واخلشبة والشقة تشرتى عىل قـدر يبـني ُ
ْبــن رشــدخالفــه نقــال ا لــو اشــرتى شــقة :  يف نوازلــهَســحنون القــولني يف الــدار, ولــه يف قــول ُ

  .أذرع فوجد فيها ثامنية أو خشبة, كذلك فالزيادة لهعىل أن فيها سبعة 
ْبن رشدا  واشـرتامها عـىل الـصفة ولـو حـرضتا مل ,املعنـى أن الـشقة واخلـشبة غائبتـان: ُ

  . إذ ال مئونة فيه بخالف الدار والصربة ملؤنة ذلك فيهام;جيز بيعهام إال بعد كيلهام
ُقلت ذكـر غـريه, وسـمع عيـسى ابـن  ظاهر الرواية اإلطالق وال أعلم من قيـدها بـام :ُ
ًمن باع طعاما وادعى هالكه قبل كيله وكذبه مبتاعه وطلب ضامنه الكيـل الـذي : القاسم

  .ابتاع منه لزم غرم الكيل الذي ابتاعه منه, إال أن تقوم بينة هبالكه
ْبن رشدا ـه إذا كـان خمـريا يف أخـذه ;وال جيوز تصديقه إياه يف هالكه فيأخـذ ثمنـه: ُ ً أل
 ألن أخـذ الـثمن منـه إقالـة ;كيل الـذي ابتاعـه أو ثمنـه دخلـه بيـع الطعـام قبـل قبـضهبمثل ال
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ًوهي ال جتوز إال بأجرة فتفسد للخيار وهو قائم مـن سـلمها الثالـث فـيمن اشـرتى طعامـا 
ألة  ألن معنــى املــس;ًبعينــه كــيال, فأتلفــه بائعــه فإنــه يــضمن مثلــه, وال خيــار لــه يف أخــذ ثمنــه

  . بقولهأن التلف مل يعلم إال
إنــــه باخليــــار يف ذلــــك وهــــو نحــــو بعــــض روايــــات ســــلمها األول فــــيمن : قــــال أشــــهب

إن املــسلم إليــه : ًاشــرتى ثوبــا بطعــام فتعــدى رجــل عــىل الثــوب فأحرقــه ومل يعلــم إال بقولــه
زيــــةباخليــــار يف أن يغرمــــه قيمتــــه ويــــتم الــــسلم بحالــــه أو يفــــسخه عنــــه ومثلــــه يف   فعليــــه َّاملوا

 معنــى مــا : يف دعــوى تلفــه ويأخــذ ثمنــه أو يغرمــه مثلــه, وقيــليكــون للمــشرتي أن يــصدقه
تكلـــم عليـــه أشـــهب, ومـــسألة الـــسلم الثالـــث إذا علـــم اســـتهالكه ومـــسألة الـــسلم األول ال 

ـه مل يعلـم ذلـك إال بقولـه, ويف ;وجه فيهـا للتأويـل ـه خـريه بـني األمـرين مـع نـصه عـىل أ  أل
 ,فتجـــب عليـــه قيمتـــه للمـــسلم إليـــههـــذا القـــول بعـــد الحـــتامل أن املـــسلم اســـتهلك الثـــوب 

 فالـصحيح وجـوب غـرم قيمتـه ;فتكون اإلقالة عىل القيمة فيدخله بيـع الطعـام قبـل قبـضه
  .وبقاء السلم

 أن خيتلــف عــىل تلفــه :مقتــىض قوهلــا يف الــسلم: وملــا ذكــر املــازري ســامع عيــسى قــال
  .بأمر من اهللا وينفسخ بيعه

ُقلت   . ففي لزوم غرمه مثله وختيري مبتاعه:ُ
 يفــسخ بيعــه وإن حلــف بائعــه, لــسامع عيــسى ابــن القاســم وأشــهب واملــازري :ثالثهــا

فـا:عنها, ويف سلمها الثالـث  فهلكـت بعـد العقـد فهـي منـك, ,ً إن ابتعـت صـربة طعـام جزا
إتالف املشرتي قبض واضح فيام ليس فيـه حـق توفيـة بيـع عليهـا وقولـه : فقول ابن شاس

ًإن أتلـف طعامـا : وهـو نقـل اللخمـي عـن املـذهب قـالفيام بيع عليها وأتلفه قبلهـا : مطلق
 فالقـدر الـذي ;ابتاعه عىل الكيل قبل كيله, وعرف كيله فهو قبض لـه, وإن مل يعـرف كيلـه

إتــالف :  فقــول ابــن احلاجــب,قفيــز غــرم ثمنــه ومثلــه للــامزري:  إنــه كــان فيهــا إن قيــل:يقــال
ينفــسخ عــىل األصــح, وقبــول املــشرتي الطعــام املجهــول كيلــه يوجــب القيمــة ال املثــل وال 

  .م وتعقبه عليه مقابل األصح صوابابن عبد السالم نقله إجياب القيمة وه
  فيـــــــــــــــــــــــه إن هلكـــــــــــــــــــــــت بتعـــــــــــــــــــــــدي أحـــــــــــــــــــــــد تبعـــــــــــــــــــــــه املبتـــــــــــــــــــــــاع بقيمتهـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــان و

  .ًبائعا أو غريه
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إن أتلفهـــا بائعهـــا فعليـــه قيمتهـــا ولـــه ثمنهـــا, ولـــو كـــان حبـــسها بثمنهـــا ففـــي : اللخمـــي
يتــــا حممــــد عــــىل األوىل كــــام مل حتــــبس إن أتلفهــــا أجنبــــي غــــرم كوهنــــا مــــن مبتاعهــــا أو منــــه روا

مــــه قيمتهــــا أو فــــسخ بيعهــــا والبــــن  قيمتهــــا وإن أتلفهــــا بائعهــــا فقيــــل خيــــري مبتاعهــــا يف إغرا
 يغرم قيمتها كأجنبي مل أعبه, وعـىل الثانيـة إن تلفـت بـأمر مـن اهللا أو :القاسم لو قال قائل

ر مـن قيمتهـا أو ثمنهـا وإن أتلفهـا بائعهـا أو من أجنبي انفسخ بيعهـا, وعـىل األجنبـي األكثـ
باعها انفسخ بيعها, يف إغرام مبتاعها بائعها األكثر من قيمتها أو ثمنها وإن أتلفهـا بائعهـا 

عـــىل : الفـــسخ ببيعهـــا يف إغـــرام مبتاعهـــا بائعهـــا األكثـــر مـــن قيمتهـــا أو الـــثمن ومنعـــه قـــوالن
ــــه بيــــع طعــــام قبــــل قبــــضه كــــ: قــــويل أشــــهب وابــــن القاســــم اللبن يف الــــرضوع, والثمــــرة أل

الغائبة, وفيه ولو ابتاعها عىل كل قفيز بدرهم فهلكت قبـل املكيـل بـأمر مـن اهللا فهـي مـن 
ًالبــائع وانــتقض البيـــع وإن تلفــت بتعـــدي البــائع أو بيعــه إياهـــا فعليــه مثلهـــا حتريــا يوفيكهـــا 

  .عىل الكيل ال خيار لك يف أخذ ثمنك أو الطعام
ــــه بيــــع لــــه ;لبــــائع وال أخــــذه بقيمتــــه إن أكلــــه أو وهبــــهوال إمــــضاء بيــــع ا: اللخمــــي    أل

  .قبل قبضه
  .ً اسمه عىل هذه املسألة إنكارا هلاَسحنونكتب : ابن حمرز

ــه رأى أن تبــني اســتهالكه ينفــي هتمــة املــشرتي ويثبــت ;حيتمــل كونــه: قــال فــضل  أل
 ببيعهــا مــن خيــاره كقــول غــري ابــن القاســم فــيمن ابتــاع ســلعة بامئــة إىل أجــل فتعــدى بائعهــا

ًغــريه بثامنــني نقــدا وفاتــت, وقيمتهــا ثامنــون, إن ملــشرتهيا أخــذ مــا باعهــا بــه ويعطــى الــثمن 
 وكــام قــال ابــن حبيــب فــيمن اســتهلك ,ًاألول عنــد أجلــه وال يــتهامن ملــا كــان العــداء ظــاهرا

ه يأخذ منه يف القيمة طعاما ًلرجل زرعا بحريق ظاهر أ ً.  
ُقلت  وكذا قول ابن حبيـب ومـسألة الغـري ,حجة عليه ليس أصل غري ابن القاسم ب:ُ

  .تقدمت يف اآلجال
 وأرى للبـــائع ,ً مل أســـمع فيهـــا شـــيئا:إن تلفـــت بتعـــدي أجنبـــي قبـــل كيلهـــا قـــال: وفيهـــا
ـه لـو عـرف كيلهـا, ;ً ويـشرتي هبـا طعامـا للبـائع ثـم يكيلـه البـائع للمـشرتي,عليه القيمة  أل

ًلطعـام القيمـة اشـرتى لـه طعامـا هبـا يأخـذه غرمه املتعدي فلام مل يعـرف كيلـه وأخـذ مكـان ا
  .  ألن التعدي إنام وقع عىل البائع;املشرتي, وليس ببيع للطعام قبل قبضه
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قــــال للبــــائع القيمــــة عــــىل املــــستهلك وأرى أن يــــشرتي : ونقــــل عيــــاض منهــــا مــــا نــــصه
كــذا روايتنــا هــذا احلــرف, يف بعــض النــسخ يــشرتي بالقيمــة : ًللبــائع منــه طعامــا للبــائع قــال

وأخــذ مكــان الطعــام : ًطعامــا للبــائع, وكــذا جــاء بعــد هــذا عنــد تكريــر املــسألة, وهــو قولــه
  .ًالقيمة اشرتى له طعاما يعني البائع

فقـا ألول املــسألة عـىل روايتنــا, :ويف بعـض النـسخ ً اشــرتي عـىل مـا مل يــسم, فاعلـه موا
املتعــدي أكثــر البــائع يــشرتي ذلــك إنــه ال يلــزم :  ورأى مــن قــالَّالــشيخعــىل هــذا اختــرصها 

ء عــىل املتعــدي وينقلــه إىل حمــل تعديــه, والظــامل أحــق أن : مــن القيمــة, وقــال بعــضهم الــرشا
  .حيمل عليه

ـــنيوقـــال ابـــن أ ْيب زمنَ َ ـــه : َ مل يبـــني يف املـــسألة مـــن يـــشرتي, ولفـــظ الكتـــاب يـــدل عـــىل أ
ألن  ; إنـه يفـسخ بيعهـا وإنـام ذلـك:البائع زاد عبد احلق عنه ومن الدليل عليه قـول أشـهب

ء الطعام كان ظلام   .ًالبائع لو كلف برشا
زيــةانظــر مــا تــأول بــه قــول أشــهب بــأن مــا يف : عبــد احلــق  عنــه يفــسخ إال أن يقــر َّاملوا

املستهلك بقدر كيفها فيخري البائع يف إغرامه ما أقر به مـن الكيـل بعـد أن حيلفـه أو القيمـة 
 بـــل كـــان ;شرتى لـــه هبـــا طعـــامفيكـــون املـــشرتي باخليـــار يف أخـــذ الكيـــل املقـــر بـــه والقيمـــة يـــ

  .ال يأخذ القيمة ويفسخ البيع فانظر, زاد ابن حمرز: يقول
القيـــاس : , قـــال فـــضلَّوألشـــهب مثـــل قـــول ابـــن القاســـم وهـــو أحـــب إيل: قـــال حممـــد

  .فسخه وتكون القيمة للبائع ألن عني الطعام املبيع قد ذهب
بالقيمــة أكثــر مــن لــو حــال ســوق الطعــام فــصار املــشرتى : قــال عبــد احلــق وابــن حمــرز

قص فالزائد للبائع والنقص كام يف االستحقاق   .عدد الكيل الذي اشرتاه أو أ
 هـــذا معتـــرب كمـــوت األرفـــع مـــن : قيـــل; هـــذا ســـببه مـــن غـــري البـــائع:إن قيـــل: التونـــيس

ولـــو مل يوجـــد للمتعـــدي لكـــان : اجلـــاريتني واهنـــدام األرفـــع مـــن الـــدارين يف اكـــرتائهام قـــال
  . لرضره بتأخره لوجود املتعدي;فسخ البيع عنهللمبتاع املحاكمة يف 

 لكـــان للمبتـــاع الفـــسخ أو التـــأخري كعيـــب ;ًوكـــذا لـــو كـــان املتعـــدي معـــرسا: املـــازري
  .وجده ولو تطوع البائع بام لزم املتعدي ارتفع خيار املشرتي

إنــام ضــمن البــائع مثــل الطعــام وهــو غــري مكيــل بخــالف األجنبــي : قــالوا: ابــن حمــرز



אא 

 

65

65 

ه يأخذ الثمن بقدر ذلك;حزرها بزيادة أو نقصان ال يرضهألن الغلط يف    . أل
 ألن قيمتهــا ;كــان األصــل القــضاء بقيمــة الــصربة فــيهام: الــصقيل عــن بعــض القــرويني

ــه عــرف كيلهــا واســتهلكها  ليغــرم ;أضــعف مــن قــدرها, وملــا اســتهلكها بائعهــا اهتــم عــىل أ
ألزم أشد األمرين, وهو املثـل قيمتها, وقد حال سوقها فيشرتي بالقيمة أقل من قدرها ف

  .وهذه العلة منتفية عن األجنبي
بل األصل غرم املثل فيهام ألن القيمة ال تعرف إال بعد تقدير مثلهـا ليقـوم : الصقيل

فأغرم البائع ذلك بخالف األجنبي خوف أن يكـون املثـل أكثـر أو أقـل فيدخلـه التفاضـل 
ـه لـزم البـائع أشـد يف الطعامني, والبائع ضـامن الطعـام منـه فـال تفا ضـل, وأمـا احتجاجـه بأ

  .األمرين لتعديه فقد تكون األسواق حالت بزيادة فيشرتي بأقل من القيمة فريبح
ُقلــــت  ويــــنقض تعليــــل الــــصقيل بــــام لــــو كانــــت الــــصربة مــــن غــــري طعــــام إال أن جيــــاب :ُ

بنة, وحكم ضامن املبيع عىل خيار تقدم يف اخليار   .باملزا
إن قامـــت بينـــة هبـــالك الثـــوب بغـــري ســـبب املـــشرتي دون هنـــا : قـــال ابـــن عبـــد الـــسالم

  .تفريط منه مل يضمنه وانظر هل يدخله خالف, أشهب يف الرهن والعارية
ُقلت  تقدم يف اخليار نقله اللخمـي واملـازري عـن أشـهب, وتقـدم حكـم هالكـه بيـد :ُ

  .أحدمها واخليار لآلخر فانظره
 باخليار فيهام فاختلطا عنده من اشرتى ثويب رجلني يف صفقتني: وسمع ابن القاسم

ومل يعــــرف ثــــوب هــــذا مــــن ثــــوب اآلخــــر, وينكــــر أحــــدمها أو كالمهــــا لزمــــاه بــــالثمن إال أن 
  .يعرف ثوب كل منهام فيحلف ويرده أو يعرفه غريه

ْبن رشدا وينكر أحدمها يريد بقول أحـدمها لـيس ثـويب واحـد مـنهام, ويـدعي : قوله: ُ
ا, قـــول كـــل مـــنهام لـــيس ثـــويب واحـــد مـــنهام فعليـــه أو كالمهـــ: اآلخـــر أحـــدمها, ومعنـــى قولـــه

بعـد حلـف كـل مـنهام أن لـيس ثوبـه أحـد الثـوبني, فـإن : يلزمانه بالثمن يريد: أجاب بقوله
ــه ال يعــرف عــني ثــوب كــل مــنهام  وكــان ,نكــال حلــف أن الثــوبني مهــا اللــذان أخــذ مــنهام وأ

ن ثوبـه, وحلـف أن هـذين الثوبان بينهام بقدر أثامهنام, وإن حلف أحـدمها فقـط دفـع لـه ثمـ
الثــوبني مهــا اللــذان أخــذ مــنهام ولــيس للناكــل إال أخــذ أهيــام شــاء, وإن قــال ذلــك أحــدمها, 

بــه كــر ثمــن : وادعــى اآلخــر أحــدمها فلــم جيــب يف الــسامع عــن ذلــك, وجوا غرمــه الــذي أ
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ثوبه ويأخذ مدعي أحد الثـوبني الثـوب الـذي ادعـاه وال يمـني عـىل واحـد مـنهام, وإن قـال 
ه وأخـذ منـه ثمـن : هامكل من ك خلطتهام, حلف كل منهام عىل دعـوا ال أدري أهيام ثويب أل

ال أدري أهيــام ثــويب أخــذ الــذي : ثوبــه, وإن قــال أحــدمها هــذا ثــويب ألحــدمها, وقــال اآلخــر
ميز ثوبه ثوبه, وحلف اآلخر عىل قوله وأخذ ثمنه, وسمع حييـي ابـن القاسـم مـن اشـرتى 

 بعـــــرشة واآلخـــــر بخمـــــسة باخليـــــار فـــــيهام فردمهـــــا وقـــــد ثـــــويب رجلـــــني يف صـــــفقتني أحـــــدمها
ال أدري عــني : خلطهــام فتــداعيا أجودمهــا إن عــني لكــل مــنهام ثوبــه حلــف وبــرئ وإن قــال

ثـــوب كـــل مـــنهام, إال أن ثـــوب هـــذا بعـــرشة وثـــوب اآلخـــر بخمـــسة ضـــمنهام بخمـــسة عـــرش 
ي األجـود يدفع ملن شاء مـنهام األجـود وأعطـي اآلخـر ثمـن الثـوب الـذي أقـر بـه فـإن أعطـ

مــن زعــم أن ثمــن ثوبــه عـــرشة دفــع لآلخــر مخــسة وبــرئ وإن جهـــل تعيــني ثمــن كــل مـــنهام 
  .غرم لكل منهام عرشة

ْبــن رشــدا إن عــني لكــل ثوبــه ونكــل حلــف كــل مــنهام وأغرمــه مــا دفــع إليــه بــه ثوبــه, : ُ
ـه دفـع  وقوله إن علم ثمن كل منهام أعطى األجود من شـاء مـنهام وأعطـى اآلخـر مـا أقـر أ

 حلـف هـذا البـائع وأخـذ ; فإن نكل عن اليمني,يه ثوبه بعد يمينه إن كان أقل الثمننيبه إل
  .منه أكثر الثمنني

إن لـــه أن : إن جهـــل تعيـــني ثمـــن كـــل مـــنهام غـــرم لكـــل مـــنهام عـــرشة, ومل يقـــل: وقولـــه
يعطي أجودمها من شاء من بائعهام كام قال يف التـي قبلهـا, وال فـرق بيـنهام ولـه ذلـك فـيهام 

  .ذ ال حجة لواحد منهام عليه يف ذلك إ;ًمعا
إن تــداعيا أحــدمها وجهــل هــو ملــن هــو مــنهام حلفــا عــىل الثــوب الــذي : والبــن كنانــة

تــداعياه واقتــسامه بيــنهام, فــإن نكــل أحــدمها اخــتص بــه احلــالف وأبــرأه مــن الثــوب اآلخــر 
  .فليذهب به حتى يطلباه عىل وجهه

ن رجلـني قراضـني اشـرتى بـامل كـل فيمن أخـذ مـ:  يف كتاب القراضَسحنونيف نوازل و
 فتــداعا صــاحبا املــال ذات الــربح وجهــل ,مــنهام ســلعة يف إحــدامها ربــح ويف األخــرى وضــيعة

للعامــل بــامل هــي مــنهام ال ضــامن عليــه هلــا, والــسلعة التــي, وهــذا نحــو قــول ابــن كنانــة ويف ســامع 
الـــسلعيتن وإال أخـــذامها أن هلـــام أن يـــضمناه أمـــواهلام ويرتكـــا لـــه : أيب زيـــد مـــن الكتـــاب املـــذكور

  .فتباعان, ولكل واحد رأس ماله وللعامل ربحه وهذا عىل أصله يف هذه املسألة
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  ]باب بيع االختيار[
بيــع بــت يف بعــض عــدد مــن نــوع واحــد  :قــسيام مــن البيــع اخليــار وهــو :وبيــع االختيــار

 عــىل عــىل خيــار املبتــاع يف تعيينــه وبيــع االختيــار قــسام مــن بيــع بعــض عــدد مــن نــوع واحــد
  .)1(خيار املبتاع يف تعيينه وبته وتقدم حكمه يف فصل بيعتني يف بيعة

مــــن أخـــــذ ثــــوبني ليختـــــار أحــــدمها أو يردمهـــــا فــــادعى تلفهـــــام ففــــي ضـــــامنه : اللخمــــي
  .أحدمها بالثمن أو كليهام بالقيمة واألقل منها ومن الثمن

 ضـمنهام البــن  إن تطـوع البــائع بـدفعهام, وإن ســأله املـشرتي أخـذمها ليختــار,:ثالثهـا
                                     

 مــا معنــاه يطلــق عــىل معينــني عــىل نــوع هــو قــسيم لبيــع اخليــار وعــىل نــوع :ط َّالــشيخقــال : َّالرصــاع قــال )1(
بيـــع بـــت يف بعـــض عـــدد مـــن نـــوع واحـــد عـــىل خيـــار املبتـــاع يف (ول حـــده هـــو قـــسم مـــن بيـــع اخليـــار فـــاأل

بيــع بعـض عــدد مـن نــوع عــىل : (, وأمــا بيـع االختيــار الـذي هــو قـسم مــن بيــع اخليـار فحــده بقولـه)تعيينـه
 هلـــذين النـــوعني معرفـــة رســـم مـــا يعمهـــام : َّالـــشيخفحـــصل مـــن رســـم ) خيـــار املبتـــاع يف تعيينـــه وبتـــه

م مـنهام بيـع يف بعـض عـدد مـن نـوع واحـد عـىل خيـار املـشرتي يف تعيينـه وذلـك فيقال بيع االختيار األع
 أول البيــوع أن بيــع اخليــار قــسيمه بيــع البــت وأمــا بيــع االختيــار َّالــشيخشــامل هلــام بتــا وخيــارا وقــد قــدم 

 :فيطلق كام ذكر عىل معنيني معنى ينايف به بيع اخليار ومعنى يصدق عليه فيه بيع اخليار فقـال يف األول
أخرج بـه البيـع يف ) يف بعض عدد من نوع واحد: (بيع بت فقوله بيع بت أخرج بالبت بيع اخليار قوله

 يف حـــد بيـــع َّالــشيخأخـــرج بـــه خيــار البـــائع يف تعيينــه وبتـــه قـــول ) عـــىل خيـــار املــشرتي: (كــل العـــدد قولــه
احـرتز ) ر املشرتيعىل خيا: (هو أعم من البت قوله) بيع بعض عدد (:االختيار القسم من بيع اخليار

أخرج به بيع االختيار القسيم لبيع اخليار فصار عىل هـذا بيـع ) يف تعيينه وبته: (به من خيار البائع قوله
اخليار ينقسم إىل قسمني خيار ليس فيه اختيار كـام إذا بـاع سـلعة عـىل خيـار املـشرتي وخيـار فيـه اختيـار 

عىل خيار بته فإذا اختـار واحـدة انعقـد البيـع ولـزم كام إذا باع أحد سلعتني عىل تعيني خيار للمشرتي و
البائع ذلك وإذا رد ومل خيرت مل ينعقد بيع بينهام وبيع االختيار القسيم إذا اختار وعـني لـزم التعيـني فقـط 
وإذا مل خيــرت ال يقــع فــسخ وبنــوا عــىل ذلــك إذا ضــاع واحــد مــن املبيــع يف االختيــار القــسيم فــإن املــشرتي 

بــالثمن وعــىل االختيــار الــذي هــو قــسم يلزمــه نــصف ثمــن التــالف ولــه رد البــاقي يــضمن أحــد الثــوبني 
 لــو أخــذ ثــوبني خيتــار :: اللخمــي َّالــشيخلــرضر الــرشكة وقيــل يلزمــه نــصف ثمــنهام ومهــا بيــنهام قــال 

ا وهــذا قــول ابــن ً يــضمن أحــدمها بــالثمن وأشــهب يــضمنهام معــ:أحــدمها أو يردمهــا فــادعى تلفهــام فقيــل
َّدونــةهــا أربعــة أقــوال وقــول ابــن القاســم هــو الــذي يف املالقاسـم وحــصل في  ونظــري ذلــك مــن كــان يــسأل َ

ـــه تلـــف دينـــار وهنـــا أبحـــاث ختـــرج عـــن ً دينـــارًرجـــال ا فأعطـــاه ثالثـــة دنـــانري خيتـــار فيهـــا أحـــدها فـــزعم أ
  .املقصد يف املسائل الفقهية فطالع دقائقه ورقائقه يف هذا الفصل وحتصيله رمحه اهللا وريض عنه
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  .قاسم وأشهب, وحممد عن ابن القاسمال
 وهـذا , البن حبيب يف قبض أربعة لذلك يضمن كل واحـد منهـا باملـسمى:رابعهاو

ه باخليار يف كل منها وقول أشهب أحسن;قول أصحاب مالك   . أل
ُقلـــت ًقـــال كالـــذي يـــسأل رجـــال دينـــارا فيعطيـــه ثالثـــة ليختـــار أحـــدمها :  األول قوهلـــا:ُ ً
ًه تلف منها دينار فإنه يكون رشيكا, ولو ادعى ضياع أحد الثوبني ففيها يـضمن فيزعم أ
  .من التالف, وله أخذ الثاين أوردها ًنصف

ه مل يبعه ثوبا, ونصفا;ليس له إال أخذ نصفه: وقال حممد ً أل ً.  
 ويغــــرم يف التــــالف األقــــل أو حبــــسه ,قــــول أشــــهب أحــــسن لــــه رد البــــاقي: اللخمــــي

القيمــة مــا بلغــت واستــشكل قوهلــا يــضمن نــصف التــالف عــىل أصــلها بــالثمن ويف التــالف 
ــه ضــامن هتمــة الســتحالة هتمتــه يف نــصفه فقــط, فــإن اعتــربت هتمتــه ضــمن مجيعــه وإال مل  أ
ًيـضمن, ويـرد بــأن رشط إجيـاب هتمتـه ضــامنه كوهنـا يف مـشرتاه لــه, ومـشرتاه أحـدمها مــبهام 

ني أحــــدمها مــــشرتى بخيــــار, ففــــض علــــيهام فكــــان مــــشرتاه نــــصف كــــل مــــنهام فــــصار كثــــوب
واآلخـــر وديعـــة, ادعـــى تلفهـــام وإن أخـــذمها عـــىل لـــزوم أحـــدمها واخليـــار يف تعيينـــه, فقـــال 

 إن مل تقم باهلالك بينة ولو قامت به بينة فعـىل قـول ابـن –هو عىل أقوال األربعة : اللخمي
 ويتخــــرج نفــــي ,القاســــم فكــــام مل تقــــم, وعــــىل أصــــل أشــــهب يــــضمنهام كــــالرهن والعاريــــة

ـــه قبـــضهام عـــىل أهنـــام عـــىل ملـــك ;هنام, وأرى ضـــامهنام مـــع عـــدم البينـــة, ونفيـــه معهـــاضـــام  أل
  .البائع حتى يعني ما اشرتاه منهام

ًيــــضمن الثــــوبني معــــا يف قــــول : تفرقــــة ابــــن القاســــم بقولــــه:  عــــن ابــــن حبيــــبَّالــــشيخ
 أحــدمها عــىل :املــشرتي أحــدمها باخليــار دون إجيــاب, وقولــه يــضمن أحــدمها فقــط يف قولــه

ــه فيــه باخليــار  واحــد بخيــاره غلــط, وســواء أخــذمها عــىل لــزوم واحــد خيتــاره مــنهام أو عــىل أ
ًإال يف ضـــياع واحـــد مـــنهام يلزمـــه أخـــذ واحـــد مـــن البـــاقي خيتـــاره وال يكـــون رشيكـــا بـــه فـــيام 
بقــى, ويف الثانيــة هــو فيــه باخليــار ويــضمن التــالف فــيهام, وال تــشبهها مــسألة الــدنانري ألن 

ـه خمـري يف كـل مـنهام, ورده الـصقيل الدنانري فيها أ مانـة بينـة, ويف البيـع كلهـا عـىل الـضامن أل
ــــضا هــــو فيهــــا خمــــري فلــــو فهـــم قــــول ابــــن القاســــم, مــــا فــــرق وإن جتاهلــــه : بقولـــه ًوالــــدنانري أ

  .وتغليطه البن القاسم لقبيح
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ُقلت أن التخيري يف البيـع مقـارن لعقـده :  األظهر قول ابن حبيب, ألن معنى تفرقته:ُ
و مبنــي عــىل املكايــسة فــضعف فيــه تأمينــه بخــالف جمــرد االقتــصار, وهلــذا املعنــى فــرق وهــ

  .ء يدفعهام وبني سؤال املبتاع ذلكحممد بني طوع البائع ابتدا
 مهـا بيـنهام :حممـد  فقـال, يف بيعهام عىل لزوم أحـدمهاولو ضاع أحدمها: قال اللخمي
  .وعليه نصف ثمنهام

  . وله رد الباقي لرضر الرشكة,لتالفيلزمه نصف ثمن ا: َّالعتبيةويف 
  . البائع ويرد الباقي عىل املشرتي إن كانا عبدين فاهلالك من:وملحمد

, وجـه القـول َعبـد احلكـمله رد البـاقي, وقالـه أشـهب وابـن : َسحنونويف كتاب ابن 
ه ال يضمن التالف أن لزوم البيع يف أحـدمها موقـوف عـىل تعيينـه املبتـاع ولـيس القـصد  بأ

أحــد عبديـه حــر فــامت أحـدمها أو قتــل ففـي لــزوم حريــة :  نــصف كـل مــنهام, ولــو قـاللـزوم
, فعــىل الثــاين لــه َســحنونالبــاقي بــنفس فــوت التــالف ووقفهــام عــىل اختيــار ربــه عتقــه قــوال, 

  .رد الباقي يف البيع, وهو أحسن
ُقلــت  ظــاهر هــذا التوجيــه عمــوم نفــي الــضامن فــيام يغــاب عليــه خــالف مفهــوم قــول :ُ

ه للعتبية هو سامع ابن القاسم لفظه إن قالحممد,   ومل ,ً مل أكن اخـرتت شـيئا اهتـم:وما عزا
ه لو هلكا معا;يصدق, وغرم نصف التالف   .ً أل

ـــــا يف نـــــصف;مل اخـــــرت, مل يـــــصدق وضـــــمن نـــــصف كـــــل مـــــنهام: وقـــــال ـــــه كـــــان أمينً                    أل
  .كل منهام
ْبــن رشــدا ــه إنــام يــضمن الواحــ;هــذا وهــم منــه: ُ ًد إذا تلفــا معــا ونــصف التــالف إذا  أل

ء والـضامن واآلخـر عـىل األمانـة, فـال ; تلف أحدمها عىل قوله ه أخذ أحدمها عىل الرشا أل
 َسـحنونمعنى للتهمة وذهب وهله ملسألة من اشرتى أحدمها ليختار وهو فيه باخليار, و

عـــىل التلـــف فـــيام تلـــف يف أحـــدمها ليختـــار أحـــدمها, وقـــد لزمـــه إن قامـــت عليـــه بينـــة : يقـــول
ـــه جعـــل ذلـــك كمـــن اشـــرتى شـــيئا عـــىل الكيـــل  ًفاملـــصيبة مـــن البـــائع كاملـــشرتي بخيـــار, أل

َّدونةوتلف قبله يقوم ذلك من قوله يف امل أن التلـف مل يعلـم إال بقولـه يف مـسألة : , ومعناهَ
ًالذي أخذ ثالثة دنانري ليقتيض واحدا منها, ويرد الباقيني فتلـف أحـدمها, أهنـام رشيكـان, 

  .اء عىل قول ابن القاسم وروايته قامت عىل تلف الدنانري بينة أو مل تقموسو
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ُقلــــت ُشــــيوخقــــال غــــري واحــــد مــــن :  قــــال عبــــد احلــــق:ُ مــــا وقــــع يف مــــسألة الــــدنانري : ناُ
إن تلفها ال يعلم إال بقوله  هذا لـيس بـصحيح عـىل مـا قيـدنا يف مـسألة الثيـاب إذا : ومعناه

:  تلـف الـدنانري أو مل يعلـم, إال بقولـه, زاد الـصقيلكان بأحدمها عىل اإلجياب وسواء علم
أن :  وغـريه قولـه, ومعنـاهَّالـشيخوقاله أبو موسى بـن منـاس وغـريه مـن القـرويني وأسـقط 

  .تلف الدنانري ال يعلم إال بقوله وهو الصواب
ُقلت ـه ال يلـزم مـن لـزوم الـضامن يف مـسألة ; يف الـدنانريَسـحنون األظهر ما قالـه :ُ  أل

مع قيام البينة لزومـه يف الـدنانري مـع قيـام البينـة فـإن أحـد الثـوبني وجـب للمـشرتي الثياب 
بالعقــد واملرتقــب باختيــاره تعيينــه ال لزومــه مــن حيــث كونــه أحــدمها والــدنانري مل جيــب لــه 
ًأحــدمها مــن حيــث هــو أحــدمها بمجــرد قبــضها لتوقــف مــا جيــب لــه مــنهام عــىل كونــه وازنــا 

ْبـن رشـدوهذا يـرد مـا خرجـه ا إنـه :  مـن قولـه ذلـك يف الـدنانري, وقولـهَسحنون يف الثيـاب لـُ
  .جعله كالكيل بمجرد دعوى يكفي يف ردها منعها

إنــام يــصح قــول مالــك, إن كثــرت الــدنانري بحيــث :  واملــازري عــن ابــن حبيــبَّالــشيخ
ًيعلم أن فيها وازنا وإال حلـف القـابض مـا علـم أن فيهـا وازنـا وال ضـامن عليـه, وقالـه مـن  ً

 مـن اقتـىض عـرشة دنـانري مـن دينـه َّاملوازية من أصحاب مالك, والبن القاسم يف كاشفت
فأعطـــاه دنـــانري ليزهنـــا ويـــستويف حقـــه منهـــا ويـــرد مـــا زاد, وإن نقـــصت عـــن حقـــه عـــاد إليـــه 

  . ألهنا ال تنفك أن تكون قضاء أو كرهن بحقه;ليوفيه إهنا مضمونة
ُقلـــت القتـــضاء والـــرهن وجيـــب  يف حاصـــل هـــذا الـــضامن إمجـــال الخـــتالف ضـــامين ا:ُ

  .كونه كالرهن لتحققه
َأصبغأشار : املازري ْ وقـال ابـن :  إىل أهنا قضاء مـا كانـت ال ترجـع ليـد صـاحبها قـالَ

ًمـن حلـف ليقـضني فالنـا حقـه إىل أجـل معـني فـدفع إليـه عنـد حلولـه, دنـانري عـىل : القاسم
ه حانث إن مل يدفعها له عىل وجه القضاء   .مثل الصفة أ

ُقلت َأصـبغأشـار : ألن هـذا رهـن وقـول املـازري:  يف النـوادر زاد:ُ ْ  إىل آخـره مل أجـده َ
َأصبغ بل فيها قال ;يف النوادر ْ : إن كان عليه ثالثة دنانري قائمة فدفع إليه ثالثة, وقـال لـه: َ

  .زهنا, ما وجدت من قائم خذه إن ضاعت قبل أن يعرف فيها قائم فهي من الدافع
 حيلــف :َّاملوازيــة هــذا البــاقي ثــم ضــاع اآلخــر, ففــي  كنــت اخــرتت:إن قــال: التونــيس
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  .اختلف هل يقبل قوله: ويصدق ويف ذلك نظر اللخمي
ُقلت  كنت اخرتت هذا الباقي حلف عىل مـا قـال : سمع عيسى ابن القاسم إن قال:ُ

ه كان أمينًا;وسقط ضامن التالف   . أل
ْبن رشدا ا ملكني وناكرهـا, هذا كقوله وروايته فيمن ملك امرأته فتقول قضيت م: ُ

ن إن القـــول قوهلـــا خـــالف قـــول أشـــهب ومـــن هـــذا املعنـــى تـــصديق املـــأمور فـــيام أمـــره بـــه مـــ
  .إخالء ذمته أو تعمري ذمة اآلمر

 واختلـــف قـــول ابـــن القاســـم يف , إنـــه ال يـــصدق عـــىل أصـــله يف اململكـــة:قـــول أشـــهب
نهـــا قولـــه يف ذلـــك فقولـــه يف اململكـــة, ويف هـــذه املـــسألة عـــىل أحـــد قوليـــه يف هـــذا األصـــل م

ئــرك أو ناحيــة بيتــك, فقــال فعلــت, وضــاع إنــه ال يــصدق, وقــال فــيمن : مــسألة كلــه يف غرا
ــه يــصدق مثــل قولــه يف : ا, فقــالًابتــع يل ملــايل عليــك ســلع: قــال ملدينــه فعلــت, وتلفــت, أ

مـــسألة اللؤلـــؤ يف كتـــاب الوكـــاالت, ومثـــل قولـــه يف مـــسألة البنيـــان آخـــر كتـــاب الرواحـــل 
  .هامخالف قول أشهب في

ـه باخليـار يف أن يمـسك أو يـرد واحـدا واآلخـر الزم : اللخمي ًإن أخذ الثوبني عـىل أ
وخيتلف إن قامت بينة بـتلفهام, فقـول : ًفضاعا ضمنهام اتفاقا إال أن تقوم بينة بالتلف قال

 وعـىل القـول اآلخـر ,وعـىل قـول أشـهب يـضمنهام يسقط ضامن أحدمها عنـه,: ابن القاسم
ـــه عـــىل ملـــك ربـــه إذا ; ألن لـــه رده واآلخـــر; يـــسقط ضـــامن أحـــدمهاال يشء عليـــه فـــيهام  أل

ًحلـف مـا كـان اختــار مـنهام شـيئا حتــى ضـاعا, وإن ضـاع أحــدمها ضـمنه إال أن تقـوم بتلفــه 
 ويكـــون باخليـــار يف ,بينـــة فيـــسقط ضـــامن نـــصفه عنـــد ابـــن القاســـم, ويلزمـــه نـــصف البـــاقي

 نـــصف الـــثمن, وعـــىل القـــول نـــصف البـــاقي, لـــه أخـــذه فيعطـــي كـــل الـــثمن ويـــرده, ويغـــرم
ــه كــان فيــه باخليــار, ونــصفه بعيــب الــرشكة, وعــىل أحــد قــويل  اآلخــر لــه رد مجيعــه نــصفه أل

ـــه ضــاع, وهـــو عـــىل ملـــك بائعــه, وفـــوت مـــدة تعيـــني ; ال يشء عليـــه يف التـــالفَســحنون  أل
  .ًاملشرتي اختيارا, يرفع حق مشرتيه يف تعيينه إياه وجتب رشكته به يف مجلة ما هو منه

ء أحـــدمها اختيـــارا أو خيـــارا, إن بعـــد مـــيض أمـــد : الـــصقيل ًعـــن بعـــض الفقهـــاء يف رشا ً
  .خياره, فال خيار له, ولزمه نصف كل منهام يف االختيار ال اخليار

  .وكذا يلزمه نصفهام حلدوث عيب يف أحدمها ولو يف مدة اخليار: التونيس
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  . بالثمنإن ادعى عىل مبتاع ثوبني باخليار ضياع أحدمها لزمه: وفيها
 لزمــاه كــضياع اجلميــع, ;إن كــان اهلالــك وجــه الــصفقة: الــصقيل عــن بعــض القــرويني

ــه غيبــه, ومل يقيــده اللخمــي بــذلك, وزاد لــه رد البــاقي : وعــىل قــول أشــهب: وحيمــل عــىل أ
ويغــــرم قيمــــة التــــالف أو يمــــسك ويغــــرم ثمــــنهام وهــــو أبــــني وقبــــل املــــازري تقييــــد بعــــض 

  .القرويني
ُقلت   . قوهلا يف مشرتي عبد بثوبني يطلع عىل عيب به هو اجلاري عىل:ُ

وضــامنه تلــف أحــدمها بحــصته مــن الــثمن ولــو كــان ســمى : الــصقيل عــن ابــن حبيــب
لكــل مــنهام ثمنـًـا عــىل أن يأخــذمها أو أحــدمها فــضاع أحــدمها ضــمنه بــام ســمى لــه, ولــه أخــذ 

  . واجلناية عىل املبيع بخيار تقدمت يف اخليار,الباقي أورده
جائز إال الطعام غري جزاف بعوض غري قـرض, واملـشهور  قبل قبضه وبيع ما ملك

  .ًبيع اجلزاف قبل قبضه مطلقا جائز وهو نصها
ًيف املبـــــسوط روى ابـــــن القاســـــم ال بـــــأس ببيعـــــه قبـــــل قبـــــضه بـــــثمن نقـــــدا أو : البـــــاجي

  .ًمؤجال كبيع ما اشرتى من متر يف رؤوس النخل قبل جده
  . ال جيوز بيعه قبل قبضه:وروى الوقار
 ال غبعــث لنــا النبــي :  يكــره بيعــه بنظــرة قبــل نقلــه لقــول ابــن عمــر:روى ابــن نــافع

ه   .)1(تبعه يف مكانه حتى تنقله ملكان سوا
ه ,كــــان يــــستحب ذلــــك: تفــــسريه أن تبيعــــه بالــــدين ابــــن القاســــم: قــــال مالــــك  وال يــــرا
  . جاز;ًحراما وإن وقع
  . ليخرج من اخلالف; استحبه مالك:القايض
ُقلـــت  يـــستحب كونـــه بعـــد نقلـــه إن بيـــع :ثالثهـــابيعـــه قبـــل قبـــضه ومنعـــه,  ففـــي جـــواز :ُ
ً مطلقــــا للمــــشهور معهــــا وروايــــات الوقــــار وابــــن نــــافع والقــــايض, وروى :رابعهــــابــــدين و

ًمـــن اشـــرتى طعامـــا فـــال يبعـــه حتـــى :  قـــالغمـــسلم بـــسنده عـــن أيب هريـــرة أن رســـول اهللا 
  .)2(يكتاله

                                     
  .يف كتاب البيوع باب بطالن بيع املبيع قبل القبض) 1527(, رقم3/1160: أخرجه مسلم )1(
  .باب بطالن بيع املبيع قبل القبض: يف البيوع) 1528(, رقم 3/1159:  أخرجه مسلم)2(
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ً إذا اشـــرتوا طعامـــا غ اهللا أهنـــم كـــانوا يـــرضبون عـــىل عهـــد رســـول: وعـــن ابـــن عمـــر
فــــا أن يبيعــــوه يف مكانــــه حتــــى حيولــــوه  فــــاملنع أظهــــر لوجــــوب تقــــديم الــــنص عــــىل ;)1(ًجزا

أن : املفهــــوم وتبــــع ابــــن عبــــد الــــسالم عبــــد احلــــق يف ذكــــره حــــديث أيب داود عــــن ابــــن عمــــر
  .)2(»ًهنى أن يبيع أحد طعاما اشرتاه بكيل حتى يستوفيه« غرسول اهللا 

سكت عنـه وهـو ال يـصح وقـال قبـل : طان, يف باب برناجمه ما نصه وقال فيه ابن الق
يــك عــن القاســم بــن حممــد  عــن املنــذر بــن عت)3(ذلــك إنــام هــو مــن روايــة عمــرو بــن احلــارث

  . واملنذر هذا مدين ال تعرف حاله;عن ابن عمر
 ومل يعـرف مـن :روى عنـه ابـن هليعـة وعمـرو بـن احلـارث وأبـو معـرش: قال أبـو حـاتم

  .ي عنده جمهولةحاله يشء فه
ُقلت ه مدين, وذكر من روى عنه مثل نقـل ابـن القطـان وقـال فيـه:ُ :  عرب عنه املزي أ

ه غري جمهول   .وثق, فظاهره أ
فـا ممـا ال يـضمنه املبتـاع بالعقـد كلـبن الغـنم : التونيس ًاختلف فيام بيع من الطعام جزا

  .قبضه, وأجازه أشهبًإذا اشرتى شهرا أو ثمر غائب بصفة فمنع ابن القاسم بيعه قبل 
                                     

فـًيف كتـاب البيـوع بـاب مـن رأى إذا اشـرتى طعامـ) 2030(, رقم2/751:  أخرجه البخاري)1( ا أن ًا جزا
يف ) 1527(  رقــــم3/1160:  يؤويــــه إىل رحلــــه واألدب يف ذلــــك, ومــــسلم واللفــــظ لــــهال يبيعــــه حتــــى

  .كتاب البيوع باب بطالن بيع املبيع قبل القبض
 يف البيوع, باب الكيـل عـىل البـائع واملعطـي, وبـاب مـا يـذكر يف بيـع الطعـام 4/288:  أخرجه البخاري)2(

فـاًإذا اشـرتى طعامـواحلكرة, وباب بيع الطعام قبل أن يقـبض, وبـاب مـن رأى  ا أن ال يبيعـه حتـى ً جزا
يف ) 1527(و) 1526(يؤويــــه إىل رحلــــه, ويف املحــــاربني, بــــاب كــــم التعزيــــر واألدب, ومــــسلم رقــــم 

 يف البيــــوع بــــاب العينــــة ومــــا 641 و2/640 :البيــــوع, بــــاب بطــــالن بيــــع املبيــــع قبــــل القــــبض, ومالــــك
  .شاهبها

ـصاري, املـدين األصـل, العالمة, احلـافظ, الثبـت, عمـرو بـن احلـ: هو )3( ارث بـن يعقـوب بـن عبـد اهللا األ
ُشـــيوخعـــامل الـــديار املـــرصية, ومفتيهـــا, روى عـــن ابـــن أيب مليكـــة, وعمـــرو بـــن شـــعيب, حـــدث عنـــه  : هُ

بعــد التــسعني, ومــات ســنة : قتــادة, وبكــري بــن عبــد اهللا بــن األشــج, بــرع يف العلــم, واشــتهر اســمه, ولــد
   .ثامن وأربعني ومائة

 .5/76: األعالم للزركيلو, 353−6/349:  يف سري أعالم النبالء:يفوانظر ترمجته 
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زيـــةيف : اللخمـــي هَّاملوا ;  مـــن ابتـــاع ثمـــر حـــائط غائـــب مل يـــره مل جيـــز أن يبيعـــه حتـــى يـــرا
ه ال يسقط الـضامن, وإن رضـيه إال فـيام كـان ; أله يف ضامن البائع يريد إن كانت يابسةأل

 واملنـــع أحـــسن لعمـــوم احلـــديث, وقـــد قـــال مالـــك يف حـــديث النهـــي عـــن ربـــح مـــا مل ,ًيابـــسا
إن ذلك يف الطعام, فبأي وجه كان يف ضامن بائعه منـع مـن بيعـه وخيتلـف عـىل : )1(منيض

  . هذا يف الصربة حتبس يف الثمن عىل أن املصيبة من البائع
ُقلــــت  بـــــل ظـــــاهر ;ً يف قولـــــه ال يــــسقط الـــــضامن وإن رضـــــيه إال فــــيام كـــــان يابـــــسا نظــــر:ُ

 وضــــامن ,ائها حــــارضةرضــــاه قبــــل يبــــسها كاشــــرتاملــــذهب أهنــــا يف ضــــامنه بمجــــرد رؤيتــــه و
ه ملـا ; أليده التونيس وهو ظاهر قول الباجي ولذا مل يق;اجلوائح يف هذا الباب غري معترب

ـــه مل يبـــق عـــىل : ذكـــر قـــول ابـــن القاســـم وأشـــهب يف مـــسألة اللـــبن قـــال وجـــه قـــول أشـــهب أ
 والفرق عـىل قـول ابـن القاسـم بينهـا وبـني ,البائع حق توفية فيه كالثمرة يف رؤوس النخل

 وإنـام هـي يف ضـامنه عـىل وجـه خمـصوص ;لثمرة أهنا ليست يف ضامن البـائع عـىل اإلطـالقا
  .خمتلف فيه
ُقلت  فظاهره جواز بيع الثمرة ال بقيد اليبس وهـو دليـل سـامع ابـن القاسـم ال بـأس :ُ

  .بثمن اشرتى نصف ثمرة بعد بدو صالحها أن يبيعها قبل أن جيدها
  .ه بيعها حتى يستوفيهاًوكان يقول قديام ليس ل: ابن القاسم

ْبــن رشــدا وجــه قولــه بــاملنع إنــه ملــا كــان ال يقــدر أن يبــني بحظــه إال بالقــسمة بالكيــل : ُ
فــــيام يكــــال أو الــــوزن فــــيام يــــوزن أو العــــد فــــيام يعــــد أشــــبه املــــشرتي مــــن الطعــــام عــــىل ذلــــك 

 حظـــه داخـــل يف ضـــامنه بالعقـــد كـــدخول مجيعهـــا ; ألنوالقـــول اآلخـــر هـــو مقتـــىض القيـــاس
ء وإن مل يستوفها إال ما فيه من حكم اجلائحةبعقد ا   .لرشا

ُقلت ْبن رشد فهذا نص من ا:ُ   .و اعتبار اليبس وهو ظاهر السامع عىل لغُ
                                     

 يف البيــوع, بــاب ســلف وبيــع, وبــاب رشطــان يف بيــع, وبــاب بيــع مــا 295 و7/288:  النــسائي أخرجــه)1(
يف البيوع, باب كراهية بيع مـا لـيس عنـدك, وأبـو داود رقـم ) 1234(ليس عند البائع, والرتمذي رقم 

يف التجــارات, ) 2188(اب يف الرجــل يبيــع مــا لــيس عنــده, وابــن ماجــه رقــم يف اإلجــارة, بــ) 3405(
  .باب النهي عن بيع ما ليس عندك
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اتفقــوا فــيمن اشــرتى ثمــر حــائط بعــد زهــوه إنــه جيــوز لــه بيعــه قبــل  :وقــال ابــن حــارث
ســامع ابــن قبــل قبــضه ً واســتثنى منــه كــيال جيــوز لــه, ففــي جــواز بيعــه ,ًجــده, ومــن بــاع متــرا

  .القاسم
ْبــــن رشــــدونقــــل ا ْبــــن وهــــب روايــــة اُ بنــــاء عــــىل أن املــــستثنى مبقــــى أو مــــشرتى, :  قــــالَ

 ثـم سـأله أن يعطيـه بالنـصف ,ًمن اشـرتى بـدينار قمحـا فاكتـال نـصفه: وسمع ابن القاسم
ًالثاين زيتا أو عدسا ال خري فيه ً.  

  .ه بيع الطعام قبل قبضه أل:ابن القاسم
كلــام أكريــت بــه أو : ًل كيلــه شــعريا جــاز, ويف ســلمها الثالــثقــال مالــك وإن أخــذ مثــ

صـاحلت بـه مــن دم عمـد أو خالعــت بـه مــن طعـام بعينــه أو مـضمون عــىل كيـل أو وزن فــال 
  .تبعه حتى تقبضه

مــا ارتزقـــه القـــضاة والكتــاب واملؤذنـــون وصـــاحب الـــسوق : الــصقيل عـــن الواضـــحة
  .من طعام ال يباع قبل قبضه

ْبن رشدزاد ا ًا أجرة هلم عىل عملهم بخـالف مـا كـان وقفـا وصـلة عـىل ; ألهنواجلند: ُ
ــــه خمــــري إن شــــاء عمــــل أو تــــرك, وجيــــوز بيــــع األرزاق والعطــــاء الــــسنة  غــــري عمــــل أو عــــىل أ

 وال جيوز , فإن حبست انفسخ البيع وللمبتاع رأس ماله,والسنتني إن كانت دارة مأمونة
ْوهـببـن ه يبطل بموته قاله أشهب وا; ألبيع أصل العطاء , ومجاعـة مـن فقهـاء التـابعني, َ

  .اًومل يذكر مشاهري املؤلفني يف منع رزق القضاة ومن ذكر معهم خالف
مــا يأخــذه املــستحقون مــن بيــوت األمــوال مــن طعــام يف جــواز بيعــه : وقــال ابــن بــشري
ــجــوازه: قبــل قبــضه قــوالن ه عــن فعـــل غــري معــني فأشــبه العطيــة واملعــروف يف طعـــام ; أل

ًوأظــن فيــه قــوال كالعطيــة وال أتحققــه اآلن وطعــام النكــاح كــالبيع اتفاقــااخللــع مــا تقــدم  ً. 
وفيها ملن كاتب عبده بطعام موصوف بيعه منـه قبـل حملـه بعـرض أو عـني إىل أجـل ال مـن 

ــه جيــوز لــه بيــع خدمــة مــدبره منــه ال مــن أجنبــي, والكتابــة للــسيد ;أجنبــي يف قــول مالــك  أل
ه ال حياصص به ;ليست بدين ثابت   .غرماء مكاتبه أل
َّدونــــــة إنــــــام جيــــــوز إذا تعجــــــل املكاتــــــب عتــــــق نفــــــسه هــــــذا لفــــــظ امل:َســــــحنون  عنــــــدي, َ

 فــال ;ًوإمــا أن يبيــع مــن املكاتــب نجــام ممــا عليــه مــن الطعــام: وللــصقيل مــع التهــذيب عنهــا
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ه بيع الطعام قبل قبضه, إنام جيوز أن يبيعه مجيع ما عليه فيعتق;جيوز   . أل
  .ذا تعجل املكاتب عتق نفسهإنام جيوز إ: َسحنونقال 

ال فــرق بــني املكاتــب واألجنبــي إن كانــت دينًــا فــال جيــوز يف املكاتــب وإال : اللخمــي
العتـق فكـذا بيـع   فـسخ الكتابـة يف غريهـا إن مل يتعجـلَسـحنونجاز من األجنبي وقـد منـع 

 ألهنـــا غلـــة, وإن ; وأرى جـــوازه مـــن املكاتـــب واألجنبـــي إن كانـــت قـــدر خراجـــه,الطعـــام
ه ثمن للرقبة; مل جيز; أكثر بأمر بني أو كان إنام يناهلا بام يستعني من الناسكانت   . أل

ًجنبي إال أن يكون يسريا تافهاال جيوز من أ: عن ابن حبيب: الصقيل ً.  
 ألهنــا ليــست بــدين ثابــت, يف ;ًجيــوز مــن املكاتــب مطلقــا, وإن مل يعجــل عتقــه: وقيــل

ًبالــذمي الــذي ابتــاع طعامــا عــىل كيــل فباعــه مــن احتجــاج ابــن القاســم : الــصالة الثــاين منهــا
َّدونــةبيعــه غــري جــائز هــذا لفــظ امل: مــسلم قبــل كيلــه قــال  والتهــذيب ونقلهــا اللخمــي قــال َ

ءه قبـــل قبـــضه فلـــم يـــره حمرمـــا :مالـــك  ألهنـــم غـــري خمـــاطبني وبلفـــظ ال ;ًال أحـــب ملـــسلم رشا
َّدونــةأحــب وقعــت يف الــسلم الثالــث يف امل ازري مــن كتــاب الــصالة  والتهــذيب ونقلهــا املــَ
ئــه قبــل قبــضه, وقــال ًرأى النــرصاين خماطبــا بــالنهي كاملــسلم بنــاء عــىل أهنــم : بلفــظ منــع رشا

  .خماطبون بالفروع
ُقلــــت َّدونــــة فحمــــل اللخمــــي امل:ُ هــــة, ومحلهــــا املــــازري عــــىل املنــــع, قــــالَ  : عــــىل الكرا

ــ ع أم ولــده عــىل ًوعــورض هــذا ببيــع أم ولــده عليــه إذا أســلمت مــع كونــه خماطبــا بــأن ال يبي
ـــضا ًويف كـــون املنـــع معلـــال بالعينـــة أو . ًهـــذه الطريقـــة ويعتـــذر بـــأن بقاءهـــا يف ملكـــه حمـــرم أ

  .ًتعبدا, نقل القايض مع أيب الفرج والبغداديني
وهــو أحــسن, إن علــل بالعينــة جــاز بيعــه مــن بائعــه بأقــل ومــن : ًونقــل اللخمــي قــائال

  .غريه وبأكثر وكان العرض كالطعام
كــــل مكيــــل أو :  عبــــد العزيــــز بــــن أيب ســــلمة وحييــــي بــــن ســــعيد وربيعــــةقــــال: البــــاجي

مـــوزون أو معـــدود وإن كـــان غـــري مطعـــوم ال جيـــوز بيعـــه قبـــل قبـــضه واختـــاره ابـــن حبيـــب, 
لــو ســلم بيــع الطعــام مــن العينــة, وبيــع بنقــد جــاز بيعــه قبــل قبــضه : املــازري عــن أيب الفــرج

  . كل يشء قبل قبضهوهذا يشري إىل قريب من قول عثامن البتي بجواز بيع
ُقلــت  ففــي منــع بيــع املكيــل وأخويــه قبــل قبــضه وجــوازه يف غــري الطعــام يبــاع بــثمن :ُ
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  .ً يف الطعام مطلقا, البن حبيب وأيب الفرج واملشهور:ثالثهامؤجل, 
 من قبض ثمن طعام باعه قبل قبضه وفات بـه مـشرتيه أخـذ منـه َّاملوازيةيف : الصقيل

  . عنه فالباقي دين عليه وإن كان أكثر وقف لهواشرتي به للغائب طعام إن قرص
ورأى أن البائع األول بـريء بـذلك الكيـل, والتعـدي يف البيـع إنـام هـو مـن : اللخمي

البــــائع الثــــاين, واستحــــسن يف الــــسليامنية إذا اشــــرتى الطعــــام أن يعــــاد إىل يــــد األول حتــــى 
  .يوصله إىل من اشرتاه منه

  .ًحدا عىل بيعه قبل قبضهًمن ابتاع طعاما فال يواعد أ: وفيها
ْبـن رشـد فيـه ا.املواعدة فيه كالرصف, وقد اختلف فيهـا: اللخمي  فتكـون فيـه ثالثـة ُ

والفــرق أهنــا يف الــرصف إنــام يتخيــل فيهــا وجــود عقــد فيــه تــأخري : أقــوال, ولــيس كــام قــال
م  ألن إبـرا;وهي يف الطعام قبل قبـضه كاملواعـدة عـىل النكـاح يف العـدة, وإنـام منعـت فـيهام

عـــدة حـــريام لـــه ولـــيس إبـــرام العقـــد يف الـــرصف بمحـــرم, : العقـــد حمـــرم فيهـــا ًفجعلـــت املوا
ًفتجعل املواعدة حريام له, وقد ذكر هـذا الفـرق ملـن يـسمى بالفقـه فلـم يفهمـه وهـو ظـاهر 

  .عىل بيع الطعام قبل قبضه كالتعريض يف نكاح املعتدةوالتعريض . واهللا أعلم
يقـــضيه مـــن هــذا الطعـــام الـــذي اشــرتى كـــان بعينـــه أو ًال تبـــع طعامـــا تنــوي أن : وفيهــا
  .بغري عينه

هــذه مــسألة ابــن املــسيب والعجــب مــنهم كيــف كرهوهــا ويف : َســحنونالــصقيل عــن 
  .الفقه ال ترض
ًإذا عقــد بيعــا عــىل طعــام يف ذمــة ونيتــه أن يقــضيه مــن ذلــك الطعــام فــال أثــر : اللخمــي

ًاملعنـى ال يبيـع طعامـا :  يـضمر? وقيـلهلذه النية, وقد أجيز التعريض يف النكاح فكيف بام
ـــه يقـــضيه مـــن طعـــام عليـــه, وهـــذا أبعـــد ـــه يـــستحيل رصف ا;ينـــوي أ فيـــه إذا طلـــب َّلنيـــة  أل

يريـد كـان الطعـام معينًـا قـد اشـرتاه : بطعام عليه وليس عنده وقرر عبـد احلـق لفظهـا بقولـه
ــه بــاع طعامــا عــىل ًومل يقبــضه أو كــان ســلام لــه عنــد رجــل ومل يقبــضه كأ  صــفة الطعــام الــذي ً

ه باع ذلك الطعام قبل قبضه هبذه النية   .ذكرنا ونيته أن يقضيه منه فجعله كأ
إن كان لـك قبـل رجـل طعـام مـن بيـع, ثـم :  عن أشهب يف قول سعيد املجموعةويف

ــت طعامــا صــار يف ذمتــك ونويــت أن تقــضيه مــن الطعــام الــذي لــك مــن بيــع هنيــت  ًبعــت أ
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أس أن يقضيه منه ما مل يشرتط ذلك كام لو نوى أن يـشرتي  وال ب,عن ذلك ال ترضه النية
مل يكــــن باحلجــــاز أعلــــم : ًطعامــــا يوفيــــه منــــه أو ممــــا مل يبــــد صــــالحه مــــن احلــــب, قــــال مالــــك

  بالبيوع يف التابعني من سعيد ومنه أخذ ربيعة علم البيوع, ومل يكن باملرشق أعلم هبا مـن 
  .ابن سريين
ُقلت ـهيريد نوى قضاءه منه, وهـو يف ملكـه, ال أو مما مل يبد صالحه :  قوله:ُ  ابتاعـه أ

   .إذ ال جيوز ابتياعه
 وينـوي أن يقـيض ,ًمن له طعام يف ذمة ال يبع طعاما:  تروى وال تبع يعني:بشريابن 

أن يكــــون عليــــه طعــــام : املــــشرتي مــــن ذلــــك الطعــــام الــــذي لــــه وتــــروى وال تبتــــع, ومعنــــاه
ه يدفعه للمشرتي فيام   .  عليه, وهذا ال يمكن التحرز منهًفيشرتي طعاما ينوي أ

ُقلت   . تقدم هذا:ُ
 ال بقيـــد كـــون الروايـــة تبتـــع, ويف التفـــسري األول البـــن بـــشري نظـــر لقـــصوره :اللخمـــي

َّدونةعىل الطعامني من سلم, ولفظ امل   . عام يف الطعام املعني وغريهَ
: إن اشـرتى مـن أسـلمت إليـه يف كـر حنطـة كـر حنطـة حـني حـل عليـه فقــال يل: وفيهـا

ه بيع الطعام قبل قبضه;أقبضه, مل جيز   .  أل
اشــرت هــذا الطعــام وآخــذه منــك فــال خــري فيــه, ويدخلــه مــع بيعــه قبــل : وإن قلــت لــه

  .قبضه بيع ما ليس عندك
ـــه اشـــرتاه لـــه فقـــضاه ثمنًـــا, وال ينبغـــي للطالـــب أن يدلـــه عـــىل طعـــام : ابـــن حبيـــب كأ

  .يد وحييي وربيعة وابن شهابيبتاعه فيبتاعه لقضائه أو يعينه عليه, هنى عنه سع
ًمنع ابن القاسم مرة من ابتاع طعاما كـيال قـضاءه قبـل كيلـه يف سـلم عليـه, : اللخمي ً

مــن أعطــى مــن لــه عليــه طعــام ســلم مثــل رأس مالــه ليــشرتيه لنفــسه ال : وأجــازه مــرة, قــال
 جــــاز أن يــــشرتيه ;بــــأس بــــه, فــــإذا جــــاز أن يــــشرتيه عــــىل ذمــــة املطلــــوب ثــــم يقــــضيه لنفــــسه

إن هــذه إقالــة خطــأ التفقامهــا عــىل أخــذه عــىل : يم, ثــم جيعــل للطالــب قبــضه, والقــولالغــر
قــبض مبتاعــه أو وكيلــه والقــبض املعتــرب وجــه الوكالــة, ولــو ضــاع الــثمن كــان مــن اآلمــر, 

  .ًأجنبيا عن بائعه ال بوساطة
مــن لــك عليــه طعــام ســلم فــال تقــل لــه بعــه وجئنــي بــالثمن وهــو مــن ناحيــة بيعــه : فيهــا
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ه مـــع مـــا يدخلـــه مـــن ذهـــب بـــأكثر منهـــا إن كـــان رأس املـــال ذهبـــا وإن كـــان ورقـــا قبـــل قبـــض
جوازه إن باعه بمثل رأس املـال فأقـل مـن قـول أشـهب, : فرصف ألجل وخرج اللخمي

ء بأقل من رأس املال   .بجوازه وكالة الطالب عىل الرشا
منــه توكيــل عبــده أو مــدبره أو أم ولــده أو زوجتــه أو صــغري ولــده عــىل قبــضه : وفيهــا

كتوكيله عىل ذلـك وكبـري ولـده كـأجنبي, ونـوقض قولـه يف الزوجـة بقـول ثـاين سـلمها مـن 
وكـل عــىل ســلم جــاز أن يــسلمه لزوجتــه بخـالف مــن يف واليتــه, وجيــاب بــأن احلــق يف هــذه 

  .وهو آكد آلدمي, ويف األوىل هللا تعاىل
ء طعــــام ســــلم يقــــضيه عــــن املوكــــل فقــــضاه مــــن عنــــده : اللخمــــي مــــن وكــــل عــــىل رشا

  .سك الذهب فريض بذلك املوكل جازوأم
مـن دفـع ملـن لـه عليـه طعـام سـلم مـا يـشرتي بـه مثـل مـا لـه عليـه فتقتـضيه بغـري : وفيها
  . مل جيز;معنى اإلقالة

ــه ابتــاع بــه ذلــك : الــصقيل عــن حممــد إن أعطــاه أكثــر مــن رأس مالــه أو أقــل, وزعــم أ
ــه ابتاعــه باســم األمــر ثــم قبــضه وفــات  بعــد ذلــك, وإن مل يكــن إال وقبــضه, فــإن أقــام بينــة أ

  . ورد ما أخذ وطلب حقه, مل جيز:قوله
ُقلــت ئه ال بقيــد كونــه باســم األمــر هــل ال يقبــل قولــه وهــو :ُ  انظــر لــو أقــام البينــة بــرشا

ئه وهـــو مفهـــوم قولـــه:أو يقبـــل وهـــو مفهــوم قولـــه: ًمفهــوم قولـــه أوال  : لـــو أقـــام البينــة بـــرشا
, وهذا أظهر النتفاء التهمة   .ًآخرا

ـه ;إن دفع له مثل رأس مالـه فأقـل: قال أشهبو: قال  ليـشرتي ذلـك لنفـسه فـزعم أ
ـــه بقـــي لـــه يشء يكـــون أكثـــر مـــن رأس مالـــه مل ;فعـــل وقـــبض حقـــه  جـــاز ذلـــك, وإن زعـــم أ

  .يصدق, ونقض ذلك بينهام
اشـــرتيت بـــأكثر مل يلــزم اآلمـــر ورد عليـــه درامهـــه, : إن قــال: زاد التونــيس عـــن أشـــهب

  .وأخذ منه طعامه
ه يقول; يف هذا نظر:التونيس ء هـذا الطعـام وكالـة فاسـدة :  أل ت وكلتني عـىل رشا أ

ــه إن وجــب لآلمــر قــضاه فــيام عليــه  فهــو واجــب لــك, فــانظر يف هــذا, وكــان أشــهب اتقــى أ
  .من السلم فيتم ما صنعاه
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ُقلت ء قدر من الطعام بثمن معلوم ; يرد ما ذكره من النظر بأن اآلمر:ُ  إنام أمره برشا
  .ه بأكثر من ذلك السعر تعد يلزم املأمور دون اآلمرفاشرتاه إيا
ًمن أقرض طعاما له من سلم قبل قبضه فقبضه املقرض مل يعجبني بيعـه منـه : وفيها
ه بيع له قبل قبضه;قبل قبضه   . أل

  . وال من غريه:يريد: الصقيل
ه وكيل عىل قبضه; أما اليسري من الكثري:حممد عن مالك  وال:  قال, فال بأس به كأ

جيوز ملن أسلفته إياه فيه إال ما جيوز لك, واملحال بطعام سـلم عـىل طعـام قـرض هـو فيـه, 
  .كطعام سلمه مع من أحيل عليه

وللمحــال عليــه أن يأخــذ لــه فيــه مــن املحيــل دراهــم كالكفيــل بطعــام ســلم : التونــيس
بعــد قــضائه مــع املتكفــل عنــه, وعــزا اللخمــي ألشــهب مثــل روايــة حممــد يف اليــسري, ومــن 

للخمــي : يــل بطعــام قــرض لــه عــىل طعــام ســلم, ففــي جــواز بيعــه إيــاه قبــل قبــضه قــوالنأح
 ألن املحــال مقــرض ال مبتــاع واملبتــاع ; وخترجيــه عــىل روايــة ابــن حبيــب,عــن ابــن القاســم
ومـن وهـب لـه طعـام سـلم أو تـصدق بـه عليـه ففـي خفـة بيعـه إيـاه قبـل : خرجت يده, قـال

  . اعتبار حاله أو حال واهبهقبضه رواية ابن حبيب, وغريه بناء عىل
ُقلت   . عزا الباجي الثاين البن دينار عن املغرية, وعيسى عن ابن القاسم:ُ

لــــو طــــاع أجنبــــي بــــأداء طعــــام ســــلم عــــن املــــسلم إليــــه فحكــــم املــــسلم معــــه : اللخمــــي
ـه متـى بقيـت يـد املـسلم عـىل سـلمه فبيعـه قبـل : كحكمه مع املسلم إليـه, قـال وعقـد هـذا أ

ن املقبـوض منـه املـسلم إليـه أو مـن وهبـه أو تـصدق عليـه أو أقرضـه وإن قبضه ال جيوز كا
ــــــه ال ينطلــــــق عليــــــه مــــــن ;زالـــــت يــــــده والقــــــابض موهــــــوب لــــــه أو متــــــصدق عليــــــه جــــــاز    أل

  .ًابتاع طعاما
ُقلــــت ــــه مبتــــاع, ;  أن املقــــرض بخالفهــــام وفيــــه نظــــر: ظــــاهره:ُ ــــه ال يــــصدق عليــــه أ أل

ــه ابتاعــه واملنــصوص  أل;ويــوهم أن وارثــه عــن مبتاعــه لــيس كمبتاعــه ــه ال يــصدق عليــه أ
ه فيه مثله   .أ

  . جاز له بيعه قبل قبضه; ومن اقرتضه:قال ابن احلاجب
  .ًمعناه أن ملن أقرتض طعاما بيعه قبل قبضه ممن أقرضه: ابن عبد السالم
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ُقلت ـه إذا دفـع فيـه ;ً ظاهره جواز بيعه ممن أقرضه مطلقا ال بقيد, وليس كـذلك:ُ  أل
 فــإنام هــو ثمــن عــام يقبــضه منــه بعــد ذلــك, ومــا خــرج مــن اليــد ;أقرضــه ثمنًــااملقــرض ملــن 

ـه مل خيــرج فعـىل هـذا لـو استقرضــه قفيـز قمـح  ; مل جيـز لــه بيعـه بزيـت ونحــوه;وعـاد إليهـا كأ
ــه طعــام بطعــام إىل أجــل وال بــدراهم إال أن يكــون القــرض إىل مثــل أجــل الــسلم إال أن  أل

  .يعه قبل قبضه إنام انتصب إىل بيان مطلق ب:يقال
  .ممن أقرضه يوهم أن غريه ليس كذلك واحلكم فيهام واحد: وقوله

ْبن وهبروايتا املشهور واويف كون الطعام غري الربوي كالربوي   وضعفت لعموم َ
ْبـــن وهـــبالـــنص, وملـــا ذكـــر اللخمـــي روايـــة ا زيـــةويف :  قـــالَ ً مـــن اشـــرتى تينـًــا وزنـــا ثـــم َّاملوا

ًزن يل بنصفه عنبا أو بطيخ: قال   .ا ونصفه تينًا ال بأس بهً
ــــه ال يــــدخر كالــــشتوي أو صــــنف : حممــــد ال خــــري فيــــه وحممــــل قــــول مالــــك يف التــــني أ

  . يدخر عجل جناه يف وقت ال يدخر
ُقلـــت ًأعطنـــي رطبـــا فبـــدا يل فقلـــت لـــه : درمهـــا قلـــت لـــهأعطيتـــه  ســـمع القرينـــان مـــن :ُ

  . فال بأس به;ًأعطني بنصفه بطيخا وبنصفه تينًا
ْبــن رشــدا  ألن عقــد البيــع مل يــتم بيــنهام إنــام كانــا مرتاوضــني إذا مل يقطعــا ; أجــازهإنــام: ُ

السعر بعد, لو أراد أخذ درمهه كـان لـه ذلـك ولـو انعقـد البيـع بيـنهام مل جيـز لـه ذلـك حـسبام 
ًتقــدم يف رســم شــك مــن ســامع ابــن القاســم يف التــني يبــاع كــيال أو وزنــا أخــرض, فرييــد بدلــه  ً

إنــه ال خــري فيــه, وكــذلك البطــيخ, ويف كــون طعــام الغــصب مــن صــاحبه قبــل قبــضه بغــريه 
  . وحكاية القايضَّاملوازيةوالتعدي كالقرض أو البيع نقال الباجي عن 

إال مـــن يتـــوىل طـــريف العقـــد كـــاألب يف . وال يقـــبض مـــن نفـــسه لنفـــسه: ابـــن احلاجـــب
  .ولديه والويص يف يتيمه
ا فاشرتاه من مالكه مل جيـز يعني من كان عنده طعام وديعة وشبهه:  ابن عبد السالم

ء  ألن ذلــك ;لــه بيعــه وشــبهها فاشــرتاه مــن مالكــه مل جيــز لــه بيعــه بــالقبض الثــاين عــن الــرشا
ًالقبض السابق مل يكن قبضا تاما  ألن رب الطعام لو أراد إزالته من يده كـان لـه ذلـك إال ;ً

لــد, لــد والــويص فإنــه إذا بــاع الوا  طعــام أحــدمها ًأن يكــون ذلــك القــبض الــسابق قويــا كالوا
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ًمن اآلخر كان له بعد ذلـك أن يبيـع ذلـك الطعـام عـىل مـن اشـرتاه لـه قبـل أن يقبـضه قبـضا 
ًثانيـــا حـــسيا وكـــذلك الـــويص يف يتيميـــه, واألب فـــيام بينـــه وبـــني ابنـــه الـــصغري, ويف الـــنفس  ً
يشء من جواز هذه املسألة ال سـيام والـصحيح يف املـذهب أن النهـي عـن بيـع الطعـام قبـل 

  .عبد به, وأصول املذهب تدل عىل جريان اخلالف فيها واألقرب منعهاقبضه مت
ُقلت ه هـو ظـاهر سـلمها الثالـث :ُ  ما ذكره ابن احلاجب سبقه به ابن شـاس ومـا ذكـرا

 فــال بــأس ;ًفيــه, ملالــك إن اشــرتيت طعامــا فاكتلتــه لنفــسك ورجــل واقــف عــىل غــري موعــد
ًمل يكــن حــارضا أو مل يكــن بيــنكام يف أن تبيعــه منــه عــىل كيلــك أو عــىل تــصديقك يف كيلــه إن 

  .ذلك موعد
أن كيلـــك الـــسابق لـــرشائك إيـــاه : ال بـــأس أن تبيعـــه منـــه عـــىل كيلـــك يريـــد بـــه: فقولـــه

ًيكفـــي يف بيعـــك إيـــاه مـــشرتيه منـــك عـــن كيلـــه ثانيـــا, فيجـــوز لـــه بيعـــه بـــذلك دون كيلـــه إيـــاه 
ئــــه لوضــــوح بيــــان ذلــــك, وامتنــــاع ا لــــسؤال عنــــه, بحــــضوره وعلمــــه ال بيــــان كفايتــــه يف رشا

واالتفاق عليه وهو دليل عـىل أن علـم مبتـاع طعـام كيلـه بحـضوره إيـاه ودوام علمـه ذلـك 
ئــه, فيلــزم مثلــه يف  ئــه إيــاه يتنــزل منزلــة كيلــه إيــاه بعــد رشا  مــسألتي األب والــويص,بعــد رشا

رضورة علمهــام ذلــك بحــضورمها فقولــه يف الــنفس مــن ذلــك يشء لــيس كــذلك لوضــوح 
  ً مــــع ذلــــك خمتلــــف فيــــه وال يوجــــب ذلــــك فيــــه إشــــكاال كأغلــــب جريــــه عــــىل نــــصها, لكنــــه

َّدونةمسائل امل َ.  
َّدونةإثر لفظها امل: قال الصقيل َ.  
ضا: ثم قال حممد ـه ال يأخـذه بحـضوره كيلـه وال تـصديقه فيـه, وكرهـه, :ًوروي أ  أ

. أصول املـذهب تـدل عـىل جريـان اخلـالف فيـه: وأجازه ابن القاسم يف غري املوعد وقوله
ه مل يبينها, وهذا فيام بني الولدين الصغريين, واليتيمنيحسن    . إال أ

لـــيس : واألب فـــيام بينـــه وبـــني ولـــده الـــصغري ففيـــه نظـــر لقوهلـــا يف الـــرهن: وأمـــا قولـــه
ًللـــويص أخـــذ عـــروض اليتـــيم بـــام أســـلفه رهنًـــا إال أن يكـــون تـــسلف لـــه مـــاال مـــن غـــريه وال 

ه حائز لنفسه;يكون أحق بالرهن من الغرماء   . من نفسه أل
مـن أقـال «: غقـال رسـول اهللا :  أبو داود عن أيب هريـرة, قـال:يف أحكام عبد احلق
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يف  , وله عن ربيعـة بـن عبـد الـرمحن قـال سـعيد بـن املـسيب)1(»ًمسلام بيعته أقال اهللا عثرته

ه عن النبي  وال بـأس  ,»ال بأس بالتولية يف الطعام قبل أن يـستوىف« :غحديث ذكره كأ
: الطعام قبل أن يستوىف وال بـأس بالـرشكة يف الطعـام قبـل أن يـستويف أبـو داودباإلقالة يف 

أخــربين ربيعــة بــن عبــد : هــذا قــول أهــل املدينــة, وذكــره عبــد الــرزاق عــن ابــن جــريج, قــال
ًمـن ابتـاع طعامـا فـال يبعـه حتـى «: ً يف حديث مستفيـضا باملدينـة قـالغالرمحن عن النبي 

  .)2(»ه أو يوليه أو يقيلهيقبضه ويستوفيه إال أن يشرتك في
  ]باب اإلقالة[

: , وأكثـــر اســــتعامهلا قبــــل قــــبض املبيــــع, وهــــي)3()تــــرك املبيــــع لبائعــــه بثمنــــه(: اإلقالـــة
                                     

يف ) 2199(يف اإلجـــــارة, بـــــاب فـــــضل اإلقالـــــة, وابـــــن ماجـــــه رقـــــم ) 3460(رقـــــم :  أخرجـــــه أبـــــو داود)1(
ل اهللا  أقــاًمــن أقــال مــسلام:  بلفــظ.2/45: واحلــاكم) 1104(و) 1103(التجــارات, وابــن حبــان رقــم 

  .عثرته
  . ا بيعته أقال اهللا عثرته يوم القيامةًمن أقال نادم: بلفظ). 5029(رقم: وأخرجه ابن حبان

  ).14257(, رقم 6/372:  أخرجه عبد الرزاق)2(
 وتأمــل كيــف تــدخل فيــه اإلقالــة مــن , تــرك املبيــع هــذا جــنس لإلقالــة:: َّالــشيخقــول : َّالرصــاع قــال )3(

أخــرج بــه مــا إذا تركــه ) لبائعــه: (إنــام حــد اإلقالــة املطلقــة وفيــه بحــث, وقولــه :بعــض املبيــع إال أن يقــال
ـضا مـا إذا تركـه لـه هبـة ) بثمنه: (لغري بائعه قوله أخرج به ما لو تركه بـثمن آخـر فإنـه بيـع آخـر وخـرج أ
  .بغري عوض

قبض البـائع الـثمن  عىل الثنيا بعد عقدة البيع فيام إذا باع سلعة بعرشة وَّالشيخ هل يصدق حد :)فإن قلت(
ُقلــت(ثــم إن املــشرتي قــال للبــائع إن أتيتنــي بعــرشة رددت عليــك الــسلعة فأتــاه هبــا فــرد عليــه الــسلعة  ُ(: 

إذا وقـــع الـــرد مـــن املـــشرتي فهـــي إقالـــة ســـببها الثنيـــا وال تـــصدق الثنيـــا إال عـــىل قـــول املـــشرتي مـــا ذكـــره 
 اإلقالة ال عـن ثنيـا فاحلـد لإلقالـة املطلقـة واإلقالة تصدق عىل فعله غايته إقالة نشأت عن ثنيا وقد تقع

  .بذلك كنت أجيب عن مثل هذا السؤال
ُقلت( وهل هذه ثنيا صحيحة أو فاسدة :)فإن قلت(  ألهنا بعد عقدة البيـع والفاسـدة ; هذه ثنيا صحيحة:)ُ

 صــحة ذلــك يف الثنيــا فراجــع إشــكاله ال يقــال قــد وقــع يف ط َّالــشيخمــا كــان يف أصــله وقــد استــشكل 
َّدونةامل  بيع إال يف مسائل وإذا كان كـذلك : يف مواضع يف الشفعة ويف غريها أن اإلقالة عند مالك َ

 اإلقالــة بيــع وكــل بيــع معاوضــة فينــتج اإلقالــة معاوضــة ثــم يقــال وال يشء مــن املعاوضــة بــرتك :فيقــال
ــا نقــول ط َّالــشيخمبيــع فينــتج ال يشء مــن اإلقالــة بــرتك مبيــع والنتيجــة تنــايف حــد  بمنــع الكــربى يف  أل
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  .رخصة وعزيمة األوىل فيام يمتنع بيعه قبل قبضه
  ]باب يف شرط اإلقالة يف الطعام قبل القبض[
  .)1(ًعدم تغري الثمن بام خيتلف فيه األغراض غالبا: ورشطها

ال جيــوز بغــري الــثمن وال عليــه وأخــذ غــريه عنــه وال بــه مــع زيــادة عليــه وال مــع : فيهــا
لة, ولـو أقلتـه, فأحالـك بـالثمن فقبـضته قبـل  تأخريه ولو ساعة ولو برهن أو محيل أو حوا
أن يفارق الذي أقلته جاز ولو وكل البـائع مـن يـدفع رأس املـال أحـال وذهـب أو وكلـت 

ــت مــن يقــبض وذهبــت فــإن قــبض ــت مــن وكيلــه مكــانكام قبــل أ  وكيلــك منــه أو قبــضت أ
  .ًالتفرق جاز وإن تأخر مل جيز ولو كان رأس املال عرضا

لـة اجلـواز إذا قبـضت مـن الـذي أحالـك عليـه قبـل : الصقيل وكذا كان ينبغـي يف احلوا
لـة ,فراقه وإن فارقت الذي أحالك قال مع ابن حمرز  والفرق أن ذمة املحيل برئـت باحلوا

ض فثبتــــت الفرقــــة قبــــل الفــــرض ويف الوكالــــة ال تــــربأ ذمــــة املوكــــل إال بــــالقبض قبــــل القــــب
 =                                     

القيــاس الثــاين وهــو قــولكم ال يشء مــن املعاوضــة بــرتك مبيــع فــال تــصدق الكــربى إال بقيــد قولنـــا وال 
يشء مــن املعاوضــة بــرتك مبيــع بغــري عــوض فيقــع اإلنتــاج ال يشء مــن اإلقالــة بــرتك مبيــع بغــري عــوض 

  .وذلك موافق للنتيجة
ُقلـت(وهـال قـال بيـع املبيـع لبائعـه بثمنـه  وألي يشء قـال تـرك املبيـع لبائعـه بثمنـه :)فإن قلت(  إذا حققـت :)ُ

ه ترك حلقه يف البيع ففيها نوع من املعروف فناسب قوله ترك   . إلخ...اإلقالة فاملقصد أ
 فــإذا صــح ذلــك فهــال زاد يف رســمه , وأكثــر اســتعامل اإلقالــة قبــل قــبض املبيــع:َّالــشيخ قــد قــال :)فــإن قلــت(

ُقلــــت( .قبــــل قــــبض املبيــــع  وإن غلــــب ,كــــان اســــتعامهلا يف معنيــــني صــــح لــــه إطــــالق احلــــد عليهــــا ملــــا :)ُ
َّدونة حتد بحد أعم وأخص كام جرت عادته ومعنى ما قال يف امل:االستعامل وحقه أن يقول  واإلقالـة :َ

يف غــري الطعــام بيــع أهنــا حكمهــا حكــم البيــع إال فــيام اســتثني ال أهنــا تــدخل حتــت حــد البيــع فتأملــه واهللا 
ورســمه يعــم الــصحيح منهــا والفاســد وهــي تكــون رخــصة وعزيمــة األوىل فــيام يمتنــع ســبحانه املوفــق 

بيعه قبل قبضه عىل مـا هـو معلـوم انظـره واهللا سـبحانه أعلـم وتأمـل قولـه بثمنـه هـل املـراد عينـه أو أعـم 
  .من العني واملثل

 بغــري الــثمن وال عليــه فــال جتــوز) اًعــدم تغــري الــثمن بــام ختتلــف بــه األغــراض غالبــ: (قولــه: َّالرصــاع قــال )1(
 بعــد ويطلــب كوهنــا عــىل نفــس رأس املــال غــري مغــري عــن :وأخــذ غــريه وال بــه مــع زيــادة انظــر بقيتــه قــال

  .− رمحه اهللا ونفع به ما أحسن كالمه وأمجعه−حاله حني العقد انظره 
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  .ووكيله مقامه فال فرقة
الرصف, ثم اإلقالة من الطعام, والتولية فيـه : أضيق ما جتب فيه املناجزة: ابن حمرز

ثـــم اإلقالـــة مـــن العـــروض, وفـــسخ الـــدين يف الـــدين ثـــم بيـــع الـــدين, وعنـــد حممـــد ال بـــأس 
  .ومني كرأس مال السلمبتأخري ثمنه الي
مـــن أقــــال يف مـــرض موتـــه مــــن أســـلم لـــه مائــــة درهـــم يف مـــائتي إردب حنطــــة : وفيهـــا

قيمتها مائتـا درهـم وال يشء لـه غريهـا لـزم وارثـه إجازهتـا أو سـقوط ثلثهـا ولـو محلهـا ثلثـه 
  .أو كانت قيمتها مائة درهم لزمته, وجازت وصيته

ُقلــت ءه جــائز إال أن :ال, قــال مالــك:  أحفظتــه عــن مالــك, قــال:ُ  بيــع املــريض ورشا
كرها   وأبطل اإلقالـة, ويف تـصويبها بحملهـا َسحنونيكون بمحاباة فيكون يف الثلث, فأ

 :رابعهــاعــىل موتــه إثرهــا, أو قبــضه رأس مالــه حــني عقــدها أو أهنــا مــوىص هبــا ال منجــزة, 
 نــــرص, ألهنــــام دخــــال عــــىل املنــــاجزة والتــــأخري حكمــــي ألمــــر ظهــــر البــــن اللبــــاد, وأمحــــد بــــن

لـث املحابـاة فقـط كبيـع  وبجعـل كـل الطعـام يف الث,ًوالقابيس حمتجا بقوهلا, ومتـت الوصـية
  .املريض هبا

إن أقالــــه فهــــرب صــــحت : كقــــوهلم: ً قــــائالَّالــــشيخ وعبــــد احلــــق مــــع ابــــن حمــــرز عــــن 
اإلقالــة, وزاد ابــن حمــرز األول بــأن موتــه ال يرفــع تــأخري النظــر ملوتــه وال مــا نعيتــه صــحت 

إن مل : صـــوب رد ابـــن الكاتــب الثـــاين بـــأن االنتقــاد ال يـــرفعهام ورد الثالـــث بقوهلـــااإلقالــة و
تكـــن حمابـــاة جـــازت ولـــو كانـــت وصـــية رشطـــت بحملهـــا الثلـــث وتـــسميتها وصـــية جمـــاز, 

ا باتفاقهم عىل صحة بيع املريض بمحاباة مـع رضر احـتامل صـحته, ًوصوب الرابع حمتج
ىل الثلـث مـع احـتامل محلـه إياهـا أو بعـضها فتصح املحاباة من رأس مالـه وموتـه فتقـرص عـ

َأصــبغًفقــدر ثمنــه جمهــول, وكــذا الــصقيل حمتجــا بإجــازة  ْ ً بيــع مــريض ذهبــا بفــضة بمحابــاة َ
  .ونحوه للتونيس

ُقلت    . وبه يصح احتجاج ابن القاسم ببيع املريض:ُ
ًحممـــل قـــول ابـــن القاســـم أهنـــام تقابـــضا جهـــال بموجـــب احلكـــم أو علـــام بـــه : اللخمـــي

فتيــات عــىل الــوارث ولــه الــرد إن مل حيملــه الثلــث, وإن أجازهــا قبــل مــوت مورثــه قــصد اال
  :ففي صحتها ولزوم فسخها الحتامل كون الوارث غريه قوالن
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أحــسن لنــدور كونــه غــريه, ويف محلهــا عــىل أن املجعــول يف الثلــث املحابــاة أو : األول
  .كل الطعام نقال عياض عن عبد احلق وابن حمرز

هنـا وصـية بجعـل كـل الطعـام يف الثلـث إن محلـه متـت اإلقالـة وإال فلـه عـىل أ: التونيس
ًالثلث ففي كونه شـائعا يف مـال امليـت أو يف الطعـام فقـط قـوالن, وعـىل أهنـا منجـزة يـسقط 

  .عنه نصف الطعام ملعادلته املائة رأس املال وثلثا نصفه
ملــــال معتــــربة ثلــــث مــــال امليــــت نــــصف الطعــــام الثــــاين, واملائــــة رأس ا  ألهنــــام:الثــــاين

ًطعاما, وأجاب عن مالك لكونه بيعا وسلفا بعدم دخوهلا عىل التبعيض املؤدي إليها ً ً.  
ابــن حمــرز خــالف ابــن القاســم أصــله يف بيــع املــريض بمحابــاة بجعلــه كــل الطعــام يف 

ــه لــو أمــىض لــه قــدر رأس مالــه, ومــن بقيــة الطعــام قــدر الثلــث ;الثلــث ال املحابــاة فقــط  أل
ض الطعــام لرجــوع رأس املــال إىل الورثــة, ويأخــذ بقيــة الطعــام إن محلــه كــان إقالــة مــن بعــ

ًالثلـــث أو مـــا محلـــه منـــه فيكـــون ســـلفا جـــر نفعـــا, وهـــذا منعـــه ابـــن القاســـم يف امل َّدونـــةً  فـــإذا ,َ
جعــل يف الثلــث كــل الطعــام مــع املحابــاة مل يكــن يف املــسألة مــانع يف حــق اهللا تعــاىل وال يف 

ث الطعـــام خـــري الورثـــة يف إمـــضاء اإلقالـــة فـــال يكـــون يف  فـــإن مل حيمـــل الثلـــ,حـــق الـــوارث
املــسألة مــانع, وإن أبــوا فالقيــاس إمــضاء اإلقالــة يف قــدر رأس املــال, وثلــث مــا يبقــى بعــد 

َّدونةذلك حلق العطية لوال ما فيه من خمالفة, مذهب امل    من اإلقالة من بعض الـسلم عـىل َ
  .رأس املال
ُقلــت , خـــالف مــا تقــدم للتونــيس, ولــو أقــال مــن عليـــه لــوال مــا فيــه إىل آخــره:  قولــه:ُ

 فلذيومل جيز الوارث  من هو له وال مال له, غري املائة رأس املال الطعام يف مرض موته
الطعام طعامه يشرتى له بخمسني, ويف أخذه ثلث اخلمسني الباقية لـإلرث بعطيـة امليـت 

ران مـع ابـن أخـي هـشام بنـاء  وأيب عمـَّالـشيخًعينًا أو طعاما مشرتى به نقال عبد احلـق عـن 
ًعــــىل لغــــو هتمــــة البيــــع والــــسلف واعتبارهــــا ومل يــــذكر التونــــيس غــــري األول معــــزوا لــــبعض 
ـه يف  ًأصحابه, وذكر وجه الثاين تشكيكا وأجاب بأن األحكام آلت إليه فال هتمـة فيـه وبأ

ه بثلـث ً من رصف دينارا يف مرض موته بمحابـاة إن مل جتـز الورثـة, رصفـه قطعـه لـَّاملوازية
   ذلــــك حــــرام, :قيــــل: ًالــــدار وبطــــل الــــرصف, وذكــــر اللخمــــي مثلــــه عــــن ابــــن حبيــــب قــــائال

  .وال أراه
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ئــه يــوم النظــر فيــه دون يــوم : عبـد احلــق إن كانــت حمابــاة يف مــرض مــوت يف بيعـه ورشا
ئـــد, ويف  وقوعـــه أو بـــالعكس فهـــي لغـــو وإن اختلـــف قـــدرها فـــيهام اعتـــرب أقلهـــا وســـقط الزا

ـــا, بطالهنـــا بتـــأخري قـــبض ر  إن كانـــا مـــن أهـــل العينـــة, للخمـــي, عنهـــا :ثالثهـــاأس ماهلـــا عينً
إن قامــت هتمــة فــسخت وإن قــام دليــل نفيهــا : ًوعــن روايــة حممــد وألشــهب, وصــوبه قــائال

: ككوهنـــا مـــن أهـــل الـــدين أو لكوهنـــا لـــسفر حـــدث, صـــحت, وإال فهـــو حمـــل اخلـــالف قـــال
ـــا عبـــدا أو ثوبـــا يومـــا يبطل ًورشط تـــأخري رأس ماهلـــا معينً ً هـــا, ويف صـــحتها يف طعـــام غائـــب ً

قبـــول املـــازري خترجيهـــا عـــىل تعليـــل أشـــهب وحييـــي بـــن عمـــر صـــحتها يف العـــرض الغائـــب 
ه اللخمي لرواية حممد   .برباءة الذمتني نقل املازري عن املشهور وعزا

ًجـواز اإلقالـة ولـو تـأخر الـثمن شـهرا :  عـن أشـهبَسـحنونالصقيل عـن حممـد روى 
, وعنــــه أهنــــا فاســــدة, ويرجــــع بالطعــــام إال أن يقيلــــه ثانيــــة ومل يأخــــذ بــــه أحــــد مــــن أصــــحابه

ًإن أسلم ثوبا يف طعام, فأقال منه مل جيز إال برد الثوب, بحرضة اإلقالـة ولـو هلـك : وفيها
  . ألن اإلقالة ال جتوز إال بالقبض;ببينة بعدها كان ممن هو بيده

ين ممـن هـو عليـه ال يدخلـه خـالف املحبوسـة يف الـثمن, وعليـه لـو بـاع الـد: ابن حمـرز
بحيوان ممـا جيـوز أن يـسلم فيـه رأس املـال فهلـك قبـل قبـضه كـان مـن بائعـه, وكـذا يف بيعـه 

عــىل نفــس رأس املــال غــري مغــري عــن حالــه حــني العقــد فــإن كــان ويطلــب كوهنــا مــن غــريه 
 مثلـــه كعينـــه ويف كـــون غريهـــا مثليـــا, كـــاألول أو الثـــاين وعينًـــاغـــري مـــثيل فغـــريه مثلـــه يبطلهـــا 

زيــةاللخمــي عــن ابــن القاســم يف : نقــال  وأشــهب وصــوبه إن كــان املثــل ال ختتلــف فيــه َّاملوا
  . األغراض كاحلديد والرصاص والنحاس, وإن مل يتحصل فيه املثل كالكتان مل جيز

ُقلت ه للموازية هو قوهلا آخر السلم الثاين:ُ   . ما عزا
لة األسواق فيه: وفيها   . ويف غريهحدوث دين يف ذمة العبد يمنعها بخالف حوا

لــــة األســــواق ويــــسريه ككثــــريه بخــــالف : عبــــد احلــــق ألن الــــدين عيــــب بخــــالف حوا
حــدوث يــرسه عنــد مــن اشــرتاه واطلــع عــىل عيــب بــه قــديم وســقوط دينــه كعــدم كونــه إن مل 

  . يكن يف فساد
زوال حـدوث نقـص يف جـسمه كبقائـه بخـالف زوال حـدوث : قال بعض أصـحابنا

ه ساتر زال;بياض بعينه   . أل
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ه عيب زال;إن القياس أن اجلميع سواء: الصقيل   . أل
زيـــــةال فـــــرق بـــــني البيـــــاض والعيـــــب املـــــؤثر يف : املـــــازري  زوال البيـــــاض كـــــالنامء َّاملوا

ولـــــو زال العيـــــب املـــــؤثر بعـــــد حدوثـــــه, ففـــــي منعـــــه اإلقالـــــة قـــــوال : هـــــو نـــــصها قـــــال: قلـــــت
  . املتأخرين
ُقلت   .وب له لزمته قيمتهاإن تغريت هبة الثواب عند املوه:  األول ظاهر قوهلا:ُ

 يف غـــري :ثالثهـــا ففـــي منعهــا بعيـــب حـــدث وزال, :قـــول اللخمـــي يف الـــوالدة: والثــاين
البياض لبعض املتأخرين وغريه مع اللخمي وعبد احلق عن بعـض أصـحابه, وقـول ابـن 
حمـــرز واملـــازري يـــسري الـــدين جـــدا كالـــدرهم لغـــو خـــالف عمـــوم, قـــول عبـــد احلـــق اليـــسري 

  .كالكثري
  .ونه بغري إذن ربه أو به, ورصفه يف فساد عيب ال يرتفع بإسقاطهوك: املازري
أو نقص بني يمنعها والـنامء كالـصغري يكـرب, وذهـاب بيـاض  تغري رأس املال: وفيها

. العــــني وزوال الــــصمم, والــــسمن بعــــد اهلــــزال وعكــــسه يف الــــدواب مــــانع, ويف اجلــــواري
 الــثمن هلــا ولتخــريج اللخمــي عــىل بقيمــة الرقيــق إنــه يــؤثر يف:  إن قــال أهــل املعرفــة:ثالثهــا

  .قول ابن حبيب أهنام فوت يف الرد بالعيب وله
  . ألن الدواب تشرتى لشحومها والرقيق ليس كذلك:وفيها
ُقلت   . أن العبد كاجلارية واألظهر أن ما يراد منه للخدمة كالدابة: ظاهره:ُ
  . والدة األمة متنعها:وفيها

 عيـب احلمـل إن مـات أو بعيبهـا إن كـان مـن لتغريها بزيـادة الولـد وذهـاب: اللخمي
زنــا أو إنكــاح املــشرتي ولــو كانــت حــني العقــد متزوجــة فولــدت فــامت الولــد, وزال بغــري 
نفاسها جازت اإلقالة وخرجها املازري عـىل اخلـالف يف زوال العيـب احلـادث, ويف لغـو 

ة ذلــك طــول زمــن احليــوان الــشهرين والــثالث قوهلــا, ونقــل اللخمــي عــن بيوعهــا الفاســد
  .فوت, ومحله عىل التغري

قيــــــل منــــــه بعــــــد : وفيهــــــا نــــــا أو نخــــــال أو دورا يف طعــــــام أ ًإن أســــــلمت رقيقــــــا أو حيوا ً ً ً
  استغالل ثمرها ولبنها وأخذ كراء الدور?

ال بـــأس أن يقيـــل بعـــد شـــهر أو شـــهرين أو ثالثـــة : قـــال مالـــك يف العبـــد والدابـــة: قـــال
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  .وهي تركب والعبد يستخدم فعىل هذا فقس
  .سواء كان اللبن حني السلم أو حدث: ياللخم

  .جز الصوف احلادث مانع لتغري الشاة يف مدته: اللخمي
ه نامء كهبة األمة أو العبد ماال;وكذا قبل جزه: عبد احلق   . ً أل

ُقلت   . لغو ذهابه يف الرد بالعيب, والعهدة, لغو حدوثه يف منع اإلقالة:ُ
  .ا ال يمنعهاجز غري احلادث حبسه مانع ورده معه: اللخمي
ه زيادة;إن كان جلزه أجر منع: املازري   . أل
 ألهنــــا عــــىل ; مل جتــــز اإلقالــــة;إن كــــان بالنخــــل ثمــــر يــــوم اإلقالــــة ال الــــسلم: ابــــن حمــــرز

  .األصل معها زيادة ودوهنا غري مأبورة ال جيوز ومأبورة كذلك لتأخر جدها
ــــه : عبــــد احلــــق نقــــص أو زيــــادة كــــان يــــوم الــــسلم جيــــده إن مل يكــــن حيــــدث مل جيــــز, أل

إن مل يكــن هبــا ثمــر بحــال جــازت إن كانــت يــوم اإلقالــة : كــصوف الغــنم كــذلك فحاصــله
  .كذلك وإال مل جيز

إن مل يكن وهو يوم اإلقالة مأبور جازت ويلزم املسلم إليه تعجيل جدها : اللخمي
رد األصــــل حلالــــة قبــــضه, وســــلمها وهبــــا ثمــــر غــــري مــــأبور فاســــد إال أن  القتــــضاء اإلقالــــة

طها رهبــا عــىل اجلــد, ومــأبور جــائز ولــو اشــرتطها مــشرتي األصــول وهــي علــف غــري يــشرت
زهو بطعام سلم, ففي صحته قوال ابن مسلمة, وابن القاسم بناء عىل اعتبار حاله ومآلـه 

ــه تبــع كــامل العبــد وحليــة الــسيف, فعــىل قــول َســحنونوأجــازه   يف الــسليامنية وإن طــاب أل
 , ألهنا عـىل ردهـا زيـادة; مل جتز إقالة; اإلبار أو إىل الزهو إن انتقلت الثمرة إىل:ابن مسلمة

وعىل حبسها نقص وعـىل بقائهـا بـام ينوهبـا مـن الـثمن فاسـدة لتهمـتهام عـىل أهنـام عمـال عـىل 
 مل جتـز إقالـة ملـا تقـدم, ; إن انتقلت ليـبس:َسحنونبيع الثمر قبل بدو صالحه, وعىل قول 
  .ام عىل طعام بطعام مؤخروإن كانت عىل أن تبقى بمناهبا فلتهمته

ــه ; مل جيـز;اً وأخـذ بـرأس املـال عرضـ,ًإن أسـلم عيبـا يف طعـام ثـم أقـال منــه: وفيهـا  أل
  .بيع الطعام قبل قبضه, واإلقالة لغو

ولو أخذ عن الدراهم دنانري مل جيز كالعرض عند مالك وجيوز عـىل أصـل : اللخمي
ي عــىل بيــع الطعــام قبــل قبــضه أشــهب ألن التهمــة ليــست عــىل يشء يف أصــل العقــد إنــام هــ
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ًوهو أجاز أن يعطي الغريم لذي السلم أقل من رأس ماله يشرتي بـه طعامـا, لنفـسه وإذا 
ـه مـن أفعـال النقـود ال يـتهم فيهـا إال أهـل  سلم العقد من التهمة مل يمنع فيام يكـون بعـد أل

  .العينة
ُقلت   . أخذ الذهب عن الفضة هتمة عىل العقد بتأخري الرصف:ُ
 ألن ;ً إن أســـلم ثوبـــا يف طعـــام فأقالـــه فهلـــك ببينـــة بعـــدها فهـــو ممـــن هلـــك بيـــدهوفيهـــا

  .اإلقالة ال جتوز إال بالقبض
ال يدخله خالف املحبوسة بالثمن, وعليه لـو بـاع الـدين ممـن هـو عليـه أو : ابن حمرز

غــريه بحيــوان أو غــريه ممــا جيــوز أن يــسلم يف رأس املــال فهلــك قبــل قبــضه كــان مــن بائعــه 
 التونيس بقول ابن القاسم يف املحبوسة بالثمن ضامن هالكها ببينة من مبتاعها, وناقضها

ــه العقــد وهــو هنــا ضــعيف;وأجــاب بــضعف موجــب ضــامنه  لبطالنــه برتاخــي القــبض ; أل
 إذ ال أثــــر هنــــا ;وال يبطــــل بــــه يف غــــريه فناقــــضه بثبــــوت هالكــــه إثــــر, عقــــب إمكــــان املناولــــة

  . يف هذه الصورة إذ هو التأخري وهو منتف;ملوجب الضعف
ُقلت  إن قيل يرد بأن اجلواب إنام هو بضعف موجب الضامن وهو عند اإلقالة مـن :ُ

حيث هو معروض للفسخ بالتأخري ال من حيث حصول التأخري وعدم حصول التأخري 
  .ًفيه ال يرفع كونه معروضا له

ُقلــــت  يف ثبــــوت املرجوحيــــة بمجــــرد إمكــــان وقــــوع موجبهــــا البــــني نفيــــه خــــالف يف :ُ
 ورثتـي مائـة دينـار  إىلإن مت, فمرزوق حر وميمون حر عىل أن يـؤدي: صاياها إن قالو

فإن عجلها حتاصا, وإال بدئ مرزوق وقيل يبدأ املويص بعتقه عـىل الـذي قالـه يؤخـذ منـه 
ه لو ضمنه بذلك ما انتقل عنه ضامنه بتأخريه   .املال, وأجاب التونيس بأ

ُقلـت  يــتهامن عــىل العمــل عليهـا فتبطــل اإلقالــة فينتفــي  تــرد املالزمــة بــأهنام يف التـأخري:ُ
واألظهـــر اجلـــواب بـــام أشـــار إليـــه آخـــر كالمـــه أن : ًالـــضامن قطعـــا ويف هالكـــه ال هتمـــة قلـــت

اإلقالــة تقتــيض رد مــا قــبض بحالتــه يــوم قــبض ووضــعه بيــد دافعــه حــسبام كــان حــني العقــد 
ـه ثم ناقضه بضامن املـشرتي يف الـرصف مـا قبـضه ووزنـه إن هلـك قبـل  دفعـه عوضـه مـع أ

ضــــامن بعقــــد معــــروض للفــــسخ بالتــــأخري دفــــع العــــوض اآلخــــر, وأجــــاب بــــام حاصــــله أن 
املـــدعي ضـــعف إجيـــاب العقـــد املعـــروض للفـــسخ بالتـــأخري ضـــامن مـــا مل يقبـــضه مـــن حكـــم 
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لـو كـان لـه عليـه ديـن فأعطـاه بـه : مـسألتناإنام نظـري :  ثم قال,ًعليه بضامنه ال ما قبضه حسا
لــوزن وقبــل القــبض أو كــان لــه عليــه ديــن فأعطــاه بــه ســلعة يف الــدار دراهــم فــضاعت بعــد ا

فضاعت فتلفت بعد اإلعطاء قبل القبض وقد ال يتصور يف مسألة الدنانري من الدراهم, 
 ألن رشط رصف مـا يف الذمـة أن حيـرض مـا يؤخـذ عنـه باحلـرضة ;مـا يتـصور يف بيـع اإلقالـة

ن باحلــرضة فقــد ضــمنه مــن وزن لــه فلــم ال يكــون يف دار وال يف موضــع متــوار وهــو إذا وز
 وإنـام ,ً لكـان مـن كـان لـه أوال; ألهنام لو تقايال عـىل حـضور رأس املـال;يشبه ذلك اإلقالة

ـــه غـــاب غيبـــة قريبـــة بحيـــث جيـــوز الرتاخـــي فيـــه فـــضاع بعـــد العقـــد وقبـــل القـــبض  معنـــاه أ
ه مفهوم اإلقالة;فجعل من الذي هو بيده حتى يوصله    .دفعه إليهأن يرد إليه ما :  أل

ُقلت ً تقييده ضامنه ممن هو بيده إلخ, خالف قول ابن بشري لو كان رأس املال ثوبا :ُ
فأقــال منــه وهــو باحلــرضة فــضاع قبــل وصــوله إىل ربــه فــاختلف األشــياخ هــل يدخلــه مــن 
اخلالف ما يدخل املثمون يضيع قبل قبضه مشرتيه أم ال? ألن صحة اإلقالة هنا موقوفـة 

  .الضامن عىل الغريم حتى يسلمه لآلخرعىل القبض فيكون 
مــن أقــال مــن طعــام باعــه فــضاع بعــد اإلقالــة ضــمنه إن مل : اللخمــي عــن ابــن حبيــب

يغب عليه مشرتيه بعد أن اكتاله, ومن أقال من طعـام أسـلم فيـه دنـانري وهـي حـارضة بيـد 
  . فأراد أن يعطي غريها وأيب رهبا,املسلم إليه

 ولـــو رشط رهبـــا رد عينهـــا أو قـــول رهبـــا ولـــو مل ففـــي كـــون القـــول قـــول املـــسلم إليـــه,
, وصوبه اللخمي وخرجهام التونيس عىل أن اإلقالة ابتـداء َسحنونيشرتطها قوهلا وقول 
 إذ ال ربح فيها أو حل بيع, ولو كان رأس املـال حـني اإلقالـة بغـري ;بيع سهلت يف الطعام

ه مطلقا أو عىل طالبهام منهام موضعه يوم البيع, وافتقر يف نقله ألجر ففي كونه عىل مبتاع
 والقابـيس وقيـدوا األول َّالـشيخنقال عبد احلق عن بعـض القـرويني واألبيـاين واستحـسنه 

  . ًبكون حمل النقل قريبا ولو بعد كانت إقالة عىل تأخري
إن أســـلمت إىل رجـــل يف طعـــام فقـــال يل ولنيـــه جـــاز, وهـــي إقالـــة إنـــام التوليـــة : وفيهـــا
  .لغري بائعه

ظ  ألن لفــظ التوليــة لفــ; أجازهــا بلفــظ التوليــة وهــو ال جييزهــا بلفــظ البيــع:ابــن حمــرز
 إذا دفــع الــذي عليــه الــسلم مثــل رأس مالــه للــذي لــه :برخــصة كاإلقالــة, وقولــه يف الكتــا



 

 

92

92 

ــه إقالــة ال يــدل عــىل جوازهــا بغــري لفظهــا;ًالــسلم يــشرتي بــه طعامــا جــاز  ألهنــا هنــا غــري ; أل
  .مة فيه لقدرهتام عىل فسخ السلم برد رأس مالهمقصودة إنام رأى أن فعلهام ال هت

: ال جتوز املسألة عىل قول ابن القاسم إال عىل وجه اإلقالة كقولـه: وقال أبو حفص
 فــإن شــئت أن تأخــذه وإن , إنــام يــسوى الطعــام مثــل رأس مالــك:ًأعطنــي طعامــا فيقــول لــه

ـت جتـد, وإن شـئت مـسكته فيأخـذه عـىل امل نـاجزة عـىل أن ال ًشئت أن تشرتي به طعاما فأ
 وقامـت بـه بينـة مل ,طلب بينهام فذلك جائز وهي إقالة وإن أخذه عىل أن يشرتي بـه ففعـل

ئه فهـي كمـن واعـد غريمـه عـىل طعـام يـشرتيه ثـم يقبـضه ;جيز ه اشرتاه ليقبضه بعد رشا  أل
  .فهو غري جائز

لــــة ظــــاهر كــــالم ابــــن حمــــرز إنــــه محلهــــا عــــىل غــــري معنــــى اإلقالــــة بــــل عــــىل الوكا: لــــت ق
الـــساملة مـــن الفـــساد لنفـــي التهمـــة عـــنهام لقـــدرهتام عـــىل حتـــصيل مقـــصودمها باإلقالـــة وتبعـــه 

وظـــاهر قـــول أيب حفـــص عكـــس ذلـــك وعلـــيهام لـــو فلـــس دافـــع رأس املـــال قبـــل . املـــازري
ء به عىل قول ابن حمرز ال يكـون قابـضه أحـق بـه وعـىل قـول أيب حفـص, يكـون أحـق  الرشا

ــه ال يكــون أحــق بــه َّالــشيخحييــى : أيب عمــران وقــالبــه, وذكــر طــرو تفليــسه يف تعليقــة   إىل أ
ًمن الغرماء وشبهه بمن وضع دنانري عىل يدي عدل ليـشرتي هبـا طعامـا لـرب الـسلم فإنـه 
ال يكـــون أحـــق هبـــا إال أن يـــشرتط أن صـــاحبها ال يأخـــذها ممـــن هـــو عـــىل يديـــه حتـــى يـــصل 

  .الطعام طعامه لذي
ُقلـــت إن أمكنتنـــي مـــن : لفـــظ البيـــع, ويف رســـم مل أقـــف عـــىل نـــص القـــول بجوازهـــا ب:ُ

ًســامع عيــسى مــن الــسلم واآلجــال مــن أخــذ عــرشة دنــانري ســلام يف طعــام فلــام حــل قــال ملــن 
  . ألهنا إقالة; فال بأس به;ًبعني طعاما أقضيكه فباعه بعرشة نقده إياها: هو له

ُقلـــت منــــه  فقـــد رصح بأهنــــا إقالـــة بــــأن العبـــارة عنهــــا إنـــام وقعــــت بلفـــظ البيــــع فيقـــوم :ُ
  .إنام ينظر مالك إىل أفعاهلام ال إىل أقواهلام: جوازها بلفظ البيع, وهو املناسب لقوهلا

ًمـن بعـض الطعـام قبـل الغيبـة عـىل رأس مالـه أو ثمنـه مطلقـا أو بعـدها وهـو واإلقالة 
ـــا أو مـــا ال يعـــرف بعينـــه فـــإن مل : غـــري مـــثيل جـــائزة, يف ثـــاين ســـلمها إن كـــان رأس املـــال عينً

ن تقيله مـن بعـض وتـرتك بقيـة الـسلم ألجلـه, فأمـا بعـد التفـرق فـال يأخـذ منـه يفرتقا جاز أ
ًإال مــا أســلمت فيــه أو رأس مالــك, وإن كــان رأس مالــك عروضــا تعــرف بعينهــا أســلمتها 
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يف عــروض أو حيــوان أو طعــام فأقلتــه مــن نــصف مــا أســلمته فيــه عــىل نــصف رأس مالــك 
  .بعينه فال بأس به ولو بعد افرتاقكام

ًأجــاز مالــك ملــن أســلم عبــدا أو ثوبــا يف طعــام أن يقيــل مــن نــصفه: اللخمــي  ولــيس ,ً
 ألن الـــرشكة عيـــب, وأجـــاب املـــازري بـــأن قـــال هـــذا العيـــب مل يـــسبق اإلقالـــة إنـــام ;بـــالبني

حدث هبـا وتعلـق هبـا حـل البيـع, وحـدوث العيـب واضـطرب املـذهب يف مثـل هـذا األمـر 
ــت حــر : ًبقا مــنهام كقولــه الــذي يقــدر ســا مــاالــذي يتعلــق بــه حكــامن متــدافعان إن بعتــك فأ

  . فاإلقالة صحيحة;ًإن جعل حل البيع سابقا عىل عيب الرشكة
ُقلــت ــه ال يلــزم مــن كوهنــا ســابقة عــىل الــرشكة لغــو عيــب الــرشكة:ُ  ألهنــا وإن ; يــرد بأ

ســـبقتها فهـــي الزمـــة عقبهـــا قبـــل إمكـــان قـــبض رأس املـــال بعيبهـــا كـــذلك رضورة ثبـــوت 
وكل عيـب حـادث بـرأس املـال قبـل إمكـان قـبض املقـال فهـو مـن الالزم لثبوت ملزومه, 

دافعه, وكل عيب هو من دافع رأس املال فهو كعيـب قـديم يف إبطالـه اإلقالـة دليـل ذلـك 
ًإن أســـلمت ثوبـــا يف طعــام فهلـــك الثـــوب بعـــد اإلقالـــة انفـــسخت, : قــول آخـــر ثـــاين ســـلمها

قبض رأس املال ممـن هـو وبقي السلم بحاله, وجياب بأن كون احلادث قبل ميض إمكان 
بيده مرشوط بكون ذلك احلادث من غري سبب من جيب لـه قبـضه, أمـا إذا كـان مـن فعلـه 
فهـــو كقبـــضه وال يكـــون ممـــن هـــو بيـــده كـــام لـــو كـــان تلـــف العبـــد بفعـــل مـــن جيـــب لـــه قبـــضه 
لــصحة اإلقالــة, وعيــب الــرشكة هنــا بفعــل مــن جيــب لــه القــبض, ألن اإلقالــة ال تتقــرر إال 

وإجابتــه هلــا, وكالمهــا فعلــه, فوجــب كــون عيبهــا منــه, وكونــه منــه يمنــع كونــه بطلبــه إياهــا 
  .كعيب قديم فتأمله

تعقــب ابــن الكاتــب قوهلــا بجــواز اإلقالــة مــن نــصف الطعــام عــىل نــصف : ابــن حمــرز
الثيـــاب بأهنـــا إن كانـــت عـــىل الـــشياع فالـــرشكة هنـــا عيـــب حـــادث فيبطلهـــا كحـــدوث ديـــن 

ـه ;اب بعينهـا فهـي إقالـة عـىل خـالف رأس املـالالعبد, وإن كانـت عـىل نـصفها مـن أثـو  أل
 ألن كــل ثــوب ;ًأخــذ نــصف الثيــاب التــي أقــال عليهــا عوضــا عــن نــصف الثيــاب األخــرى

شــائع يف نــصف الطعــام فنــصف الطعــام الــذي أقــال منــه رأس مالــه نــصف األثــواب كلهــا 
ـه عاوضـه عــىل النـصف الـذي ســلم بالنـصف الـذي أخــذ, وقـد أجـاز ابــن القاسـم ملــ ن فكأ

أسلم ثوبني يف طعام أن يقيله من نصفه عىل أحدمها إن استوت قيمتهام, ويلزم عىل قوله 
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  . كانت مثليا, وهو قد منعهجواز اإلقالة عىل مثل رأس مال الطعام إن
زيـــةيف  َّدونـــة وهـــو أصـــوب مـــن قولـــه يف آخـــر اجلـــزء الثـــاين مـــن امل:َّاملوا , والـــذي نقـــل َ

ــه ألــزم ابــن القاســم جــ واز اإلقالــة عــىل مثــل رأس املــال وهــو ثــوب ال وهــو املــازري عنــه أ
واعتــذر التونــيس عــن ابــن القاســم يف مــسألة الثــوبني ســلام يف طعــام بــأن الثــوب : مــثيل قــال

ًاملقــال منـــه يقابلــه نـــصف كـــل مــن القفيـــزين ومــسمى نـــصفيهام هـــو قفيــز قطعـــا ومجعهـــام يف 
ســلعة منــه بنــصف دينــار لفــظ قفيــز ال أثــر لــه, كــام لــو اشــرتى مــن عليــه نــصف دينــار لرجــل 

 ألن هـــذا التقـــدير لـــيس ;ويف هـــذا نظـــر, قـــىض عليـــه بـــدينار كامـــل إلجيـــاب احلكـــم مجعهـــام
  .بأوىل من تقدير كون القفيز عوضه نصف الثوبني

ً جيوز ملن أسلم يف أصـناف متـر أن يـويل صـنفا بمنابـه, وأجـاز يف َّاملوازيةيف : اللخمي
ًن يـويل صـنفا منهـا بمنابـه فيجـوز عـىل ذلـك املجموعة ملن أسلم يف قمح وشعري وعدس أ

ًاإلقالة فيه والرشكة كذلك ونقله املازري نصا ال خترجيا, قال  من أسلم َّاملوازيةوقع يف : ً
يف أصــــناف مــــن التمــــر فجــــائز أن يقيــــل مــــن أحــــدمها, وكــــذا مــــن أســــلم يف قمــــح وشــــعري, 

إلقالـــة مــــن  واَســــحنونوعـــدس جيــــوز أن يقيـــل مــــن أحـــدمها وجيــــب أن يمنـــع عــــىل طريقـــة 
ـه بيـع وسـلف وألـزم هـذا فـيام ;ًبعضه بعد الغيبة عىل ثمنه مثليا ال جتوز فيهـا مـع غريهـا  أل

 ألن رد العـني املقــرض ال ينــايف الـسلف, وأجيــب بــأن املـانع التهمــة عليــه ال ;يعـرف بعينــه
  .حتقيقه, والتهمة يف املثيل واضحة, وفيام يعرف بعينه بعيدة

ا أســلمت فيــه مــن طعــام أو غــريه فقبــضت بعــضه مل جيــز أن مــ: َّاملوازيــةعبــد احلــق عــن 
يقيــل ممــا بقــي, ولــو رددت عليــه مــا اقتــضيت وأقالــك مــن الكــل فهــو حــرام, وبيــع الطعــام 

ه أقالك مما بقي عىل أن وليته ما قبضت   .قبل قبضه كأ
  .إال أن يقل ما قبضت كعرشة أرادب من مائة فأرجو خفته: قال مالك

َأصــبغأكرهــه فــيام قـل أو كثــر, وســمعه : َّتبيــةالعقـال ابــن القاســم يف  ْ ًمــن ابتــاع طعامــا : َ
 ثـم أراد أن تكتـال بقـدر مـا نقـد ويـستقيل مـن ,بعينه, ونقد بعض ثمنـه إىل أن يقـضيه بقيتـه

 ويقيـل مـن بعـض إال ,ً وإن كان نقد كل الـثمن مل يـصلح أن يأخـذ بعـضا,البقية ال بأس به
  .انريأن يكونا مل يفرتقا ومل يغب عىل الدن

ْبن رشدا الـصحيح عـىل أصـوهلم أن اإلقالـة فيهـا مـن الـبعض جـائزة, ولـو نقـده كـل : ُ
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 إذ ليس يف نفس اإلقالة فـساد, إنـام يوجـد الفـساد فيهـا بمجمـوع البيـع واإلقالـة إذا ;الثمن
 ألن بيـوع النقـد ال يـتهم فيهـا إال ;اهتام يف ذلك فيجب أن جيوز إن مل يكونا مـن أهـل العينـة

  . ةأهل العين
ُقلـت  هـذا خـالف أصـل منعهــا مـع غريهـا أخـذ طعـام مــن ثمـن طعـام بيـع عـىل النقــد :ُ

  .ًبعد االفرتاق, ومنع أخذ طعام عن دراهم من اكرتى أرضا هبا
إن أقال أحد رجلـني مـن طعـام أو عـرض أسـلام فيـه لرجـل جـاز إال أن يكونـا : وفيها

ء الطعـــام وبيعـــه فـــال جيـــوز أبقـــى بيـــنهام, وكـــذا إن واله  ألن مـــا أقـــال و;متفاوضـــني يف رشا
  .حصته وال حجة لرشيكه عليه يف تولية أو إقالة إن مل يفاوضه إنام حجته عىل البائع

ال جيــوز ذلــك إال بــإذن رشيكـــه, : َســحنونيف روايــة العــسال وزيــاد قــال : عبــد احلــق
 ألن الرشكة عنده تضمنت أن ال ;واألول أحسن: ونقله اللخمي عنه ال رواية فيها, قال

 ألهنــا حــل بيــع وأجــاز التوليــة ومل يــر ;تــيض أحــدمها دون اآلخــر ومل تتــضمن أن ال يقيــليق
  فيها للرشيك حجة?

 ;إن بـــاع أحـــد الــرشيكني, فلـــرشيكه أن يـــدخل يف الـــثمن واألول أحـــسن: قــال حممـــد
ه إنام باع حظا شائعا هو له ًأل ً.  
رشيكــه لــو  ألن ;إنــام أجــاز مالــك إقالــة أحــدمها مــن كــل حظــه: عبــد احلــق عــن فــضل

أراد الــدخول عليــه فــيام أخــذه مل جيــز ملــا هلــا إىل إقالــة مــن بعــض حظــه وهــو أبــني مــن قــول 
ً ووجهــه القابــيس بــأن إقالتــه مــن حظــه كتوليتــه أجنبيــا أو بيعــه منــه فــيام جيــوز بيعــه َســحنون

 ورده عبـد احلـق بـأن بيعـه مـن أجنبـي وتوليتـه ,قبل قبـضه ولـيس كاالقتـضاء وال كالـصلح
ً ذمـــة املـــدين ضـــعفا وال أخـــذا منهـــا, ويف إقالتـــه توجبـــه رضورة رده لـــه رأس ال توجـــب يف

ومحلهــا بعــضهم عــىل إقالتــه بعــد قــسمتهام مــا عــىل : مالــه فــصار كاالقتــضاء والــصلح, قــال
  .املدين

ُقلـــت ووجهـــه بعـــض :  ألن قـــسمهام ملـــزوم إلذنـــه قـــال;َســـحنون ال خيالفـــه يف هـــذا :ُ
ه قاسمه أو كان املدين ظ   .اهر املالءالقرويني بأ

وتوجيـه فـضل, : ويلزم مثله يف صلح أحـد الـرشيكني غـريمهام, قـال: قال عبد احلق
ـــه إذا رجـــع عليـــه  إنـــام يـــتم عـــىل قـــول مـــن يـــرى يف صـــلح أحـــدمها مـــن حظـــه مـــن ديـــن هلـــام, أ
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 أن اآلخـر يرجـع بجميـع :ًرشيكه فيام أخذ أهنام معا يرجعان عـىل املـدين, وأمـا عـىل القـول
ــه ال يدخلــه عــىل هــذا البيــع والــسلف بحــال, ;ه مــا أخــذ منــه فــالحقــه ثــم يغــرم لــرشيك  أل

ـــه لـــو ثبـــت لـــرشيكه عليـــه  وقبـــل الـــصقيل جـــواب فـــضل املـــذكور, وجـــواب أيب عمـــران بأ
  .دخول ألدى ذلك إىل كوهنا إقالة عىل خيار فتفسد

ُقلـــت ـــه ال يثبـــت لـــه لزومـــا إمجاعـــا ; أن ثبـــوت الـــدخول لـــه يـــؤدي إىل نفيـــه: يريـــد:ُ ً أل ً
ً ثبوته له خمريا فيه, وكلام كان له خمريا فيه فـسدت اإلقالـة, وكلـام فـسدت مل يكـن لـه فيجب ً

 ويــرد بـــأن حاصــله إبطـــال ملـــا هــو الزم إلقالـــة أحـــد ,دخــول فـــأدى ثبــوت دخولـــه إىل نفيـــه
ًالرشيكني دون إذن اآلخر, وبيـان كونـه الزمـا إن تـرصف أحـد الـرشيكني بأخـذ يشء مـن 

ًرشيكــان يوجــب دخــول اآلخــر عليــه عمــال بقاعــدة املــذهب يف ذمــة مــدينهام فــيام مهــا فيــه 
ذلــك والــدخول املــذكور باطــل ملــا قــررتم مــن تأديتــه للمحــال, ووجــه ابــن الكاتــب قــول 

  .مالك بكالم مقتىض أوله ككالم القابيس
ًواإلقالة ليست عوضا من الدين وال بيعا له ممن هـو عليـه: ويف آخره ما نصه  إذ لـو ;ً
ه بيع الطعام قبل قبضه, وإنام هي إسقاط ملـا عقـداه ;اإلقالة فيهكان كذلك ما جازت   أل

وبــراءة لذمــة البــائع مــن الــدين, أال تــرى أن املبتــاع إنــام أخــذ مثــل مــا دفــع ومــا كــان دفعــه مل 
  .يكن لصاحبه فيه رشكة

هــذا نحــو مــا تقــدم للقابــيس, وإن كانــت فيــه زيــادة إيــضاح فهــو معــرتض : عبــد احلــق
  .بام ذكرناه
ُقلـــت  لـــيس كـــذلك ألن حاصـــل اعرتاضـــه املتقـــدم إنـــام هـــو عـــىل اجلـــواب بـــأن إقالتـــه :ُ

 بـل فيهـا ;كتوليته من أجنبي, ويف كالم ابن الكاتب زيادة ليـست جمـرد اإليـضاح كـام زعـم
هلــا أهــل املــذهب بأهنــا أن اإلقالــة مــن الطعــام حكــم : زيــادة عــىل مــا قالــه القابــيس تقريرهــا

 ألن ;كـان كـذلك بطـل مقـال الـرشيك عـىل رشيكـه فيهـا بل حل بيع, وكل مـا ;ًليست بيعا
مقالــه إنــام هــو فــيام يــضعف ذمــة املــدين بــيشء مرتــب عــىل بــيعهام مــن املــدين مــا ثمنــه بيــنهام, 
وحــل البيــع باإلقالــة ال يــضعف ذمــة املــدين بــيشء مرتــب عــىل بــيعهام مــن املــدين مــا ثمنــه 

تـــب عـــىل بـــيعهام منـــه رضورة ديـــنهام وحـــل البيـــع باإلقالـــة ال يـــضعف ذمـــة املـــدين بـــيشء مر
هــذه :  ولــذا قــال الــصقيل إثــر نقلــه مــا تقــدم;كوهنــا حاللــه, وهــو جــواب حــسن ملــن تأملــه
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  .وجوه صحيحة واحتجاج بني, واعرتض ذلك بعض أصحابنا باعرتاض ضعيف
 إن هــذا مــذهب يف أن مــن بــاع حظــه أن :قــد يقــال: قــال بعــض أصــحابنا: عبــد احلــق

ن القاسـم يف كتـاب الـصلح, مـا يـدل عليـه يف صـلح أحـد رشيكه ال يدخل عليـه, ولغـري ابـ
 أن البـاقني ال يـدخلون معـه فيـه, والقيـاس أن ذلـك ال يـشبه بعبـد الورثة عن حظه يف الدم

 ألن بيعـــه منـــه ال رضر عـــىل رشيكـــه فيـــه, ويف االقتـــضاء ;أحـــد الـــرشيكني بحظـــه يف العبـــد
  .يترضر بإخالء الذمة

ت إقالتــه أحــدمها إن مل يــشرتط أن كــال مــنهام إن أســلم لــرجلني يف طعــام جــاز: وفيهــا
محيــل بــاآلخر أهيــام شــاء أخــذ بحقــه, فلــو مل يــشرتط أهيــام شــاء أخــذ بحقــه, ففــي جــوازه عــىل 
مــشهور قــويل مالــك ال يطلــب احلميــل يف غــري تعــذر الغــريم ومنعهــا قــوال ابــن الكاتــب مــع 

ل الفلس حني حلـول  الحتام; يف خمترصهَّالشيخ ونقله عن بعض القرويني مع ,عبد احلق
  .األجل فيصري حقه عىل واحد فتصري إقالة من البعض

ُشــيوخعبــد احلــق عــن بعــض   ; وإن مل يغيبــا عــىل رأس املــال,ال جتــوز إقالــة أحــدمها: هُ
 أو تــــرك محالتــــه حييــــل اإلقالــــة عــــن ًألن كــــال مــــنهام محيــــل بــــاآلخر فإقالتــــه عــــىل بقائــــه محــــيال

سـلكا غـري مـا قــدمناه : عـزه املـازري لغريمهـا, وقـال ومل ي, والقابـيسَّالـشيخرشطهـا, وقالـه 
 ;عمــن ســوامها مــن األشــياخ وجعــال إقالتــه عــىل بقائــه محــيال إقالتــه عــىل بعــض رأس املــال
ــه بــائع املقــال عــىل إســقاط  ألن رأس املــال هنــا دنــانري ومحالــة وإن أقــال عــىل إســقاطها فكأ

  قولــــه يف إقالتــــه عــــىل بقــــاء ضــــامن عنــــه والبيــــع عــــىل ثبــــوت الــــضامن أو إســــقاطه ال جيــــوز, و
  .احلاملة صحيح

ُقلـــت  ألن رأس املـــال هنـــا ;ة بأهنـــا إقالـــة عـــىل بعـــض رأس املـــال تقريـــره منـــع اإلقالـــ:ُ
 ألن كــال مــنهام ;أســلوب تقريــره إقالــة مــن بعــض املــسلم فيــه دنــانري ومحالــة وهــم, إنــام هــي

حلاملـــة عـــن أخـــذ نـــصف املـــال هنـــا رأس املـــال عـــىل أن بـــذل فيـــه شـــيئني نـــصف الطعـــام, وا
غريه بإقالتـه بأخـذ رأس املـال عـىل إسـقاط مـا عليـه مـن الطعـام وإبقـاء مـا عليـه مـن احلاملـة 
ًإقالـــة مـــن بعـــض مقابـــل كـــل رأس املـــال بـــرد مجيعـــه فهـــو كمـــن أســـلم دينـــارا يف قفيـــز قمـــح 

وأمـا إقالتـه مـن مجلـة مـا اشـتمل عليـه العقـد مـن :  ثـم قـال,وعبد, ثم أقاله مـن القمـح فقـط
لــة فبعيــد منعــه, وإذا وقعــت اإلقالــة يف العقــد عــىل مــا هــو عليــه ســقطت اإلقالــة طعــام ومحا
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  .  اإلقالة حل للعقد من أصله: ألهنا تابعة له وال سيام إذا قلنا;بسقوط الطعام
ُقلت خر غـري  ففي جـواز إقالـة مـن أسـلم يف طعـام لـرجلني عـىل محالـة كـل مـنهام بـاآل:ُ

مل يغيبـــا عـــىل رأس املـــال البـــن الكاتـــب مـــع عبـــد  إن :ثالثهـــا ,شـــارط أهيـــام شـــاء أخـــذ بحقـــه
ُشيوخ مع القابيس ونقل املازري عن غريمها من الَّالشيخاحلق و ُ.  

 وللمويل اإلقالة من كل ,من ويل نصف طعام له من سلم فله: اللخمي عن أشهب
 ألن املـوىل مل يكـن بينـه وبـني املـسلم إليـه ;حظه ال من بعـضه, والقيـاس جوازهـا يف بعـضه

ه أجاز إقالته من كل حظه ال من بعضه فالقياس جوازهـا يف بعـضه;لة فال هتمةمعام  ; أل
ــه أجــاز إقالتــه مــن كــل حظــه ;ألن املــوىل مل يكــن بينــه وبــني املــسلم إليــه معاملــة فــال هتمــة  أل

 ألن املسلم إليه قـبض دينـارين ثـم رد أحـدمها بعـد أن انتفـع بـه, ;فلو اهتمهام مل جتز اإلقالة
ً يرد دينارا جاز أن يرد نصف دينار, وتعقـب املـازري منـع إقالـة املوهـوب لـه فإذا جاز أن

والــوارث مــن بعــض نــصيبه بــأن علتــه التهمــة عــىل مواطــأة املــسلم واملــسلم إليــه عــىل البيــع 
والسلف وهي منتفية يف الوارث واملوهوب له, وأجاب بأن حلوهلام حمل املسلم أوجب 

ـه لـو أعطـى هلام حكمه كاملحال عىل ثمـن طعـام ال ً جيـوز أن يقتـيض منـه طعامـا اعرتضـه بأ
ه بعـض الطعـام املـسلم فيـه;حكمه ملا جازت إقالته من كل حظه  وأجـاب بـأن رشط , أل

اعتبــار هتمــتهام تبعيــضه مــا عــىل املــسلم إليــه بإقالــة بعــضه مــع قدرتــه عــىل اإلقالــة مــن مجيعــه 
  .وهذا يف الوارث واملوهوب له منتف

عــام ابتاعــه بعــد قبــضه قبــل غيبتــه عليــه مل يلزمــه كيلــه, وإن مــن أقــال مــن ط: اللخمــي
  .غاب عليه فعليه كيله

مــن أقــال مــن طعــام باعــه فــضاع فهــو منــه وإن مل يغــب عليــه مبتاعــه ولــو : ابــن حبيــب
: اكتاله وغاب عليه ضمنه حتى يكتاله بائعه, واإلقالة مـن غـري الطعـام كـالبيع يف شـفعتها

ع يف كــل يشء إال إقالــة مبتــاع شــقص قبــل أخــذه بالــشفعة اإلقالــة عنــد مالــك بيــع مــن البيــو
بحـــة فـــيام بـــاع بـــربح ثـــم أقـــال وجيـــاب بـــأن مـــراده فـــيام  ونقـــض باإلقالـــة مـــن الطعـــام ويف املرا

بحـــــة بيـــــع    لكنـــــه يكرهـــــه املبتـــــاع لكونـــــه بـــــثمن أكثـــــر ;جيـــــوز بيعـــــه قبـــــل قبـــــضه وهـــــي يف املرا
  .من األول
 مل جتـــز اإلقالـــة إال أن ;لعبـــد فتقـــايالمـــن بـــاع جاريـــة بعبـــد فتقابـــضا ثـــم مـــات ا: وفيهـــا



אא 

 

99

99 

يكونــا حيــني, وكــذا إن حــدث بالعبــد عيــب مل جتــز اإلقالــة إال أن يعلــم دافــع العبــد بنقــصه 
  .فيجوز

 مل جتــز ;إن مل يعلــم فلــه قبولــه أو رده, وإن تقــايال بعــد علمــه بموتــه عــىل قيمتــه:  اللخمــي
 ولـــو كـــان , يف ملــك مـــشرتي العبــدإال بعــد علمهـــام القيمــة, وإن أقالـــه عــىل مثلـــه جــاز إن كـــان

 وإن مل يكـــن يف ملكـــه ختـــرج عــىل القـــولني يف البيـــع مرابحـــة فـــيام ثمنـــه عـــرض ,ًغائبــا عـــن البلـــد
بعد اإلقالة عيب أو هالك فهـو مـن بائعـه  وعىل السلم احلال أو إىل يومني, ولو حدث بالعبد

  .وسة بالثمنعىل أن اإلقالة حل بيع وعىل أهنا بيع يتخرج عىل اخلالف يف املحب
ُقلت   . يف طرر ابن عات, يف ترمجة وثيقة بإقالة:ُ

 بطلـت إقالتـه إال أن يكـون ;إن أقال من طعـام ونحـوه فبـان هالكـه: قال ابن عيشون
  . يلزمه وإن مل يبني: وقيل,بني هالكه

ـــه إن كانـــت : اللخمـــي ًلـــو أســـلم عبـــدا يف ثـــوب جـــرى اجلـــواب عـــىل مـــا تقـــدم, إال أ
ً جتـــز إال أن يكـــون يف مثلـــه حـــارضا أو يقومـــان لقبـــضه وإال كـــان دينًـــا اإلقالـــة عـــىل املثـــل مل

بدين, ومـن أقـال بغـري بلـد سـلمه جـاز عـىل أخـذ املثـل ببلـد اإلقالـة باحلـرضة, وعـىل قبـضه 
ًببلــد الــسلم ال جيــوز وهــو ديــن بــدين, ولــو أســلم عرضــا مثليــا يف طعــام مل جتــز اإلقالــة بغــري  ً

 ألن ثمنــه يف البلــدان ;ملــال إقالــة عــىل غــري رأس املــالبلــد الــسلم ألهنــا عــىل تعجيــل رأس ا
إقالته من سلم ثوبني يف فرسني يردمهـا أو أحـدمها :  قال,خمتلف, وعىل تأخريه دين بدين

من الفرسني أو من أحدمها والباقي ألجله جائزة ولو بزيادة, واختلف فيهـا عـىل تعجيـل 
زيــــة فأجــــازه ابــــن القاســــم يف ,البــــاقي  اقتــــضاء ال ســــلف, وإال رشكــــه فيهــــا  ألن أخــــذهَّاملوا

  .غرماؤه يف فلسه
برد مـثلهام أو مثـل أحـدمها عـن كـال الفرسـني دون زيـادة علـيهام جـائزة وإال واإلقالة 

واختلـــف يف إقالتـــه عـــىل مثـــل ثوبيـــه وزيـــادة  فـــال, وكـــذا عـــىل أحـــد الثـــوبني ومثـــل اآلخـــر,
  .َّاملوازيةأجازها ابن القاسم يف 

ُقلــت  لــو كــان أخــذه : هــو قــول ثــاين ســلمها, ورد املــازري قولــه املنــع يف الــصورتني:ُ
ـــه ســـلف أحالـــه عليـــه بحقـــه املامثـــل لـــه فـــصار كمـــن  ًســـلفا لـــرشكة فيـــه غرمـــاؤه يف فلـــسه بأ

  .أحاله غريمه بحقه عىل غريم له ثم فلس املحيل فال دخول لغرمائه عىل املحال
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ه لو كان كذلك لفسد أخذ كـل حـق قبـل أجلـه مللزوميتـ لـة قلت يرد بأ ه حينئـذ احلوا
ًبـــام مل حيـــل ثـــم خـــرج القـــولني عـــىل اخلـــالف يف املـــسبب عـــن عقـــد هـــل يعـــد متـــأخرا عنـــه أو 

ـــت حـــر, قـــال: ًمتقـــدما أخـــذا ذلـــك مـــن مـــسألة فعـــىل احلكـــم بتقديمـــه تكـــون : إن بعتـــك فأ
  .براءة الذمة املسببة عن املعاوضة سابقة عليها, فصارت كمعاوضة بعد حلول الدين

لتـــشوف ;ألن مـــسألة العتـــق إنـــام قيـــل فيهـــا ذلك;لـــف هـــذا وبعـــدهال خيفـــى تك: قلـــت;
إنام هو يف األقوال ال األفعـال ;الرشع للحرية, وما قرره فيها من تقديم املسبب عىل سببه
  .ًلالتفاق عىل لغو عتق وارث أخيه عبدا له قبل موته ببينة

زاد مبتاعــه ًمــن بــاع عبــدا بامئــة دينــار لــشهر فأقــال منــه عــىل أن : روى حممــد: الــصقيل
ًعينـًــا أو عرضـــا نقـــدا أو مـــؤجال جـــاز, وال جيـــوز عـــىل أن يزيـــده مبتاعـــه عينًـــا إال إىل األجـــل  ً ً
ًنفــسه مــن صــنف الــثمن فيــصري مقاصــة, وعــىل زيــادة عــرض جــائز نقــدا ولــو كــان مــن غــري 

  :صنف الثمن ونظمه بعضهم فقال
ًوزاد نقـــــــــــــــــــــدا فخـــــــــــــــــــــذه ثـــــــــــــــــــــم ال تـــــــــــــــــــــسل  إذا اســــــــــــــــــــــــــــتقالك مبتــــــــــــــــــــــــــــاع إىل أجــــــــــــــــــــــــــــل

إال إىل ذلــــــــــــــــــــــــك امليقــــــــــــــــــــــــات واألجــــــــــــــــــــــــل   مــــــــــن الــــــــــثمن املرجــــــــــى إىل أجــــــــــلحاشــــــــــى
ًحكــــام مــــن الــــرصف يف التعجيــــل واألجــــل  مــــــــــــــع الرقــــــــــــــات فــــــــــــــال تــــــــــــــزدد فــــــــــــــإن هلــــــــــــــا
ــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن األشــــــــــــــــــياء أمجعهــــــــــــــــــا ًمـــــــــــا شـــــــــــئت نقـــــــــــدا ومـــــــــــضمونا إىل أجـــــــــــل  وزده أ ً
إىل زمــــــــــــــــــان وال بــــــــــــــــــأس عــــــــــــــــــىل عجــــــــــــــــــل  مـــــا مل يكـــــن صـــــنف مـــــا اســـــرتجعت تدفعـــــه

هـا واضـح وهـو يف منـع زيــادة البـائع مـا هـو مـن صـنف مـا اســرتجع ووجـه املمنـوع من
  . فييات وقيل قبل ميض عرشة: إىل أجل سلف بزيادة, فإن قلت

ُقلـــت  هـــذه األبيـــات مــــن عيـــوب القـــوايف اإليطـــاء, وهـــو إعـــادة كلمــــة  لـــيس كـــذلك:ُ
بــع فواضــحالــروي قبــل مــيض ســبعة أب  ألن كلمــة الــروي فيــه منكــرة ;, أمــا يف البيــت الرا

 غــريه معرفــة, واملنــصوص هلــم أن االخــتالف بــالتعريف والتنكــري كــاختالف األلفــاظ ويف
وأمــــا يف البيــــت الثالــــث فقــــد يتــــوهم الحتــــاد الكلمــــة فيــــه, وفــــيام قبلــــه يف التعريــــف ولــــيس 

 ألن مـسمى األجـل فيـه مطلـق غـري مقيـد وهـو فـيام قبلـه مقيـد بكونـه األجـل الــذي ;كـذلك
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االخـــتالف هبـــذا كـــاختالف األلفـــاظ مـــع زيـــادة هـــذا وقـــع البيـــع إليـــه, واملنـــصوص هلـــم أن 
ًبمزيــة التجنــيس وذكرنــاه لرفــع التــشغيب هبــذا عــىل الفقيــه مــن حيــث كونــه فقيهــا, وســمع 

ًإقالــة مــن بــاع طعامــا بــثمن مؤجــل قبــل الفرقــة بزيادتــه املبتــاع عرضــا أو عينًــا : ابــن القاســم ً
  .ً أو طعاما وإن تفرقا مل أحبهًبعد كيله الطعام جائزة, وكذا بزيادة املبتاع إياه عرضا

ْبــن رشـــدا ال يعتـــرب تفــرقهام وغيبـــة املبتـــاع عـــىل الطعــام إال يف زيـــادة املبتـــاع ال البـــائع : ُ
إهنام إن تقايال قبل كيل الطعام مل جتز بزيادة أحدمها بحال, إال أن : حسبام نبينه وحتصيلها

ــه يــصري قــد أدى ;جــوزيكــون املبتــاع هــو املــستقيل بزيــادة مثــل الــثمن لــذلك األجــل في  أل
ًالثمن ووهب الطعام, وإن تقـايال بعـد كيلـه, وقبـل قبـضه املبتـاع أو شـيئا منـه وقبـل قـبض 
ًالبــائع الــثمن أو شــيئا منــه جــازت الزيــادة مــن كــل مــنهام لآلخــر إن مل يكــن يف نفــس اإلقالــة 

ًعــــىل الزيــــادة فــــساد فتجــــوز بزيــــادة البــــائع عرضــــا أو عينًــــا نقــــدا أو إىل أجــــل إال  بزيــــادة مــــن ً
ًصنف الطعـام املبيـع فـال جتـوز بحـال مـن غـري صـنفه جتـوز نقـدا إن كـان الـثمن حـاال اتفاقـا  ً ً

يف الواضـحة بنـاء عـىل أن انحـالل الـذمم بخـالف انعقادهـا فـال : ًوإن كان مؤجال فقـوالن
  ألهنام قد تبارءا أو كانعقادها فرياعى وإن تبارءا وجتـوز بزيـادة املبتـاع مـن ;يراعى األجل

ــــه يف النقــــد ضــــع, ;ًصــــنف الــــثمن إىل األجــــل نفــــسه ال نقــــدا وال إىل أبعــــد مــــن األجــــل  أل
وتعجــل وبيــع وســلف, وعــرض وذهــب بــذهب ألجــل يف التــأخري ألبعــد مــن األجــل بيــع 

ًبزيادة ما شاء من عـرض أو طعـام نقـدا ال وجتوز  ,وسلف وذهب وعرض بذهب ألجل
ء هلـا ه يف نقـد الزيـادة رشا  مـع الطعـام بثمنـه, ويف تأخريهـا فـسخ ديـن يف ًإىل أجل مطلقا أل

ًدين وال جتوز بزيادة دنانري, والثمن دراهم وال دراهم, والثمن دنانري ولو نقدا وإن حـل 
ًالثمن أو كان حاال جازت بزيادة ما يشاء من, عرض أو عني أو طعام من صنف طعامـه 

ًأو غــريه نقــدا إال أن يكــون ورقــا فــال, إال أن تكــون أقــل مــن رص ف دينــار, عــىل قــول ابــن ً
ـــه يدخلـــه فـــسخ ديـــن يف ديـــن, وأمـــا بعـــد غيبـــة : القاســـم وال جتـــوز بزيـــادة يشء إىل أجـــل أل

ـه ســلف بزيـادة وكــذا إن ;ًاملبتـاع عـىل الطعــام أو بعـضه فــال جيـوز يف مجيعــه بزيادتـه شــيئا  أل
ـه سـلف بزيـاد;ًغاب البائع عىل بعض الثمن فـال جتـوز عـىل زيـادة املبتـاع شـيئا ة هـذا إن  أل

 إذ ال يتهم يف بيـع النقـد إال أهـل العينـة عـىل مـا لـه يف ;ًكان البيع ألجل, وإن كان نقدا جاز
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رســم كتــب عليــه ذكــر حــق, وهــو دليــل قولــه يف هــذا الــسامع, وإن تفرقــا فــال أحبــه إن كــان 
الثمن ألجل, وحكم املثيل من غري الطعام كالطعام إال يف رعـي بيعـه قبـل قبـضه, وحكـم 

  .احليوان يف هذا كاملثيل إال يف رعي الغيبة عليه ملعرفة عينه بعد الغيبة عليهالعرض و
ًمـــن بـــاع ثوبـــا بعـــرشة دنـــانري لـــشهر فأقالـــه مبتاعـــه عـــىل ســـلف عـــرشة : وســـمع عيـــسى

دنـــانري ألبعـــد مـــن األجـــل أو ألجـــل, دونـــه ال خـــري يف إقالتـــه بـــه يـــدخلها بيـــع وســـلف, إىل 
ا أكرهه وال أحرمهاألجل نفسه كرهه قوم وأجازه آخرون وا   .تقاه مالك, وأ

ْبن رشدا أو أكثـر مل جيـز  إن أقاله عىل سلفها حالة أو ألجل غري األجل أو أقل منها: ُ
ه رصيح البيع والسلف, ويف قوله;ًاتفاقا  يدخلـه ذلـك إال :يدخله ذلك نظـر ال يقـال:  أل

لألجــــل نفــــسه فــــيام ظــــاهره الــــصحة ومآلــــه لــــذلك, وأمــــا إن أقالــــه عــــىل إن أســــلفه العــــرشة 
ـه اشـرتاها بالعـرشة التـي دفـع إليـه  فأجازه أشـهب ومحلـه ملـا رجعـت إليـه سـلعته بعينهـا كأ
فــإذا حــل األجــل أخــذه بالعــرشة التــي كــان باعــه هبــا وذكــر الــسلف لغــو ومــن كرهــه اعتــرب 

  . فساد اللفظ
                   وقــــــول أشــــــهب أظهــــــر ألن اســــــتقامة الفعــــــل تلغــــــي قــــــبح اللفــــــظ وهــــــو نــــــص قــــــول  

  .مالك فيها
 مل جتـز اإلقالـة منهـا بمثـل ثمنهـا ;من بـاع سـلعة غائبـة ال جيـوز النقـد فيهـا: ويف غررها
 ألهنــا إن كانــت ســاملة يف البيــع األول فقــد بعــت ســلعة غائبــة بــام يف ذمتــك ;أو أقــل أو أكثــر

  .من ثمنها فهذا من ناحية الدين بالدين
  . من املبتاعهذا عىل قول مالك إن ما أدركته الصفقة: َسحنون
زيــةيف : التونــيس ــه رأى الــضامن;ً هــو عــىل القــولني معــاَّاملوا  وإن كــان مــن البــائع , أل

 ولــو كــان كــام قــال َســحنونفالـدين يف ذمــة املــشرتي حتــى هتلــك الــسلعة, واألصـوب قــول 
 ألن ثمـــن ;حممـــد ملـــا صـــح قوهلـــا بإجـــازة اإلقالـــة مـــن أمـــة يف املواضـــعة عـــىل زيـــادة توقـــف

 ومل يعرتض حممد مـسألة اجلاريـة, ورجـح ابـن ,ه حتى هتلك أو يثبت محلهااجلارية يف ذمت
حمرز قول حممد وأجاب عـن التمـسك بـه بمـسألة اجلاريـة بـأن إبقاءهـا يف هـذا املوضـع إنـام 
هــو خلــوف ظهــور محــل هبــا مــن بائعهــا فيكــون املــشرتي عــاوض وربــح فــيام ال يملــك, ولــو 

 ألهنــا ليــست بــسبيل املواضــعة إنــام هــي ;رتينــزل هبــا يف زمــن وقفهــا عيــب مل يــضمنها املــش
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  .خلوف احلمل فقط, وإال فهي عىل ملك بائعها
أجاز أشهب اإلقالة يف األمة الغائبة عىل أصـله يف جـواز أخـذ سـلعة غائبـة : اللخمي

  .عن دين وأجازها حييي بن عمر, لرباءة الذمة
  . ويصححه كون اإلقالة حل بيع: املازري
ُقلت انظـر لـو : حمـرز يف طـرو العيـب جعلـه التونـيس حمـل نظـر فقـال وما جزم به ابـن :ُ

أقالــه مــن األمــة يف املواضــعة بزيــادة مــن البــائع فحــدث هبــا عيــب ومل يظهــر هبــا محــل فقــال 
ـت عـيل وتـسقط الزيـادة أو ال تكـون لـه حجـة هبـذا: البائع  ;أردهـا للعيـب عليـك فرتدهـا أ

ـــت قـــد رغ  وإنـــام ,بـــت يف ردهـــا بـــام أربحتنـــيألن املـــشرتي يقـــول بـــضامهنا مل يـــزل منـــك وأ
 ;وقفها خوف محلها فيسقط الـربح ألن أم الولـد ال يـصح بيعهـا ومل توقـف حلـدوث عيـب

  .إذ عيوهبا منك
 إنـام جيـب وقـف الزيـادة إن كـان البـائع وطئهـا وإال فـال :قـول حييـي بـن عمـر: الصقيل
  .بأس بتعجيلها

ُشـــــيوخ وقـــــال   محـــــل مـــــن غـــــريه فـــــإذا ردهـــــا  إذ قـــــد يظهـــــر هبـــــا; ســـــواء وطئهـــــا أو ال:ناُ
  .ًاملشرتي ذهب النفع بالربح باطال

قـــد ينفـــصل حييـــي عـــن هـــذا بـــأن احلمـــل إن كـــان مـــن الـــسيد وجـــب ردهـــا : املـــازري
ًرشعا, فكان الثمن تارة سلفا وتـارة بيعـا, وإن كـان مـن غـريه مل جيـب ردهـا, وجـاز متـسك  ً ً

  . اًاملشرتي هبا فلم يلزم كون الثمن تارة بيعا وتارة سلف
ُقلت ً يرد بـأن حاصله إن احـتامل كـون الـثمن تـارة بيعـا وتـارة سـلفا, يف وطء بائعهـا :ُ ً

أقــرب منــه يف عدمــه لتوقفــه يف وطئــه عــىل ظهــور محلهــا فقــط, وتوقفــه يف عدمــه عــىل ظهــور 
محلها وعىل إرادة املشرتي ردها, ومسائل املذهب دالة عىل أن مطلق احتامل كـون العقـد 

رة الـــثمن بيعـــا وتـــارة ســـلفا مـــانع كونـــه يف بعـــض الـــصور أرجـــح ال ًمـــشتمال عـــىل البيـــع تـــا
يوجــــب لغــــوه, وحيــــث كونــــه لــــيس أقــــرب كــــاحلكم الثابــــت يف صــــورتني هــــو يف أحــــدمها 

فقتـه ,أرجح  ويرد جواب ابن حمـرز عـن مناقـضة التونـيس قـول حممـد يف األمـة الغائبـة بموا
بــه زعمــه أن اإلقالــة عــىل جــواز اإلقالــة يف األمــة املتواضــعة بزيــادة توقــف بــأن حاصــ ل جوا

ًمقبوضـة لبائعهــا بــنفس اإلقالـة فــال يكــون آخــذا شـيئا مــؤخرا عــام لـزم ذمــة املــشرتي بــنفس  ً
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 بـل ; ال ألهنـا يف ضـامن مبتاعهـا;العقد وإن وقفها إنام هو لطيب ربحها بعدم ظهـور محلهـا
ا بعـــد  ألهنـــ;هـــي مـــن بائعهـــا فـــيام يظهـــر هبـــا مـــن عيـــب, وهـــذا كلـــه موجـــود يف األمـــة الغائبـــة

 تـــأخري القـــبض يف الغائبـــة حـــيس فـــال :اإلقالـــة مـــن بائعهـــا رضورة التفريـــع عليـــه, فـــإن قيـــل
  .ن كون ضامن املؤخر قبضه من قابضهترفع ما يفيته لألخذ عن دي

ُقلــت  وكــذا األمــة املتواضــعة تــأخري القــبض فيهــا حــيس ألجــل الزيــادة ومــا جــزم بــه :ُ
ــه مــن املبتــ ــه يرجحــه فيهــا بــائع هلــا فيلزمــه حكــم ;اعمــن كــون العيــب مــن البــائع أظهــر أ  أل

يمنـــع اعتبـــار احلكـــم ال ًمـــن باعهـــا, وكـــون ضـــامن عينهـــا احلـــادث ملزومـــا لـــضامن بائعهـــا أو
املرتـب عــىل ذلـك, وهــو سـقوط الــربح عـن بائعهــا مـن حجتــه ردهـا عليــه بالعيـب احلــادث 

البيـع األول منـه  لكوهنـا يف املواضـعة ألجـل ; فـإذا ردهـا عليـه بعـد ذلـك,ًنقضا لبيع الـربح
ًمل يأخذ منه غري الثمن األول, وهذا كقوهلا فيمن بـاع عبـدا ممـن ابتاعـه منـه بأزيـد مـن ثمنـه 

ويف . ثــم ظهــر بــه عيــب قــديم وبائعــه غــري مــدلس, لــه رده عــىل مبتاعــه فتــسقط عنــه الزيــادة
ـه :  مـن جـامع البيـوعَسـحنوننوازل  مـن أقـال مـن عبـد غائـب اشـرتاه عـىل الـصفة بـرشط أ
 إن أدركتــه الــصفقة مل جتــز إقالتــه خــوف كونــه أدركتــه الــصفقة فيكــون الــثمن دينًــا عليــه منــه

لبائعه ففسخه يف عبد مل يقبضه وإن كان عىل أن الـضامن مـن بائعـه فـال بـأس هبـا إذ مل جيـب 
  .به عىل املبتاع دين

ْبن رشدا اإلقالة مـن الغائـب املـشرتي عـىل الـصفة رشط ضـامنه مـن مـشرتيه بالعقـد : ُ
 كــان عــىل الــصفة يومئــذ أو عــىل القــول إن الــضامن منــه إن مل يــشرتط عــىل البــائع ال جتــوز إن

ه دين يف دين;ًاتفاقا  وأما عىل أن الضامن من البائع إمـا بـرشط املبتـاع ذلـك, وإمـا بـأن , أل
 ألن يكـون الـضامن مـن البـائع مل جيـب عـىل َسـحنوناحلكم أوجبـه فـاختلف فيـه أجـازه هنـا 

ً عليه فيكـون قـد فـسخه يف يشء مل يقبـضه فـصار ذلـك حـال للعقـد األول, املشرتي دين له
ـــضا عـــىل إجـــازة ملـــك اإلقالـــة مـــن جاريـــة يف املواضـــعة بـــربح إذا مل ينتقـــد ومل جيـــز  ًوقاســـه أ

  .ذلك
َّدونــــةيف امل ألن الـــــسلعة للمــــشرتي وإن كـــــان الــــضامن مـــــن :  قــــال يف التفـــــسري الثــــاين:َ

ه ال يقر عىل ب يعها من غريه وال يرجع يف بيعـه فأشـبه ذلـك بيـع الغائـب, البائع, أال ترى أ
: التــي يف املواضــعة والغائبــة عــىل القــول  إذ ال فــرق بــني اإلقالــة مــن; أظهــرَســحنونوقــول 
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ــه مل خيتلــف أن ضــامن التــي يف املواضــعة مــن البــائع,  إن الــضامن مــن البــائع إال مــن وجــه أ

َّدونــةوقــد تــأول قــول مالــك يف املواختلــف يف الغائبــة, ومــن مذهبــه مراعــاة اخلــالف,   عــىل َ
 ألهنـا ديـن بـدين عـىل احلـديث الـذي جـاء يف ;مذهبه, فقال يف قولـه هنـا إن اإلقالـة ال جتـوز

 بـل ال جتـوز اإلقالـة فيهـا عنـد ;السلعة إن أدركتهـا الـصفقة قائمـة جمتمعـة, ولـيس بـصحيح
 مـن مـذهبهام مـا ذكرتـه بـام ابن القاسم وروايته كان الضامن من البـائع أو املبتـاع يبـني ذلـك

  .وقع يف التفسري
ًمــــن اشــــرتى طعامــــا قريــــب الغيبــــة ورشط النقــــد جــــازت فيــــه اإلقالــــة وإن : اللخمــــي

 ألن الــذمم تــربأ ;بعــدت غيبتــه بحيــث ال جيــوز فيــه رشط النقــد فيختلــف هــل جتــوز اإلقالــة
ه أخذ غائـب عـن ديـن فيكـون فـسخ ديـن يف ديـن وبيـع طعـا;من اآلن أو ال جتوز م قبـل  أل

  .قبضه
 خلـروجهام ; أقيلك عـىل أن تقيلنـي أو تـرشكني أو تـوليني مل جيـز:إن قال: وقال حممد

إن أقالــــه عــــىل أن يقيلــــه :  ثــــم قــــال,فهــــو بيــــع الطعــــام قبــــل قبــــضه عــــن املعــــروف للمكايــــسة
ورأس أمــواهلام ســواء والطعامــان ســواء, جــاز ملــآل أمرمهــا إىل بيــع أحــد الطعــامني بــاآلخر 

ه مل خيرج أ   . ًحدمها لآلخر شيئاأل
ُقلت   . هذا خالف منعها مقاصتهام ووفاق لقول أشهب جلوازها:ُ

  ]باب التولية[
, وهي يف الطعام غري جزاف قبـل )1(تصيري مشرت ما اشرتاه لغري بائعه بثمنه: التولية

                                     
ا ال تركـا ورسه صـري اجلـنس هنـا تـصيري) تـصيري مـشرت مـا اشـرتاه لغـري بائعـه بثمنـه: (قولـه: َّالرصـاع قال )1(

واهللا أعلــم أن اإلقالــة فيهــا رد للبــائع فكــأن املــشرتي أســقط حقــه فــيام ثبــت حقــه فيــه للبــائع فهــو رجــوع 
ألصــل فناســب الــرتك يف احلــق واألجنبــي ال حــق لــه قبــل ذلــك فيناســب التــصيري مــن املــشرتي لــه ولــو 

يـد املـشرتي فإنـه يـصدق فيـه قال تصيري مبيع لغري بائعه بثمنه فـربام نقـض ذلـك بالـرشيك إذا شـفع مـن 
 تــصيري مــشرت مــا اشــرتاه إلــخ فــال يــدخل فيــه األخــذ بالــشفعة :تــصيري مبيــع لغــري بائعــه بخــالف إذا قــال

 ألن املـشرتي مل يـصري للـشفيع شــيئا وال يقـال يـرد عـىل رسـمه صــورة مـن اشـرتى مـن املغـنم ثــم ;فتأملـه
ن املـشرتي صـري لغـري البـائع املـشرتي جاء رب ذلك وعرفه فإنـه يأخـذه بـثمن املـشرتي فيـصدق عليـه أ

ـا نقـول نمنـع أن املـشرتي صـري ذلـك  بـل جـرب عليـه والتـصيري فيـه اختيـار منـه للتوليـة ال جــرب, ;بثمنـه أل
= 
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  .كيله رخصة للحديث, ورشطها كون الثمن عينًا
وز توليتــه مــضت املــدة أم ال مــا ثمنــه إجــارة أو كــراء ال جتــ: الــصقيل عــن ابــن حبيــب

ُاملاجـــشون ألن األعـــامل ختتلـــف, وقالـــه ابـــن ;عمـــل أم ال ه حممـــد وابـــن ِ  وأشـــهب ولـــه عـــزا
ًورواه حممــــد, وكــــذا لــــو كــــان الــــثمن عرضــــا, وللربقــــي عنــــه لــــو اشــــرتى ذلــــك  عبــــدوس,

  .العرض أجنبي جازت توليته به
 وقالــــه بعــــض  أبــــو احلــــسن, وروى الربقــــي جــــوازه,َّالــــشيخومنــــع ذلــــك : عبــــد احلــــق

ُشــيوخ نا, والبــن القاســم مــن قــبض بعــض طعامــه مــن ســلم عنــد حلولــه مل جيــز أن يــويل مــا ُ
  .بقي منه أو ما أخذ منه أو بعضه أو ما قبض منه مع ما بقي

ا إنــام هــو ومــا ً, وأرى األلــف غلطــ)أو(ـً أو مــا أخــذ معطوفــا بــَّاملوازيــةكــذا يف : َّالــشيخ
 ال بـــأس أن يـــويل مـــا بقـــي مـــع مـــا أخـــذ وكـــذا يف  وكـــذا يف ســـامع عيـــسى ابـــن القاســـم,أخـــذ

  .الواضحة
ْبن رشدا  التولية فيام بقي, ووجه ذلك أن ذمته قد تضعف بقبض َّاملوازيةمل جيز يف : ُ

  .اخلمسني منه فال تكون قيمة اخلمسني الباقية مثلها
ُقلت   . ووىل نصفهانصفها عىل أن الطعام مائة إردب قبض َّالعتبية فهي يف :ُ
ْن رشــدبــا: قــال زيــةمل جيــز يف : ُ  التوليــة يف اخلمــسني الباقيــة, ووجهــه أن ذمتــه قــد َّاملوا

الثانيــة إال أقـــل مـــن نـــصف ثمـــن  تــضعف بقـــبض اخلمـــسني منـــه فــال تكـــون قيمـــة اخلمـــسني
اجلميع فإذا والهـا بنـصف الـثمن كـان أخـذ فيهـا أكثـر ممـا جيـب هلـا فيكـون بيـع الطعـام قبـل 

  . قبضه
ًن ابتـاع سـلعة أو طعامـا فـأرشك فيـه عنـد مواجبـة البيـع مـ: وسمع عيسى ابن القاسـم

أو واله فتباعتــــــه عــــــىل البــــــائع األول وإن باعــــــه إيــــــاه فتباعتــــــه عــــــىل املــــــشرتي األول إال أن 
يــشرتطها عــىل البــائع األول بحــرضة البيــع األول فــذلك جــائز, ومــن ابتــاع ســلعته فانقلــب 

  .عىل الذي أرشكه أو واله أو باع منههبا أو فارق بائعها ثم أرشك فيها أو والها فتباعته 
ْبـن رشــدا  الكــل :فــرق هنـا بــني التوليــة والـرشكة وبــني البيــع يف الـسلع املعينــة, وقيــل: ُ

 =                                     
  .اواهللا سبحانه أعلم ورمحه اهللا وهي رخصة يف الطعام قبل كيله ورشطها كون الثمن عينً
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سواء العهدة يف اجلميـع عـىل املـوىل واملـرشك إال أن يـشرتط عـىل البـائع األول, قالـه مالـك 
َأصبغيف املوطأ, و ْ ى يف العيوب وقول ابن  يف نوازله من جامع البيوع, وظاهر سامع عيسَ

ه مل يرها يف التولية والرشكة عىل البائع األول إال أن يكون أرشكـه  حبيب, يف الواضحة أ
ـه إن بـاع املوضعًأو واله نسقا بالبيع قبل أن يثبت بينهام وال خالف يف هذا  , وحتصيلها أ

هنــا عــىل البــائع ًبحــرضة البيــع فالعهــدة عــىل البــائع الثــاين اتفاقــا واختلــف إن رشط البــائع أ
 ومعناه عندي ;األول فظاهر قول ابن القاسم يف هذه الرواية إن ذلك جائز وللبائع الزم

إن باعهـــا بمثــــل الـــثمن الــــذي اشــــرتاها بـــه أو أقــــل وإن كــــان أكثـــر مل يلــــزم البــــائع األول إال 
  .ًبرضاه إن ريض كان محيال عن البائع الثاين بالزائد إن عرض استحقاق

 ألهنـــا ذمـــة بذمـــة إال أن يـــشرتطها برضـــاه عـــىل ;إن ذلـــك ال جيـــوز: وقـــال ابـــن حبيـــب
وجه احلاملة إن رضـيها ونـزل اسـتحقاق رجـع املـشرتي الثـاين بقـدر الـثمن األول عـىل مـن 
ـــه غـــريم غريمـــه إن رجـــع عـــىل الـــذي باعـــه فلمـــن باعـــه أن يرجـــع عـــىل  ًشـــاء مـــنهام اتفاقـــا أل

ألول إال يف عدم الـذي باعـه عـىل حكـم األول وما زاد عىل الثمن األول ال يرجع به عىل ا
احلاملــــــة وإن واله أو أرشكــــــه بحــــــرضة البيــــــع ففـــــــي كوهنــــــا عــــــىل املــــــرشك أو املـــــــوىل إال أن 
يــشرتطها عــىل البــائع األول أو عليــه, وإن مل يــشرتط عليــه قــوالن, وإن طــال األمــر وافرتقــا 

 رشطهــا عــىل البــائع فاملــشهور أهنــا عــىل البــائع الثــاين للمبتــاع واملــرشك واملــوىل, وال جيــوز
األول إال برضــاه عــىل وجــه احلاملــة فيكــون للمبتــاع الثــاين واملــرشك واملــويل الرجــوع عــىل 
مــن شــاء مــنهام بــام للثــاين أن يرجــع بــه عــىل األول وال يرجــع عــىل األول بــام لــيس للثــاين أن 

  .يرجع به عليه إال يف عدمه عىل حكم احلاملة
ً وإن كــان غائبــا إن كــان معروفــاوروي عــن مالــك جــواز رشط العهــدة عليــه,  يريــد ;ً

  .وال يرجع عليه إن طرأ استحقاق إال بام زاد عىل الثمن األول
الــــرشط باطــــل إن مل يكــــن : ًوإن مل يكــــن معروفــــا فــــسخ البيــــع ثــــم رجــــع, فقــــال:  قــــال

حـــرضة البيـــع, ففـــي جـــواز رشطهـــا يف البيـــع عـــىل البـــائع األول, فيلزمـــه ولـــو افرتقـــا وطـــال 
 إن رشطهــا بحــرضة البيــع :ثالثهــاولــو كــان بحــرضة البيــع إال برضــاه محالــة األمــد ومنعهــا, 

قبــل االفــرتاق والطــول, ويف الــرشكة والتوليــة قــوالن عــىل مــن يكــون باحلــرضة وقــوالن يف 
عــــى :جــــواز رشطهــــا عــــىل البــــائع األول بعــــد االفــــرتاق والطــــول, وقيــــل  إن مل يطــــل فــــال يرا
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َأصــبغ وهــو ظــاهر قــول االفــرتاق, وجيــوز رشطهــا عــىل البــائع األول, ْ  يف نوازلــه مــن جــامع َ
  .البيوع

ًإن أســلمت يف طعــام أو عــرض ثــم أقلــت مــن ذلــك أو وليــت ذلــك رجــال أو : وفيهــا
ًبعتــه إن كــان ممــا جيــوز بيعــه مل جيــز أن تــؤخر بثمنــه مــن وليتــه أو أقلتــه أو بعتــه يومــا أو ســاعة 

ه دين بدين وال تفارقه حتى تقبض الثمن ;ولو بغري رشط   .كالرصف أل
يــسوى بــني بيــع ذلــك مــن املــدين أو مــن :  قــال بعــض أصــحابنا القــرويني:عبــد احلــق

 ألن ذمتـه مل ;أجنبي, فأما بيعه من املدين فهو فسخ دين يف ديـن, وبيعـه مـن أجنبـي أخـف
ــام, ونحوهــا غــري أن هــذه  تكــن مــشغولة, وقــد أجــاز تــأخري رأس مــال الــسلم عينًــا ثالثــة أ

 بيــع مــا يف الذمــة كانــت مــشغولة بالــدين, وهــذه مل تكــن فيهــا أخــف ألن إحــدى الــذمتني يف
  . تأخري ثمن الدين اليومني والثالثة كالسلمَّاملوازيةذمة مشغولة بدين وأجاز يف 

معــروف املــذهب أن اإلقالــة أوســع مــن الــرصف جتــوز املفارقــة فيهــا ليــأيت : اللخمــي
 ال جيـوز فيهـا رشط تـأخري بالثمن من البيـت ومـا قـارب ذلـك, والتوليـة أوسـع مـن اإلقالـة

 مــن : ثــم قــال,ًاليــومني اتفاقــا واختلــف هــل جيــوز رشط تــأخري اليــومني والثالثــة يف التوليــة
  .ًويل طعاما كان دفع رأس ماله بفور عقده مل جيز تأخري قبضه

ُقلت  تأخري القبض يف اإلقالة أشد الحتاد الذمـة, وفيـه خـالف تقـدم ختـريج تـأخريه :ُ
ــــام والتوليــــة بفــــور : قــــاليف التوليــــة أحــــروي,  وإن كــــان الــــسلم بتــــأخري رأس مالــــه ثالثــــة أ

إن إطـالق التوليـة : أحـدمها: العقد لزم تأخريه املويل إليها, وإن واله بعد مـضيها فقـوالن
يقتــــيض التـــــأخري ملثـــــل ذلـــــك ورشط التعجيـــــل يفـــــسدها, واآلخـــــر أهنـــــا تقتـــــيض التعجيـــــل, 

ء بــثمن مؤجــل يقــوم الــشفيع ورشط التــأخري يفــسدها, وهــذا قيــاس عــىل الــشفعة  يف الــرشا
  . ألن الشفيع إنام يستشفع بمثل ذلك الثمن وكذا التولية;بعد ميض األجل
وإن واله بفــور العقــد بــرشط تعجيــل النقــد مل جيــز, ولــو واله عــىل تــأخريه : املــازري

ام التي رشط تأخريها لنفسه ملنع عىل مذهب امل َّدونةاأل مـة إن بيع الدين املستقر يف الذ. َ
 وأجــــرى بعــــضهم املــــسألة عــــىل اخلــــالف فــــيمن ,ال جيــــوز بــــرشط تــــأخريه اليــــوم واليــــومني

:  وقــام الــشفيع بعــد حلولــه فــذكر مــا تقــدم للخمــي, ثــم قــال,ًاشــرتى شقــصا بــثمن مؤجــل
 ألن تغيــري األثــامن يــصح يف الــشفعة بــالرتايض وال يــصح يف التوليــة, ;وهــذا قــد ال يــصلح
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 ألن مـــن ; اخـــتالف الـــثمن فيمنـــع التوليـــة دون الـــشفعةوقـــد أرشنـــا إىل أن التأجيـــل يقتـــيض
  .ًاشرتى شقصا بعرض أخذ الشفيع بقيمته, وقيمته جنس خمالف له والذمم ختتلف

ًمــن اشــرتى طعامــا بــثمن مؤجــل ففيهــا البــن القاســم جــواز توليتــه ومنعــه :  اللخمــي
  .َّاملوازيةهو وأشهب يف 
  .ألن الدين كالعرض: أشهب

 وخــرج القــولني عــىل ,ختتلــف, وعــزا املــازري األول ملالــك ألن الــذمم :ابــن حبيــب
  .لغو اختالف الذمم واعتبارها

ُقلت  ولـو أسـلم عـرشة دنـانري : فعـىل تعليـل أشـهب متنـع ولـو تـساوت الـذمتان, قـال:ُ
  .ً ثم زاد املسلم إليه دينارا,يف طعام

واألول  , ال جتـوز بحـال: ثـم قـال,ً مرة جتوز توليته عىل أحد عرش دينارا:فقال حممد
أحــسن ألن الــدينار ألحقــه بــالثمن لــو كــان ذلــك يف ســلعة ثــم اســتحقت رجــع بأحــد عــرش 

ًدينارا, ونقل املازري اجلواز مقيدا بإعالم أن الزيادة تطوع ً.  
ًفـواله رجـال عـىل إسـقاط  ومـن أسـلم يف طعـام بحميـل أو رهـن,: اللخمي عن حممد

ــــه أســــقط ذلــــك عــــن بائعــــه احلاملــــة مل جتــــز وإن أســــقط ذلــــك قبــــل ثــــم واله جــــاز, إ ن بــــني أ
 ألن الـــثمن هنـــا عـــىل حالـــه إنـــام أســـقط مـــا كـــان مـــن التوثـــق ;بخـــالف الزيـــادة, إذا أســـقطت

  .وليس ذلك من الثمن
حممــد بــأن الــثمن مل ينفــك عــن تعمــري, وإســقاط احلميــل والــرهن  عــورض: املــازري

  . قبل التولية كإسقاطه يف عقدها
ً أن يـــويل صـــنفا ملـــا ينوبـــه, :شـــعري وعـــدسأجـــاز يف املجموعـــة ملـــن أســـلم يف قمـــح و

متنــع اإلقالــة يف أحــد ثــوبني أســلام يف : َســحنونوتتخــرج عليــه اإلقالــة والــرشكة وعــىل قــول 
  .طعام خوف الغلط يف التقويم ال جتوز التولية يف أحد األصناف

ًمــــن ابتــــاع طعامــــا فاكتالــــه ثــــم واله عــــىل تــــصديقه يف كيلــــه جــــاز ولــــه وعليــــه : وفيهــــا
  .ن زيادة الكيل ونقصهاملتعارف م

إن واله بعــد أن اكتالــه ومل يغــب عليــه مل يكــن عليــه كيلــه, وإن غــاب عليــه : اللخمــي
  .فعليه كيله
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 كيـــل وضـــامنه منـــه, وإن مل يغـــب عليـــه حتـــى يكتالـــه املـــوىل, وأرى أن ال: ابـــن حبيـــب
ه يقول للمويل;عىل املوىل إذا مل يغب عليه اء فهـو  قد عاينت كيلـه, فـإن كـان عـىل الوفـ: أل

ـت كـام لـو اشـرتيت سـلعة ,حقي, وإن كان فيه بخس فقـد رضـيته لنفـيس  وعليـه دخلـت أ
ت عامل بالعيب   .فاطلعت عىل عيب هبا فوليتها إياك وأ

ُقلت  األظهر حيث تكـون العهـدة عليـه فالكيـل كـذلك, وحيـث تكـون عـىل البـائع, :ُ
  . فال كيل عليه;األول

 مل جيـــز ;أو أرشكـــك عـــىل أن تـــولينيليني تـــو أوليـــك عـــىل أن :إن قـــال: قـــال عـــن حممـــد
  . خلروجهام عن املعروف إىل املكايسة

ًفـــيام صـــح بيعـــه بحالـــه, بيـــع يف ثالـــث ســـلمها األول مـــن ابتـــاع طعامـــا كـــيال: والتوليـــة ً 
بــثمن مؤجــل فلــم يكتلــه حتــى واله بثمنــه إىل األجــل جــاز, وإن رشط تعجيلــه مل جيــز, ولــو 

ــه بيــع مؤتنــف وإن مل يــشرتط تعجيلــه مل يكــن ;ازواله بعــد أن اكتالــه ورشط تعجيلــه جــ  أل
لــه أخــذه بــالثمن إال إىل أجلــه ولــو اشــرتى ســلعة ثــم والهــا غــريه ومل يــسمها لــه وال ثمنهــا 

ــه معــروف يلــزم املــويل دون املــوىل كــام لــو بعــت ;فــإن كــان عــىل اإللــزام مل جيــز وإال جــاز  أل
  .واخليارمنه سلعة يف بيتك بامئة ومل تصفها له عىل اإللزام 
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  ]باب الشركة[
ًجعــل مــشرت قــدرا لغــريه باختيــاره ممــا اشــرتاه لنفــسه بمنابــه مــن ثمنــه: الــرشكة هنــا ٍ)1( ,

                                     
مـن الـرشكة املـرتجم عليهـا بكتـاب الـرشكة, واإلشـارة احرتز بذلك ) الرشكة هنا: (قوله: َّالرصاع قال )1(

 جعــل مــشرت صــري اجلــنس : ثــم قــال, الــرشكة املــذكورة معهــام:بقولــه هنــا إىل فــصل اإلقالــة والتوليــة أي
 ويظهـر , ويف الـرشكة باجلعـل,للرشكة جعال, وتأمل كيـف عـرب يف اإلقالـة بـالرتك ويف التوليـة بالتـصيري

ـــه  والتـــصيري يناســـب التوليـــة واجلعـــل بمعنـــى , يناســـبها الـــرتك ملـــا قـــدمناهيف ذلـــك أمـــا اإلقالـــة فتقـــدم أ
: التــصيري وهــو يناســب الــرشكة والتوليــة كــام قــدمنا ولــو قــال جعــل فــيهام لكــان أخــرص فــيام يظهــر قولــه

  .أخرج به التولية فإهنا يف مجيع املشرتي) مشرت قدرا لغريه(
قص ثــم اســتحق نــصفه مــن يــده أو أخــذه الــشفيع أخــرج مــا إذا اشــرتى املــشرتي نــصف شــ) باختيــاره: (قولــه

 ذلـــك ففيـــه َّالـــشيخفإنـــه يـــصدق عليـــه جعـــل املـــشرتي قـــدرا لغـــريه لكنـــه بغـــري اختيـــاره وعنـــدي إن أراد 
 ألن حكمهـــا حكـــم االســـتحقاق ال ; ألن املـــشرتي مل جيعـــل ذلـــك لألجنبـــي يف األخـــذ بالـــشفعة;بحـــث

 وإن : فيقـــال,كنـــه جـــرب عـــىل األخـــذ مـــن يـــده ل; رأى أن حكمهـــا حكـــم البيـــعَّالـــشيخحكـــم البيـــع ولعـــل 
ا وتأمـل هـذا مـع مـا أجبنـا بـه يف التوليـة ًا ال خمتـارً جعل جمـرب:ا وجرب فيه فلم جيعل إال أن يقالًكانت بيع

 فإنه ال يفعل ذلـك إال بـنص وتأمـل ألي يشء مل ,أخرج به ما إذا اشرتاه لغريه كالوكيل) لنفسه: (قوله
 ثم جعل ألجنبي فيهـا ,أخرج به إذا اشرتى سلعة بدينار) بمنابه من ثمنه (:يقل لنفسه يف التولية قوله

  .الربع بنصف دينار فإن ذلك ال يصدق عليه رشكة هنا
 أرشكتك بالثلث أو النصف فـإن احلـد يـصدق عـىل ذلـك ألن القـدر قـد علـم : إذا قال املشرتي:)فإن قلت(

ن احلـد والقــصد خروجهـا أو يقـال بــدخوهلا  أرشكتـه فقـط فهــذه رشكـة مل تـبن قــدرا فتخـرج مـ:وإذا قـال
ُقلت(واحلد غري جامع   وحيمـل عـىل , إذا أطلق لفظ الـرشكة فـاملنقول عـن األشـياخ أن القـدر معلـوم:)ُ

املساواة وقيـل باإلمجـال ويقـع الـسؤال واهللا سـبحانه أعلـم وهـو املوفـق للـصواب بمنـه وفـضله وريض 
  .اهللا عنه ونفع به

كة والتوليــة هــل حكمهــا حكــم البيــع ولــوازم البيــع فيهــا أم ال فــإن قلــت بــذلك  اإلقالــة والــرش:)فــإن قلــت(
 ويذكر مع ذلك ما خيص بـه املحـدود عـن غـريه مـن خواصـه أو ,فليقل يف جنس اجلميع عقد معاوضة

ُقلـــت(وإن مل يقـــل بـــذلك فلـــم يقـــل بعمومـــه يف اجلميـــع أحـــد ,  بيـــع إلـــخ :يقـــول قـــد ذكـــروا مـــن ذلـــك : )ُ
كـم فيهـا حكـم البيـع ونـصوا عـىل أن ذلـك إنـام هـو معـروف مـن املـشرتي ولـيس مسائل تدل عىل أن احل

ُشيوخ قـال بعــض الــ.القـصد املكايــسة ء عـىل أن تــوليني كــذا : ولـو قــال املـشرتي:ُ  وليتــك كــذا بعـد الــرشا
  .ال جيوز ذلك ألهنا خرجت عن أصل املعروف

َّدونـــةقـــد قـــال يف امل): فـــإن قلـــت( بـــضها حتـــى أرشكـــت فيهـــا فهلكـــت قبـــل  إذا اشـــرتيت ســـلعة بعينهـــا فلـــم تقَ
ُقلـت(قبضه إياها فـضامن ذلـك مـنكام فظـاهر مـن هـذا أهنـا يف حكـم البيـع   َسـحنونهـذا قـد اعرتضـها : )ُ

= 
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  .هي يف الطعام املكيل أو املوزون قبل الكيل والوزن رخصة
  .ًاتفاقا: التونيس
أمجع أهل العلم عـىل جوازهـا فيـه, وروى أبـو الفـرج منعهـا, وعـىل اجلـواز لـو : وفيها

ً الـــثمن مـــؤجال, ففـــي جوازهـــا قـــوالن هلـــا, والبـــن حبيـــب مـــع حممـــد عـــن ابـــن القاســـم كـــان
   .وابن حمرز عنه مع أشهب وهي بزيادة قدر أو تعجيل أو عكسه مردودة

  . وكذا رشطها بأمر رشكة أو تولية أو إقالة:حممد
مــــن قــــبض بعــــض ســــلمه يف طعــــام مل جتــــز رشكتــــه غــــريه فــــيام قــــبض ومــــا مل : اللخمــــي
  .ف فيام مل يقبض فقطيقبض, وخيتل
  .ومن أرشك يف طعام بعد كيله قبل غيبته عليه غريه فال كيل له عليه: اللخمي
ًإن ابتعــت ســلعة بعينهــا فلــم تقبــضها حتــى أرشكــت فيهــا رجــال فهلكــت قبــل : وفيهــا

ًقبـــضه إياهـــا, أو ابتعـــت طعامـــا فاكتلتـــه ثـــم أرشكـــت فيـــه رجـــال فلـــم تقاســـمه حتـــى هلـــك  ً
  .وترجع عليه بنصف الثمنالطعام فضامنه منكام, 

كرهـــــا : عيـــــاض  وحكـــــى فـــــضل يف التوليـــــة أهنـــــا مـــــن املـــــوىل حتـــــى تكتالـــــه َســـــحنونأ
  . املسألةَسحنونوكذلك ينبغي أن يكون من املرشك, وعليه محل إنكار 

ال يعـــرف هـــذا إال مـــن فـــضل وقـــول ابـــن القاســـم إنـــه مـــن املـــوىل بـــنفس : أبـــو عمـــران
ًفا وقـد سـوى يف الكتـاب بعـد هـذا بـني التوليـة العقد, دخل يف ضامنه كمشرتي صربة جزا

عــــىل املــــويل نقــــصانه, ولــــه زيادتــــه إذا كــــان مــــن نقــــص : والــــرشكة يف وجــــود الــــنقص, قــــال
ه ًالكيل, وزيادتـه لـيس ذلـك للـذي ويل, وإن كـان كثـريا وضـع عنـه بحـسابه, ومل يكـن عليـ

  . ضامن ما نقص, والرشكة مثله
لــو تلــف الطعــام :  وقــد قــال يف الــرشكة.انظــر ســوى بيــنهام يف الــنقص الكثــري: فــضل

ه البن حبيب   .قبل قبض املرشك كان منهام, وصوب اللخمي قوهلا وعزا
هــذه تــدل عــىل أن لــيس عــىل املــرشك أجــر الكيــل, وكــذا ينبغــي يف اإلقالــة, : ابــن حمــرز

 =                                     
ُشيوخولل َّدونة فيها كالم خيص املُ  انظره وغالب مسائلهم أهنا من املعروف وتأمل مـا حـد بـه املرابحـة َ

  . أعلموما أرشنا إليه هناك فإنه يناسب ما هنا, واهللا
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 وإن وجــدوا زيــادة أو ,والتوليــة إذ مهــا معــروف كالــرشكة, وكــذا ينبغــي يف القــرض واهلبــة
هم وعليهم بخالف البيع ذلك للبائع وعليه إال أن يشرتيه عىل التصديق فيكـون ًنقصا فل

  .للمشرتي وعليه
ُقلـــت  إنـــام يكـــون للمـــشرتي وعليـــه املتعـــارف مـــن ذلـــك ومـــا زاد عـــىل ذلـــك فللبـــائع :ُ

  . ًوعليه, هذا نصها يف السلم الثاين ال أعلم فيه خالفا
 مـن عـرصه فيجـري عـىل ًواختلف فيمن وهب أقساطا من دهن جلجالنه عـىل: الق

اخلـــالف فــــيام ذكرنــــاه, ومل جيعــــل الطعــــام يف الـــرشكة إن مل يكــــن قــــبض ثمنــــه كاملحتبــــسة يف 
ًالــضامن, ملــا كــان أصــل الــرشكة, معروفــا وتــأول بعــض املــذاكرين مــسألة الكتــاب عــىل أن 

ه جلرى عىل اخلالف يف املحتبسة, والصواب مـا ذكرنـاه ـه ;اهلالك ببينة ولو كان بدعوا  أل
 ألن أصــل الــرشكة معــروف, أحلــه حمــل نفــسه يف عقــده, ;ام مل يقــف الــضامن عــىل الكيــلكــ

  .قبض الثمن فكذا ال يقف عىل
يف الـــرشكة كقوهلـــا, وأوجـــب يف التوليـــة واإلقالـــة : فـــرق ابـــن حبيـــب فقـــال: املـــازري

  وجيـب عـىل,الكيل عىل املقيل واملويل إن غابـا عـىل الطعـام فـإن مل يغيبـا مل جيـب عـىل املقيـل
  .املويل وال وجه هلذه التفرقة

ُقلت   : يف لزوم الكيل بعقد الرشكة كالبيع القوالن:ُ
  .ًأما كيل القسم فبينهام اتفاقا

لـــو رشع يف القـــسم معـــه فكـــان لـــه بعـــض مـــا أرشكـــه ثـــم هلـــك بـــاقي : قـــال ابـــن حمـــرز
الطعــام لرجــع الــذي مل يكتــل بنــصف مــا اكتــال صــاحبه قالــه حممــد عــن أشــهب, ولــو هلــك 

ــه ضــمنه بكيلــه ;أو غــصب لكــان ملــن مل يكتــل الرجــوع عــىل مــن اكتــال بنــصفهاجلميــع   أل
  .?غاب عليه أم ال

ُقلت ألن :  رجع الذي مل يكتل بنصف ما اكتال صاحبه عللـه املـازري بقولـه: قوله:ُ
مـن صـار يف يــده مـا اكتيــل إنـام يعلـم اســتحقاقه جلميعـه بعــد كيـل مـا بقــي فـإن ضــاع مـا بقــي 

  .يف يده بقيا عىل حكم الرشكة يف اجلميعقبل أن يستحق هو ما 
ُقلت  مقتضاه إنـه لـو كـان معنـى مقاسـمتهام إن حـظ املبتـاع هـو البـاقي بعـد كيلـه ملـن :ُ

أرشكــه دون افتقــار إىل كيلــه مل يرجــع املبتــاع عــىل مــن كــال لــه فــيام كالــه لــه بــيشء لتعينــه لــه 
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يكتـل عـىل مـن اكتـال لو هلـك اجلميـع لرجـع مـن مل : بكيله, وهو صواب, وقول ابن حمرز
ه يرجع عليه بنصف الـثمن;له بنصفه مشكل ه إن أراد أ  فهـذا قـد تقـدم لـه عـن قـرب , أل

ـــه يرجـــع عليـــه بنـــصف الطعـــام املكيـــل مـــع تلفـــه, وهـــو , فيـــهَســـحنونوخـــالف   وإن أراد أ
ه إن كان وجب لـه ; غاب عليه أم ال فهو وهم, وإن كان املازري قد قبله:ظاهر قوله  أل
خــر فيــه وإال فهــو بيــنهام فيجــب كونــه مــنهام فــال ضــامن عليــه فيــه لآلخــر بحــال, فـال حــق لآل

ــه قبــضه لنفــسه ليــستبد بــه, :وتعليــل املــازري ضــامن مــن اكتيــل لــه حــظ صــاحبه بقولــه  أل
وبقي عليه حق التوفية لصاحبه مثل ما صار إليه هو, فلهـذا رجـع عليـه صـاحبه إذا ضـاع 

ـه وىف لـصاحبه مـا عليـه مـن كيـل مـصادرةما مل يكتل, ويضمن هو ما اكتيل ألجـل  ألن ; أ
  . ًإحدى مقدمات ما أتى به دليال

ـه ال يعـودان ;ويضمن هو ما اكتـال إلـخ مـع إمجـال يف لفظـه: قوله  ألن ضـمري هـو وأ
  . لشخص واحد فتأمله

, ولـك كأرشكتـك يف القدر واضح كأرشكتك بثلثـه لـك ومطلقـة ًولفظ الرشكة نصا
  .ً محله عىل املساواة وكونه جممال جيب تفسريهرشك, وال قرينة يف وجوب

  . معي: إن قال:ثالثها
 فــيمن قــال فــيام بيــده َســحنونللــامزري عــن األشــياخ ولــه مــع اللخمــي, عــن نقــيل ابــن 

ً مــن أخــذ قراضــا عــىل :والثــاين أصــل ابــن القاســم قــال: لفــالن فيــه رشك أو رشك معــي قــال
  .هو جائز عىل النصف: , وقال غريهً فهو فاسد فجعله جممال;ًأن له رشكا من الربح

ُقلت   . ومتامها يف القراض:ُ
 ألهنام أراد ;ً اشرتيا عبدا أرشكاين فأرشكاه كان بينهم أثالثا:من قال لرجلني: وفيها

ه فيه كأحدمها   .أ
ه لقيهام معا: ابن حمرز   . ولو لقيهام منفردين لكان له نصفه,ًقالوا هذا عىل أ
  . نصفه للثالثيف كونه كذلك وكون : الصقيل
ً إن لقــــيهام معــــا ولــــو لقــــيهام منفــــردين لكــــان لــــه نــــصفه هلــــا ولغريهــــا, وبعــــض :ثالثهــــا

  . لو تفاوت حظ األولني لكان للثالث نصفه:ًأصحابنا قائال
  .ًعىل قوهلا لو كان املرشك واحدا فللمرشك نصفه: اللخمي
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ه إن وصل بقولـه لـه رشك الثلـث َسحنونوقال ابن : قال ـه مـصدق,  أمجعوا عىل أ أ
 النــصف, :الثلــث, وقــال اآلخــر: هــو يل ولــه أو بينــي وبينــه وســكت, ثــم قــال لــه: وإن قــال

  .فذكر اخلالف املتقدم
أو دونــه ســواء, , هــو بينــي وبينــه, ولــه فيــه حــق, ولــه فيــه رشك معــي: قولــه: اللخمــي

 الــذي  وحتالفــا يف اجلــزء, فــإن خالفــه اآلخــر أخــذ مــا أقــر لــه بــه,القــول قــول املقــر فــيام أراد
 وقــال ,اختلفــا فيــه عــىل أصــل ابــن القاســم فيكــون ذلــك اجلــزء بيــنهام نــصفني إن أقــر بــالربع

 ألن اإلقـــرار بـــالربع ;النـــصف أخـــذ الربـــع بـــإقراره وحتالفـــا يف الربـــع فكـــان بيـــنهام: اآلخـــر
إقرار منه بأن يد اآلخر معه عىل العبد, وإن كان يف بيت املقر, ولو كان اإلقرار بطعـام أو 

ً كانـــت الـــرشكة يف نـــصفه هـــو الـــذي قبـــضت وأضـــفت إليـــه نـــصفا, فـــالقول : وقـــالدراهـــم,
ــدينا عــىل مجيعــه إال أن الــذي لــك الربــع مل يقبــل قولــه: قولــه, وإن قــال  وســلم لــه ,كانــت أ

امهنام   .الربع, واقتسام الربع بعد أ
 مل جيـــز أن تـــرشك فيـــه قبـــل قبـــضه أو بعـــده ;مـــا اشـــرتيت مـــن عـــرض أو طعـــام: وفيهـــا

ه بيع وسلف;ىل أن ينقد عنكًأحدا ع   . أل
 اشــــرت :إن نــــزل فــــسخ إال أن يــــسقط الــــسلف فــــإن كــــان مــــن املــــشرتي قــــال: اللخمــــي

 انقـد عنـي جـاز يف كـل يشء : ثـم بعـد العقـد قـال,وأرشكني وانقد عني أو اشرت وأرشكنـي
ء إىل أجل ء انعقد عليهام معا;حتى الرصف, والرشا   .ً ألن الرشا

ء النــصف, والوكيــل جيــوز أن ألن متــويل العقــد : املــازري كالوكيــل لآلخــر عــىل رشا
  .ًيوكل عىل العقد وعىل دفع الثمن من عنده سلفا إن مل يقصد به نفع نفسه

أرشكنـي وانقـد عنـي أو أرشكنـي فلـام : ولو اشـرتى لنفـسه فبعـد العقـد قـال: اللخمي
 ذمـــة ً انقـــد عنـــي مل جيـــز يف الـــرصف, وجـــاز يف العـــروض وإن مل يكـــن ســـلام يف:أرشكـــه قـــال

ًأرشكه برشط النقد أو تطوع به بعد أن أرشكه, وإن كان سلام فأرشكه عىل أن ينقـد عنـه مل 
 ;جيــز, وإن أرشكــه بغــري رشط ثــم ريض أن ينقــد عنــه جــاز, واجلــواب يف الــرصف صــحيح

ألن الـــرشكة يف هـــذه الوجـــوه كابتـــداء بيـــع والتطـــوع بالـــصرب يف الـــرصف ال جيـــوز, وحممـــل 
 ذمتـــه يمنــع الـــرشكة بـــرشط النقــد عـــىل القــول يف التوليـــة أهنـــا ال قولــه يف العـــروض ســلام يف

  جتــــــوز إال أن ينقــــــد وجيــــــوز عــــــىل القــــــول اآلخــــــر بتــــــأخري النقــــــد اليــــــومني والثالثــــــة كــــــرأس 
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  .مال السلم
 ألن اجلـزء ;ًإنام مل جتز الرشكة يف العروض سلام يف ذمة برشط أن ينقد عنـه: املازري

عــم لــه بالــرشكة بــه بيــع لــه م َّدونــةنــه, وبيــع الــدين ال جيــوز تــأخري ثمنــه, قالــه يف املالــذي أ َ. 
 جـواز رشط تـأخريه اليـوم واليـومني كـرأس مـال الـسلم, وكـذا احلكـم َّاملوازيـةوتقدم عن 

عم له ثـم سـأله النقـد عنـه فهـذا ينبغـي منعـه ملـا أرشنـا إليـه  هنا, وأما إن سأله يف الرشكة فأ
  .غري رشط يف العقدمن كون ثمن الدين ال جيوز تأخريه ولو ب

ً إن كان حارضا مل جيز أن يرشكه عىل أن ينقد عنـه, وإن :وأما الطعام فقال: اللخمي
  . انقد عني ومل يكن األول نقد جاز, وإن كان نقد مل جيز:أرشكه بغري رشط ثم قال
ــضا ًال بــأس إذا ســأله بعــد أن ينقــد عنــه ومل يــراع نقــد األول أوال, : ًوالبــن القاســم أ

ازري منع أن يرشكه عـىل أن ينقـد عنـه بكـون الـثمن املـؤخر أقـل قيمـة مـن الـثمن وعلل امل
 انقــــد عنــــي بعــــد أن :النقــــد, فــــصارت الــــرشكة عــــىل خــــالف رأس املــــال ووجــــه منــــع قولــــه

 كأهنام اهتام عىل أهنام أبطال عقد الرشكة عـىل رشط النقـد, وأظهـرا :أرشكه, وقد نقد بقوله
  .خالف ذلك
ُقلــــت أهنــــا رشكــــة يف طعــــام عــــىل تــــأخري ثمنــــه فهــــي رشكــــة عــــىل  األصــــوب توجيهــــه ب:ُ

  .أخرين: انقد عني مع كونه قد نقد جماز عن قوله: خالف رأس املال, وقوله
ًوإن كان طعاما سلام مل جتز الرشكة إال أن ينقد باحلرضة: اللخمي ً.  

  .ًكالرصف حرفا بحرف: قال ابن القاسم
 ينقد عنه مل جيز إن كـان نقـد مجيـع الـثمن  إن أرشكه ثم سأله أن:َّاملوازيةيف : املازري

ــه  ــه ملــا أرشكــه قبــل نقــد ثمنــه, فكأ وإن مل ينقــد فمنعــه يف موضــع وأجــازه يف آخــر, ورأى أ
 ألن ثمــن الطعــام ;عقــد الــسلم رشط بيــنهام حتــى صــار كوكيــل لــه, وهــذا تقريــر ال يتــضح

  .إنام وجب عىل مشرتيه ال عىل املرشك
ـه ديـن ;ا مل جيز فيه رشك وال توليـة وإن كـان معينًـاًوإن كان الطعام غائب: اللخمي  أل

  .بدين
  .إال أن ينقد حصته: قال حممد

ُقلت ً ال جيـوز ملـن اشـرتى طعامـا بعينـه :سـمع حييـي ابـن القاسـم:  يف كتاب املرابحة:ُ
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ًغائبـــــا غيبـــــة قريبـــــة أن يـــــويل منـــــه أحـــــدا ولـــــو ملـــــن رآه كـــــام رآه املـــــشرتي أو وصـــــف لـــــه كـــــام  ً  
  .وصف للمشرتي

ْبــن رشــدا  إذ ال جيــوز نقــده لغيبــة ; ألن املــشرتي مل ينقــد;إنــام مل جيــز الخــتالف الــذمم: ُ
غيبــة قريبـة ممـا ال جيـوز النقــد فيـه, وكـذا ذكـره ابــن حبيـب إنـام مل جتــز : الطعـام, ومعنـى قولـه

إن كانـــت غيبـــة بعيـــدة أو يكـــون قولـــه هـــذا عـــىل منـــع النقـــد يف الغائـــب, وإن قربـــت غيبتـــه, 
ًر الكتـــاب, واخلـــالف الـــذي يف مـــسألة مـــن اشـــرتى طعامـــا بـــثمن مؤجـــل وهـــذا أشـــبه بظـــاه

ويف التفسري األول سألت ابن القاسم مل . ًفواله رجال قبل استيفائه داخل يف هذه املسألة
ـه ديـن بـدين: كره مالك التولية يف الطعام الغائب املعني? قـال ـه وجـب للمـشرتي ;أل  أل

 له, فإذا واله مل جيز النقد فيه فـصار دينًـا بـدين, وهو أحق به من البائع إن سلم فهو كدين
وكـــذا لـــو اســـتقال منـــه دخلـــه الـــدين بالـــدين, والتوليـــة أحـــرى أن يـــدخلها الـــدين بالـــدين, 
وكــذا البيــع ال جيــوز بــني البــائع واملــشرتي يف ذلــك إقالــة, وال بيــع يف عــرض والطعــام ملــا 

 العـروض أن يبيعهـا املـشرتي يدخله من بيع الطعـام قبـل أن يـستوىف الطعـام, وال بـأس يف
  .أو يوليها أو يرشك فيها

ْبن رشدا ًأوال توليـة الطعـام : هذا الذي وقـع يف التفـسري متنـاقض غـري صـحيح قـال: ُ
الغائب يدخله الدين بالدين, ولو كان دينًا بدين لكان بيـع الـسلعة الغائبـة دينًـا بـدين فلـم 

و كان دينًا بدين مل جيـز يف العـروض وهـو جيز بيع الغائب الذي ال جيوز النقد فيه بحال ول
ضاقد أجازه فيها يف أحد قوليه   .ً وأجاز فيها الرشكة والبيع أ

ــه بيــع الطعــام قبــل اســتيفائه;إنــام ال جيــوز ذلــك يف الطعــام: وقولــه  وهــذا تنــاقض , أل
ــــه قــــال;بــــني إنــــام يدخلــــه بيــــع الطعــــام قبــــل : ًأوال يدخلــــه الــــدين بالــــدين, وقــــال آخــــرا:  أل

ائه, وال يتـــصور دخـــول بيـــع الطعـــام قبـــل اســـتيفائه إال عـــىل مـــا ذكرنـــاه مـــن خـــالف اســـتيف
  .الذمم

 ألن اإلقالـة يـدخلها فـسخ الـدين يف الـدين ;أحرى أن ال جتـوز التوليـة, وهـم: وقوله
لوجوب الثمن للبائع عـىل املبتـاع وألخـذ سـلعة غائبـة عنـه, والتوليـة ال يـدخلها يشء مـن 

ي اشرتاه منه قبـل أن يقبـضه فكـذلك جيـوز لـه أن يـويل الطعـام  ألهنا بيع من غري الذ;ذلك
الغائب قبل أن يقبضه إذا انتقد من الـذي واله مثـل مـا نقـد فـال وجـه لكراهـة مالـك توليـة 
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  . ما ذكرناه الطعام الغائب سوى

  ]باب بيع املساومة[
يـــدة, وبيـــع: والبيـــع باعتبـــار طريـــق ثمنـــه إن علـــم قـــدره أقـــسام  بيـــع مـــساومة وبيـــع مزا

ـه إن مل يتوقـف ثمـن مبيعـه املعلـوم قـدره عـىل اعتبـار ;اسرتسال واستئامن وبيـع مرابحـة  أل
  .)1(ثمنه يف بيع قبله, فهو مساومة

  ]باب املراحبة[
  .وإن التزم مشرتيه ثمنه ال عىل قبول زيادة عليه فهو مرابحة

  ]باب املزايدة[
يدة إن التزمه عىل قبوهلا   .ومزا

  ]باب االستيمان[
  :)2( إن كان عىل رصف قدره لعرف علمه أحدمهاواستئامن

                                     
أخـرج ) مل يتوقـف ثمـن بيعـه املعلـوم قـدره: (جـنس للمرابحـة وغريهـا قولـه) بيـع: (قولـه: َّالرصـاع قال )1(

يدة وقوله) إن التزم: (به بيع املرابحة قوله أخرج بـه بيـع ) ثمن مبيعه املعلوم قدره: (أخرج به بيع املزا
يدة واملرابحـ ة واهللا املوفـق للـصواب ال رب غـريه رب االستيامن فخرج من هذا احلد االستيامن واملزا

  .األرباب
يــدة واملــساومة وظــاهر كــالم : َّالرصــاع قــال )2( ــه يــصح مــن جانــب َّالــشيخأخــرج بــذلك املرابحــة واملزا  أ

 أن يقـول عـىل رأي كـذا وعـىل آخـر كـذا كـام جـرت َّالـشيخالبائع واملـشرتي واملـسألة فيهـا خـالف وحـق 
 اخلــالف فــذكر عــن َّالــشيخرمحــه يف احلــد تعــني املبيــع يف العقــد وقــد ذكــر  َّالــشيخعادتــه يف مثلــه ومل يعــني 

ه ال حيتاج إىل تعيينه يف العقد ْبن رشـد وذكر عن ا,طريق عياض أ ـه ال بـد مـن تعيينـه قـال واخلـالف :ُ  أ
بنــاء عــىل أن االســتيامن يف عــرف النــاس يف نفــس القــدر أو كونــه عــىل عــرف النــاس قــال وأكثــر بياعــات 

ـه يـأيت املـشرتي للعطـار :رين يف بلـدنا عـىل الوجـه األول وهـو قـول عيـاض أشـار سوق العطـا  إىل أ
ويقول له أعطني بقراط فلفل وزعفران فيدخل العطار يده ويقرطس وال يعينه له وهـذا معنـى القـول 

ه قـصدوه وتأمـل هـذَّالشيخاألول وإنام نبه  ا مـع  عىل ذلك إشارة إىل أن فيها مستندا فال يغري إذا علم أ
= 
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أحسنها األول ال تدخله دلسة التربيح وهو إدخال سـلعة قديمـة يـرى رهبـا : عياض
   .أهنا طرية
  . أو إدخال غري جملوب فيه مالك أو غري تركة فيها:القاسمابن 
ُقلـــــت    ومنـــــه إدخـــــال بعـــــض أهـــــل الـــــسوق بعـــــض مـــــا بحانوتـــــه للنـــــداء عليـــــه لـــــوارد :ُ
  .وقعىل الس

هــــو أن يـــــأيت اجلاهــــل بقيمـــــة الــــسلعة وســـــعر : بيـــــع االسرتســــال واالســـــتامنة: عيــــاض
النــاس ملــن يقــول لــه أعطنــي هبــذا الــدينار أو الــدرهم, كــذا ويــرد إذا أعطــاه أكثــر مــن ســعر 
النـــاس إن مل تفـــت فـــإن فاتـــت ردت لـــسوم النـــاس قالـــه ابـــن حبيـــب وقـــرصه عـــىل املـــشرتي 

ه غــريه فيــه, وســمع بعنــي كــام تبيــع  : عيــسى ابــن القاســم مــن قــال لبــائعدون البــائع, وأجــرا
ًمن الناس مل يصلح يفسخ إن كان قائام ويرد مثله إن كان مثليا وإال رد قيمته ً.  

ْبــن رشــدا ــه بيــع بــثمن جمهــول ولــو قــال: ُ أبيــع  : بعنــي كــام تبيــع مــن النــاس فقــال لــه:أل
ا قد بعتك جاز, فإن: قد أخذت, وقال اآلخر: بكذا وكذا, فقال  كذبه فيام قال له فلـه وأ

 اشـرت :أن يقـول: بيـع االسرتسـال: اخليار يف القيام, ورد القيمة يف الفـوت, ويف املقـدمات
  .مني سلعتي كام تشرتي من الناس فإين ال أعلم القيمة فيشرتي منه بام يعطيه من الثمن

ء أن يقــول: وقــال ابــن حبيــب يف  بــع منــي كــام تبيــع مــن النــاس ال :إنــام يكــون يف الــرشا
ْبــــن رشــــد وال فــــرق بيــــنهام ولــــيس قولــــه بــــصحيح قالــــه ا,البيــــع بحــــة,  ,ُ   يف أول كتــــاب املرا

  .ويف آخره
ُقلـت ء أو البيـع عــىل عـرف النـاس يف قـدر البيــع أو :ُ  ففـي كـون بيــع االسرتسـال الـرشا

ْبـن رشـدثمنه دون تعيينه يف العقـد أو مـع تعيينـه طريقـان لظـاهر لفـظ عيـاض, ونـص ا  مـع ُ
 القاســم بنــاء عــىل أن االسرتســال واالســتئامن يف نفــس القــدر أو يف كونــه ســامع عيــسى ابــن

عــىل عــرف النــاس وأكثــر بياعــات ســوق العطــارين يف بلــدنا عــىل الوجــه األول وإن توقــف 
  .اعتبار ثمنه عىل ثمن بيع قبله فهو بيع مرابحة

 =                                     
  .كالم القباب واهللا سبحانه املوفق



 

 

120

120

  ]باب املراحبة[
بحــــة  خــــرج ,)1(ته لــــهٍبيــــع مرتــــب ثمنــــه عــــىل ثمــــن بيــــع يعقبــــه غــــري الزم مــــساوا: املرا

                                     
ه استشكل قول الفقهاء املرابحة: َّالرصاع قال )1(  ألهنا مفاعلة وإنام الطالب للـربح ;نقل عن بعض املشايخ أ

ه التزم أن املرابحة وقعت  البائع وأجاب بعضهم بأن ذلك من باب قوهلم طارقت النعل ونقل عن غريه أ
 سـيدي أبـو َّالـشيخ وهو جـيل وذكـر : َّالشيخي يطلب ربح عوضه واعرتضه من اجلانني البائع واملشرت

) البيع املرتب ثمنه عىل ثمن بيع قبله: ( عرفها يف غري خمترصه بقوله: َّالشيخ يف تأليفه أن :القاسم 
عينــه  ذكــر هـذا احلـد بَّالـشيخ ألن الـثمن فــيهام هـو عـني األول فتأمـل ذلــك فـإن ;قـال فـال تـرد التوليــة واإلقالـة

بيع مرتب ثمنه عىل ثمن بيع سبقه غري  (:طقبل املرابحة يليها يف بقية تقسيم البيوع ففيه ما ال خيفى قال 
يــــدة واالســــتيامن وبالثــــاين اإلقالــــة والتوليــــة  خــــرج بــــاألول بيــــع املــــساومة:قــــال) الزم مــــساواته لــــه  واملزا

  . بالثاين:والشفعة والرد بالعيب عىل كونه بيعا يعنى 
 ألهنـــا ; غـــري الزم مـــساواة ثمـــن الثـــاين لـــثمن األول فتخـــرج اإلقالـــة:معنـــاه) غـــري الزم مـــساواته لـــه: (وقولـــه

مــساوية فيهــا الــثمن الثــاين للــثمن األول ومــا ذكــر معهــا وكــذلك الــشفعة والــرد بالعيــب عــىل كونــه بيعــا 
ثـاين بيـع مرتـب فإذا اشرتى سلعة بعرشة دنانري ثم باعها بعرشة عـىل أن لكـل دينـار درمهـا ربحـا فهـذا ال

فـــإن (ثمنـــه عـــىل ثمـــن مبيـــع وهـــو ثمـــن بيـــع األول قبلـــه غـــري الزم مـــساواته الـــثمن الثـــاين للـــثمن األول 
تقدم أن اإلقالة صدر فيها اجلنس بـالرتك والتوليـة بالتـصيري ومل يـصدر ذلـك بـالبيع وقـد رصح ): قلت

 يــذكر لفــظ البيــع يف اجلــنس هنــا بــأهنام يــدخالن حتــت البيــع فــام رس كونــه خــصص مــا تقــدم بــام تقــدم ومل
ُقلت(وهنا عكس  تقدم ما يمكن اجلواب عنـه بـه وأن فيهـا بيعـا فيـه معـروف وغلـب املعـروف واهللا : )ُ

  .أعلم
ــــه حــــد الــــشفعة باســــتحقاق :كيــــف صــــح للــــشيخ ): فــــإن قلــــت(  أن يقــــول وختــــرج الــــشفعة بالثــــاين مــــع أ

ع ال يـدخل حتـت لفـظ البيـع ومـا ال الرشيك إلخ فصريها ليست بيعا وإنـام هـي اسـتحقاق ومـا لـيس ببيـ
يكون داخال ال حتت اجلنس ال يصح إخراجـه وإال لـزم يف الـيشء الواحـد أن يكـون داخـال غـري داخـل 
ـه قـال يف الـرد بالعيـب عـىل كونـه بيعـا فـدل عـىل أن خروجـه إنـام  وهو حمال ويؤيد هذا الـسؤال ويقويـه أ

ـــ ه بيـــع وهـــذا تقـــرر الـــسؤال املتقـــدم يف اإلقالـــة يكـــون عـــىل صـــحة دخولـــه وال يـــدخل إال إذا صـــدق عليـــه أ
والتولية اجلواب عن ذلك أن الشفعة إنام أخرجها عىل القول أهنـا بيـع ولعـل النـسخة عـىل كـوهنام بيعـا يعنـي 
عىل القول بذلك يف املسألتني يف الشفعة والرد بالعيب ولقائل أن يقول أن الشفعة والرد بالعيـب وإن قيـل 

ــه هــل حيكــم هلــام بحكــم البيــع فــيام ينبنــي علــيهام مــن املــسائل أم ال وذكــروا لــذلك فــيهام بــالبيع فــام معنــ اه إال أ
مسائل يف الشفعة إذا اشرتى أرضا ثم أكراها ثم استحقت بالشفعة هل للمـستحق أن يفـسخ الكـراء وهـل 

عــىل  البيــع أو االســتحقاق ومل يطلقــوا الكــراء للمــستحق أو للمــشرتي بنــاء عــىل أن الــشفعة حكمهــا حكــم
 فإنـــه أشـــبع يف املـــسألة واهللا :ســـهل  ذلـــك بيعـــا وإنـــام قـــالوا حكمهـــا حكـــم البيـــع فتأملـــه وانظـــر ابـــن

  .املوفق
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يـــدة واالســـتئامن, وبالثـــاين اإلقالـــة والتوليـــة والـــشفعة, والـــرد  بـــاألول بيـــع املـــساومة واملزا
  .ًبالعيب, عىل كونه بيعا, واملذهب جوازه

ٍملنعه إن افتقر إدراك مجلة أجزاء الربح لفكرة حـسابية ورد املـازري : وقال املازري
ثمنــه بمنــع جهلــه للعلــم بتفــصيله عقــب تعليــل ابــن راهويــه فــساد هــذا البيــع بجهــل مبلــغ 

كبيع الصربة كل قفيز بدينار وإن كان املثمون ال يعلم إال يف ثاين حال, وقد : العقد, قال
فـا عـىل احلـزر, وهـذا احلـرز حيــصل يف  ًيقـال يف هـذا عنـدي الـصربة أجـاز الـشارع بيعهـا جزا

  .بيعها كل قفيز بدينار وثمن السلعة ال يصح بيعها إال بعلمه
 يرد هذا التفريـق بـأن جهـل مجلـة الـصربة املبيعـة كـل قفيـز بـدينار ملـزوم جلهـل :ُتُقل

 منــع بيــع ثمنهــا فكــذا جيهــل الــثمن يف املرابحــة, فــإن قلــت هــل يتخــرج فــساده مــن الــشاذ يف
  الصربة كل قفيز بدينار?

ُقلت ً ألن علـم ثمـن املرابحـة حتقيقـا هـو الزم علمـه, بعبـارة ربـح كـذا كـذا ; فيه نظـر:ُ
ًعة كـــذا كـــذا, ففـــي عـــده معتقـــدا باعتقـــاده خـــالف مـــشهور يف مـــسألة التكفـــري باملـــآل, وضـــي

ًوعلم ثمن الصربة حتقيقـا متوقـف عـىل فعـل كيلهـا, ومـا ال يعلـم إال بفعـل هـو قبـل الفعـل 
  .ًجمهول اتفاقا

  ]باب صيغة قدر الربح والوضيعة[
ًما دل عليه ظاهرا عرفوالوضيعة وصيغة قدر الربح   عدد, مفـرسه إن  فربح كل)1(اً

ًمل يفـــضله, وإال ففـــضله لنقـــل عبـــد احلـــق عـــن أيب عمـــران يف ربـــح العـــرشة درمهـــا أو أحـــد 
  .عرش, الربح درهم

 العـــرشة عــرشة الـــربح عــرشة وتقريـــره يف بــربح يف َســحنونونقــل ابــن حمـــرز عــن ابـــن 
                                     

فـربح كـل عـدد مفـرسه إن مل يفـضله : وهو ظاهر ثم قـال) ما دل عليه ظاهرا عرفا: (قوله: َّالرصاع قال )1(
ح العــــرشة درمهــــا أو بــــربح  إىل أن البــــائع أو املــــشرتي تــــارة يقــــول أبيعــــك بــــرب:وإال ففــــضله أشــــار 

العرشة عرشة أو بربح العـرشة أحـد عـرش أو أكثـر فـام وقـع التعبـري بـه إن كـان مـثال ملـا قبلـه أو أقـل فهـذا 
ئــد عــىل األول هــو الــربح وتأمــل هــذا مــع كالمــه ومــا يف النقــل هــذا يف  الـربح وإن كــان أكثــر ممــا قبلــه فالزا

  .قدر الربح
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الفاضــــل بحــــذف مــــضاف للمفــــرس هــــو فــــضل أو بعــــرف تقــــرر, وقــــول املــــازري يف بــــربح 
يأخذ ثلث رأس املال, أو خيرسه, خالف قول أيب عمران ومقتضاه نصف العرشة مخسة 
  .رأس املال

  ]باب يف قدر الوضيعة[
ضبطه املازري مع ابن حمرز والـصقيل بـأن يوضـع مـن الـثمن وقـدر وقدر الوضيعة, 

الوضــيعة اجلــزء املــسمى للخــارج مــن تــسمية العــدد الثــاين منــه مــع األول إن مل يكــن الثــاين 
  .ن تسمية الزائد منه مع األولأكثر, وإال فم
ًإن قال بوضيعة العرشة واحدا وضع من الثمن جـزءا مـن أحـد عـرش, وإن : الصقيل ً

للعرشة اثنـني وضـع مـن الـثمن سدسـه وللعـرشة مخـسة وضـع مـن الـثمن ثلثـه تنـسب : قال
العدد الثـاين منـه مـع األول, ومثـل ذلـك اجلـزء حيـط مـن الـثمن, وإن قـال بوضـيعة العـرشة 

 : نسبت الزائد عىل األول منهام فيحط من الثمن جزء مـن أحـد عـرش, وإن قـالأحد عرش
  . للعرشة مخسة عرش حط ثلث الثمن:للعرشة اثنا عرش حط من الثمن سدسه, وإن قال

إن كـان الثـاين أقـل فللخـارج مـن تـسميته مـن األول, ولـه عـن أمحـد بـن : والبـن حمـرز
ئــد مــن األول مــع الثــاين لنقلــه عنــه يفداود إن كــان الثــاين أكثــر, فللخــارج مــن تــسمية :  الزا

والصواب ما ذكرناه وقول : بربح العرشة أحد عرش يسمي واحد من أحد وعرشين قال
بــربح العــرشة درمهــني الــربح ســدس املــال, وبوضــيعة العــرشة درمهــني : ًاملـازري أخــريا يف

خيـــرسه بـــربح العـــرشة مخـــسة يأخـــذ ثلـــث رأس املـــال أو : اخلـــسارة ســـدس رأس املـــال ويف
ًنــص يف قـــدر الـــربح والوضـــيعة مــن الـــثمن ســـواء, وقـــول املــازري أوال مـــع الـــصقيل وابـــن 
حمرز يف ربح العرشة أحد عـرش لكـل عـرشة نقـدت أحـد عـرش تنقـد, ويف الوضـيعة كـذلك 

تنقــــد مقتــــضاه قــــدر الــــربح مــــن الــــثمن أعظــــم مــــن قــــدر  لكــــل أحــــد عــــرش نقــــدت عــــرشة,
ــه للعــرشة أ: الوضــيعة منــه, أليب حفــص العطــار حــد عــرش, ســواء يف الــربح والوضــيعة أل

ًإنام جعلـه قالبـا وإال ففيـه بعـض اخـتالف, أمـا الـربح فبـني, وأمـا اخلـسارة فتقريـره أن حيـط 
ء عبــد فــالن إن كانــت قيمتــه ثالثــني  ًجــزء مــن أحــد عــرش جــزءا مــن الــثمن كالوصــية بــرشا

طـــة ثلـــث زيـــدت عـــرشة, وهـــي ربـــع اجلميـــع ووصـــيته ببيعـــه منـــه حيـــط منـــه عـــرشة, فاحلطي
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يأخـذ عـن كـل :  العرشة أحد عرش طريقانبوضيعةالثمن, والزيادة ربعه, والبن بشري يف 
ً ألن الربح ضد اخلسارة واألخرى تقسم العرشة عىل أحد عرش جـزءا ;أحد عرشة عرشة

فيحط ذلك اجلزء من الثمن, وعلله بعض املتأخرين بأهنا لفظة فارسية تفسريها ما قلنا, 
ه يأخذ عـن كـل عـرشين عـرشة وتبعـه ابـن   العرشةضيعةبوواتفقوا يف : قال عرشين عىل أ

  .ًشاس معربا عن الطريقني بقولني
لــــو قــــال بــــربح العــــرشة أحــــد عــــرش بزيــــادة عــــرش األصــــل, وبوضــــيعة : ابــــن احلاجــــب

العــــرشة أحــــد عــــرش فيــــنقص جــــزء مــــن أحــــد عــــرش مــــن األصــــل عــــىل األصــــح, والعــــرشة 
ومرجعهام لقـول :  األصح بثاين القولني قالعرشون باتفاق ففرس ابن عبد السالم مقابل

ويمنــع :  إذ ال فــرق بــني قــسم كــل الــثمن عــىل أحــد عــرش أو قــسم كــل عــرشة, قــال;واحــد
ه يف املواضع التي نقل املؤلف منها منـصوص  تفسري مقابل األصح بوضع عرش الثمن أ

  .بمعنى ما فرسنا
ُقلت ه قرص تفسري قول ابن احلاجـب عـىل مـا نقلـه:ُ  ابـن بـشري وابـن شـاس  حاصله أ

ه من القولني يرجعان لقول واحد, أما األول فغـري الزم إذا كـان ظـاهر لفظـه  وإن ما ذكرا
  .ًخالفه ساملا عن خمالفته نص اتفاق يف املذهب وهو كذلك هنا حسبام يبني إن شاء اهللا

  األقـــوال إهنـــا متغـــايرة وال ســـيام إذاوالنقلـــةوأمـــا الثـــاين فاألصـــل يف تعـــداد األشـــياخ 
توارد عىل ذلك عدة منهم كام يف املسألة, وما ادعـاه مـن رجـوع القـولني لقـول واحـد غـري 
الزم جلــواز تغايرمهــا بــأن األول يقتــيض أن الوضــيعة إنــام ترتتــب يف الــثمن عــىل أقــدار منــه 

عــرشة, فــإن كــان الــثمن ثالثــة : أحــد عــرش, وعــىل الثــاين: خمــصوصة هــي عــىل القــول األول
 منقسم عىل أحد عرش فقط ترتبت الوضيعة عىل مجيعه عـىل القـول وثالثني ونحوه مما هو

األول وعىل القول الثاين إنام ترتتب عىل ثالثني منـه فقـط, أو عـىل املنقـسم عـىل عـرشة مـن 
غريه وإن كان ثالثني ونحوه مما هو منقسم عىل عـرشة فقـط ترتبـت عـىل مجلتـه عـىل القـول 

اثنــني وعــرشين منــه فقــط وعــىل مــا ينقــسم عــىل الثــاين وعــىل القــول األول إنــام ترتتــب عــىل 
أحد عرش من نحوه فإن كان الثمن ينقسم عىل عرشة وعىل أحد عرش اختذ قدر الوضيعة 

ظــاهر لفــظ ابــن احلاجــب عنــدي أن مقابــل األصــح هــو وضــع عــرش الــثمن . عــىل القــولني
  .لقرينة تقدم ذكره يف الربح
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االستحالة فيرصف إىل ما تشبه لو قال بوضيعة العرشة عرشة فظاهر هذا : املازري
ــــه, قــــال ــــه قــــال : إرادتــــه كأ أبيعــــك بوضــــيعة نــــصف املــــال فــــإن كــــان الــــثمن عــــرشين فكأ

ه عبـد احلـق يف هتذيبــه البـن الكاتـب مقـررا لــه  ًبوضـيعة نـصفها, وسـبقه بـه ابــن حمـرز, وعـزا
بكــــالم طويــــل حاصــــله وجــــوب نــــسبة عــــرشة الوضــــيعة للمجمــــوع منهــــا, ومــــن العــــرشة 

  . المتناع محل اللفظ عىل ظاهرهاملوضوع منها
 أن الوضــيعة نــصف :ونقــل ابــن بــشري وتابعيــه االتفــاق يف بوضــيعة العــرشة عــرشين

 العــرشة أحــد عــرش, يف بــربحالــثمن خــالف مقتــىض مــا نقلــه ابــن حمــرز عــن أمحــد بــن داود 
كـــم عـــرشة مـــن : كـــم واحـــد مـــن أحـــد وعـــرشين? ومقتـــىض قـــول ابـــن داود أن يقـــال: يقـــال

  .الوضيعة الثلثثالثني? فتكون 
  ]باب فيما حيسب له الربح من عوض املبيع[

وثمـن مـا زيـد فيـه, ولـه عـني قائمـة ًما دفع عوضا عن املبيع لعقد بيعه عليـه,  والثمن
  .مثله فيها كالصبغ واخلياطة والقصارة

   .واخلياطة:  وغريهاَّاملوازية عن َّالشيخ
  .والكمد والفتل والطرز: ويف الواضحة

 يف الكتاب فيام حيسب يف الثمن ويربح له هـل يلـزم بيانـه أو جيعـل يف مل يبني: عياض
اشـرتيتهام بكـذا وصـبغتهام بكـذا : مـن تفـصيله بقـول ال بـد :َسحنونالثمن دون بيان فقال 

وإال مل جتـــز وتـــرد إن كانـــت قائمـــة إال أن يرضـــاها املـــشرتي فـــإن فاتـــت مـــضت ومل تـــرد إىل 
  . قيمة

كمن اشـرتى سـلعتني :  بيانه, واختاره التونيس قالال يلزمه: قال حممد وابن حبيب
  .َسحنونبثمنني فباعهام بذلك مرابحة, وأمجل ثمنيهام وظاهر املوطأ كقول 

ُقلـت كـان القيــاس إذا خـريه يف القيــام أن : , قــالَسـحنون ملـا ذكــر يف املقـدمات قــول :ُ
 يف مـــسائل يـــرده يف الفـــوت إىل القيمـــة إن كانـــت أقـــل مـــن الـــثمن عـــىل مـــذهب ابـــن القاســـم

 يـوم قبـضها مـا مل تكـن أكثـر مـن الـثمن الـذي َسـحنونالغش واخلديعة أو القيمة عىل قـول 
  .اشرتاها به أو أقل من قيمتها يوم ابتاعها عىل أصل مذهبه يف مسائل املرابحة
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لــيس عليــه أن يبــني يف الــصبغ فــيام يــشرتي لــه إال أن يكــون بــأر عليــه أبــيض : اللخمــي
 ,لــزم البيــان يف اخلياطــة ألن النــاس يكرهــون الــسوقي مــن اخلياطــةفــصبغه فيلــزم بيانــه, وي

ــه اشــرتى خميطــا ــه ;ًوألن املــشرتي يظــن أ ــه الــشأن فــيام اشــرتى قــائام ثــم قطــع وخــيط أ ً أل
ـه كـان ذا ثمـن فخـرس فيـه إال أن يكـون املـشرتي ممـن ال خيفـى  حيط ثمنه, فاملـشرتي يظـن أ

  .عليه ذلك فال يلزم بيانه
اء احلمولة, والنفقـة عـىل الرقيـق واحليـوان يف الـثمن وال حيـسب لـه حيسب كر: وفيها

ْبن رشدربح إال أن يربحه عليه فأطلقه الصقيل وا   . وغري واحدُ
ألن النقــــل مــــن بلــــد إىل بلــــد أغــــىل يزيــــد يف الــــثمن, ولــــو كــــان ســــعر : وقــــال اللخمــــي

لكـراء مل يبـع ًالبلدين واحدا مل حيسب, ولو كان سعر البلـد املنقـول إليـه أرخـص وأسـقط ا
تقييــده بكــون ســعر املنقــول إليــه أعــىل يــرد بــأن النقــل للتجــر مظنــة لــذلك  :حتــى يبــني قلــت

 يريد ما مل تكن غلـة : وقال يف النفقة,وال يبطل اعتبار املظنة بفوت احلكمة عىل املعروف
  .تفي بالنفقة فإن كانت الغلة أقل حسب ما بقي

  . الشد والطيلغو جعل السمسار وكراء البيت وأجر: وفيها
 ألن الغالــب أن رب املتـاع يـيل ذلــك بنفـسه ولـو علــم ;ألغــى الـشد والطـي: ابـن حمـرز

ـــه أمـــر حيتـــاج إىل النفقـــة حلـــسب كالنفقـــة عـــىل احلمـــل وعـــىل الرقيـــق وال حيـــسب هلـــا ربـــح,  أ
ه ليس كل من يشرتي حيتاج إىل سمسار, ولو علم ذلك لكان ;وإلغاء السمرسة: قال  أل

: َّالــشيخكــون كالــصبغ, وقالــه عبــد الوهــاب يف التلقــني وللبــاجي عــن القيــاس عنــدي أن ت
ه ال يشرتي إال بسمسار يف العادة واكرتى منـزال حلفـظ املتـاع  ًإن كان من املتاع ما يعلم أ

  .فقط حلسب يف الثمن ومل يرضب له ربح
ُقلت ,  ففي اعتبار السمرسة إن افتقر إليها املشرتي كالثمن أو حيتسب وال ربـح هلـا:ُ

ْبــن رشــد ال تعتــرب البــن حمــرز وا:ثالثهــا ً وظاهرهــا, ويف لغــو كــراء املحــل مطلقــا َّالــشيخ مــع ُ
  .واعتباره إن اضطر إليه دون ربح قوهلا وقوهلام

ـه كمـن وظـف عـىل ;لو ويل املشرتي الطـرز أو الـصبغ مل جيـز أن حيـسبه: عبد احلق  أل
  ذلك,سلعة ثمنًا, وإنام معنى ما يف الكتاب إذا استأجر عىل 

إن رضب الربح عىل احلمولة ومل يبني ذلك وفات املتاع بتغـري سـوق أو بـدن : وفيها
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  حـــــسب ذلـــــك يف الـــــثمن ومل حيـــــسب لـــــه ربـــــح وإن مل يفـــــت رد البيـــــع إال أن يرتاضـــــيا عـــــىل 
  .ما جيوز

 إن ريض البـائع بحـط مــا ال يلـزم مـن الـربح والـثمن لـزم ذلــك :َسـحنونالبـاجي عـن 
 عـىل املبتـاع :َسـحنون حيط منه ما زاد عليه, وقال :لك يف املوطأاملبتاع وإن فات, فقال ما

  القيمــــة إال أن تكــــون أكثــــر مــــن الــــثمن األول فــــال يــــزاد, وأقــــل منــــه بعــــد طــــرح مــــا ذكرنــــا 
  .فال ينقص
ُقلت   . يف النكت:ُ

 ; وإنــام مل يــذكر القيمــة إذا فاتــت,َســحنونمعنــى املــسألة مــا ذكــر : قــال ابــن عبــدوس
  .ا جيب طرحه أو مثلهألهنا أقل بعد طرح م
ً هـــذا واضـــح ســـواء حـــسبه عامـــدا أو جـــاهال, وعـــزا عيـــاض األول :قـــال عبـــد احلـــق ً
َّدونـــةلتأويـــل أيب عمـــران امل زيـــة وَ  وإليـــه نحـــى التونـــيس والبـــاجي, : والواضـــحة, قـــالَّاملوا
كره ابن لبابة,وابن حمرز واللخمي   . وأ

ْبـن رشـد قال ا:ابن زرقون ل املـشرتي الـثمن, وفيهـا الـصواب فـسخ هـذا البيـع جلهـ: ُ
  . فال بأس به;إال أن يعلم البائع من يساومه فذلك فإن أربحه بعد العلم بذلك

 إن أطلــق رضب الــربح عــىل مــا لــه ربــح دون مــا ال ربــح لــه, وهــذا :ظــاهره: عيــاض
  : إذ ال ختلو مسائل املرابحة من مخسة أوجه;غرر وجهل بحقيقة الثمن

ًمـا حيـسب ومـا ال حيـسب مفـصال أو جممـال, ورشط أن يبني كل مـا دفـع فيهـا : األول ً
إال أن : الربح للجميع صح ولزم املبتـاع, ولـو فـيام ال حيـسب وهـو معنـى قولـه يف الكتـاب

  .يربحه عىل ذلك فال بأس به
  أن يبــــني مــــا يــــربح لــــه ومــــا ال حيــــسب مجلــــة ورضب الــــربح عــــىل مــــا جيــــب لــــه : الثــــاين
  .فقط صح

ولــه قامــت بكـــذا أو ثمنهــا كــذا أو أربــح للعـــرشة إن أهبــم كــل ذلـــك مجلــة كق: الثالــث
َّدونــــةًدرمهــــا فــــسد جلهــــل املبتــــاع الــــثمن وهــــو ظــــاهر امل  ومقتــــىض أصــــوهلم ويف الواضــــحة َ
  .حد عرش ومل يفرس ما لزمه وال فضهإجازة مثل ذلك إذا عاقده عىل املرابحة, للعرشة أ

ه جعل كل األشياء يف أصل الثمن ورضب عليها: قال فضل   .تفسريه أ
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بـــع قامـــت عـــيل بامئـــة بـــشدها ورقمهـــا وطيهـــا : إن أمجـــل النفقـــة مـــع الـــثمن كقولـــه: الرا
منها عرشة يف مؤنة, فسد جلهل الثمن, وفـسخ قالـه : ومحلها, أو فصلها عنه جمملة فيقول

  ., وغريهَسحنونابن 
ويعمــل فيــه عــىل التحقيــق : جــواز مثــل ذلــك يف هــاتني الــصورتني قــال: َّاملوازيــةويف 

ًوما ال حيسب وفيه ظلم عىل البائع بطـرح مـا ال حيـسب وصـار أسـوأ حـاال مـن فيام حيسب 
  . ألهنم جعلوا له القيمة ما مل تكن أكثر من الثمن الصحيح;الكاذب

ٍوتوجيه بعضهم قول حممد بـأن مـا يلـزم يف مؤنـة الـسلعة غـري خـاف قـدره وإن خفـي 
ف هـذا, ولـو صـح هـذا,  إذ لـيس كـل أحـد يعـر;منه يشء فيسري, ويسري الغرر مغتفـر بعيـد

ء عىل القيمة ً إذ ال ختفى عـىل التجـار, وذلـك فاسـد إمجاعـا, وأقـرب مـا يوجـه ;لصح الرشا
به أهنام دخال عىل اعتقاد أن ما سميا هو الثمن عنـدمها, ورجـوعهام إىل مـا جيـب كعيـب أو 

  .استحقاق طرأ عىل العقد, فإن قيل البائع يعلم ذلك واملشرتي جيهله
ُقلت   .أحد املتبايعني بالفساد خالف تقدم أخذه من كتاب الرصف يف علم :ُ

هــي بامئــة رأس املــال منهــا كــذا, ويف : ًأن يــذكر مــا دفــع فيهــا مفــرسا كقولــه: اخلــامس
ًالـصبغ كــذا ويف احلمــل كــذا, يف الـشد والطــي كــذا, ويبيــع عـىل ربــح العــرشة أحــد عــرشا أو 

ما ال حيسب فمذهبهم جـواز هـذا و للجملة أحد عرش ومل يبينا ما يربح له وال ما حيسب,
 ألهنـام قـد جيهـالن احلكـم فـيام ;وفض الـثمن عـىل مـا جيـب وإسـقاط مـا ال حيـسب وفيـه نظـر

حيسب وما ال حيسب فتقع اجلهالة يف الثمن, وأشار إىل هذا أبو إسحاق يف ظاهر كالمـه, 
ر مــا لــو ذكــ, فيجــب ً ألهنــام ظنــا أن هــذا هــو احلكــم ومل يقــصدا فــسادا;ولعــل قــوهلم بــاجلواز

  .علم قلت غبطة املشرتي
ءه عــىل الــسالمة منــه, : فيهــا ًلــو ريض عيبــا اطلــع عليــه, مل يكــف بيانــه حتــى يــذكر رشا

وجيب بيـان تأجيـل الـثمن فـإن بـاع بالنقـد دونـه رد ولـو قبلهـا املبتـاع بـالثمن لـذلك األجـل 
  .اإال أن تفوت فتجب قيمتها يوم القبض ما مل تزد عىل الثمن معجلة دون ربح هل

ُشـــيوخعـــن بعـــض : عبـــد احلـــق أقبلهـــا  :إن قـــال املـــشرتي: ه مـــن غـــري القـــرويني قولـــهُ
بـــــالثمن إىل األجـــــل ال خـــــري فيـــــه, وال أحبـــــه, إنـــــام يعنـــــي إذا فاتـــــت الـــــسلعة لفـــــسخ القيمـــــة 

ربـــام وقـــع لـــه مثـــل هـــذه : ال خـــري فيـــه: الواجبـــة بـــالفوت يف أكثـــر منهـــا فهـــو حـــرام, وقولـــه
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  .العبارة فيام هو حرام
زيـــة ويف: قـــال لـــيس لـــه ذلـــك إنـــام ذلـــك إن كانـــت الـــسلعة :  يف هـــذه املـــسألة قولـــهَّاملوا

  .قائمة
ــه جعــل مــا يف امل; يف خمتــرصهَّالــشيخ هــذا خــالف نقــل :عبــد احلــق َّدونــة أل  َّاملوازيــة وَ

ًشيئا واحدا ً .  
ُشــيوخوقـال بعـض  :  ووجهــه; ال خـري فيــه إذا كانـت قائمـة:إنــام قـال: نا مـن القـروينيُ

ه ملا كا ن له رد السلعة صار التأخري لألجل إنام اتفقا عليه ألجـل تـرك القيـام الـذي كـان أ
ًلــــه فهــــو ســــلف جــــر نفعــــا كمــــن تــــرك رد ســــلعة بعيــــب لتــــأخريه البــــائع بثمنهــــا, وملــــا ذكــــر 

ء : اللخمي هذا التعليل من عند نفسه قال وهذا أصـل أشـهب إن الـصلح مـع القيـام, رشا
م لـــريد ال تـــرد وأؤخـــرك بـــالثمن مل جيـــز, وإن قـــال مرجـــع, وأرى إن قـــال لـــه البـــائع حـــني قـــا

  . جاز; أقبلها وأصرب عليك: رددت فقال له:املشرتي
  :حمصوهلا ثالثة أقوال: الصقيل

  .القول بفسخه إن كانت قائمة, وإن فاتت ففيها األقل من الثمن أو القيمة
  عــــن أبيــــه يقــــوم الــــدين بنقــــد إن كــــان عــــرشة فقــــوم بثامنيــــة فهــــيَســــحنونوقــــول ابــــن 

 .كمسألة كذب له قيمتها ما مل جتاوز عرشة وربحها أو تنقص من ثامنية وربحها
ً إهنــا مــسألة غــش خيــري املبتــاع يف قيامهــا يف أخــذها بــام ابتاعهــا بــه نقــدا وردهــا, :وقــول

   .ويف فوهتا األقل, قاله ابن عبدوس وهو أبينها, وقاله ابن حبيب
 أو الــثمن, واملــذاكرون عــىل قــول حمــرز عــن حييــي بــن عمــر لــه األكثــر مــن القيمــةابــن 

حممد له األقل منهام, ومنهم من احتج بقولـه يف الكتـاب لـيس لـه إال ذلـك بلفـظ التـذكري, 
 ;والــثمن مــذكر, ولــو أراد القيمــة لقــال لــيس لــه إال هــي أو إال تلــك, وهــذا لــيس بــصحيح

 .ألن التذكري باعتبار اليشء املذكور
ُقلت  . ل الصقيل فقول حييى بن عمر رابع األقوا:ُ

 ألن الـــــسلعة فاتـــــت فلزمتـــــه قيمتهـــــا ; ال خـــــري فيـــــه: قولـــــه:وقـــــول اللـــــويب: ابـــــن حمـــــرز
ففــسخها يف الــثمن لألجــل فــسخ ديــن يف ديــن صــحيح إن اختلــف جــنس الــثمن والقيمــة 
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ًوإن اتفقا والثمن أكثر كان سلفا جر نفعا, ولو كان مثلها فأقل جاز  وليس هو معنـى مـا ,ً
  .أقبلها وال أردها: لسلعة قائمة لقوله أن ا:يف الكتاب, ومعناه

ًيف كونه بيعا فاسدا جيب فسخه أو صحيحا, ومعنـى قولـه: عياض  إن : مـردودا أي:ًً
ً هــي مــسألة كــذب وقيمــة املؤجــل نقــدا الــثمن, :ثالثهــاشــاء املــشرتي وإال فلــه الرضــاء بــه, 

ُشيوخالصدق لبعض ال ْيب زمنَني وابن أُ َ ابـن الكاتـب, وابـن هذا قول ابن القاسـم و: ً قائالَ
  .َسحنونلبابة وابن عبدوس وأيب عمران, والواضحة و

ــه فــسخ ديــن يف ديــن أو ; لبعــضهم لــه الرضــاء بــه يف القيــام ال يف الفــوت:رابعهــاو  أل
ًرصف مــؤخر أو ســلف بزيــادة, وعــىل األول إن فــات ففــي لــزوم قيمتهــا مطلقــا أو األكثــر 

  .منها ومن الثمن
  ., وحييي بن عمر األقل منهام للقابيس:ثالثها

ُشيوخ وابن شبلون واللويب, ومعظم الَّالشيخ مع اختصار :َّاملوازيةو ُ.  
  .إن اشرتى بنقد ثم أخر بالثمن مل يبع حتى يبني: وفيها

  . إن مل يبني فهو كمن اشرتى بدين وباع بنقد: ابن حمرز
 الطــري , هــم يفتقــادم ألن الطــري عنــد التجــار لــيس كــام ;ًوفيهــا البــن القاســم تعلــيال

فق   .أرغب وأحرص, وهو أ
  .إذا تقادم مكث السلعة مل يبع مرابحة حتى يبني زمن اشرتائها: وقال مالك

إن طــــال مكثهــــا فليبــــني وإن مل حيــــل ســــوقها فــــإن مل يفعــــل : الــــصقيل عــــن ابــــن حبيــــب
ْبـن رشـدوفاتت, رد إىل القيمة, وال إن طـال مكـث :  يف ثـاين مـسألة مـن املرابحـة حتـصيلهاُ

قهاملتـــاع عنـــ بحـــة وال مـــساومة حتـــى يبـــني وإن مل حتـــل أســـوا  ألن التجـــار يف ;ده فـــال بيـــع مرا
ــه إن طــال مكثــه حــال عــن حالــه وتغــري, وقــد يتــشاءمون هبــا ;الطــري أرغــب وأحــرص  أل

  .لثقل خروجها
ُقلت  ونحوه للصقيل واملازري وابـن حمـرز وابـن حـارث, وغـريهم وثـاين قـويل ابـن :ُ
ْبـن رشـدال أعرفه, وقبله ابن عبد السالم ومل يعزه اويف طول الزمان قوالن : احلاجب  إن ُ

باع مرابحة أو مساومة بعد الطول ومل يبني فهي مـسألة غـش خيـري املبتـاع يف القيـام ويغـرم 
  .األقل من الثمن أو القيمة يف الفوت
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  .ال تبع ما اشرتيت مرابحة إذا حالت األسواق إال أن يبني: وفيها ملالك
ُقلت جوز يل وال أبني? قـال فإن حالت بزي:ُ  إذا حالـت األسـواق :إنـام قـال لنـا: ادة أ

إال أن يبــني قلــت فــإن حالــت بزيــادة إال أن يبــني قلــت فــإن حالــت بزيــادة ومل يــذكر بزيــادة 
 ألن ;وأعجـــــب ىل أن ال يبيـــــع حتـــــى يبـــــني, وإن كانـــــت األســـــواق قـــــد زادت وال نقـــــصان,

  .ًالطري عند التجار إلخ ما تقدم تعليال
 إن حـــال الـــسوق بزيـــادة عـــن قـــرب مل يبـــني وإال بـــني فـــإن مل :ن ابـــن حبيـــبالـــصقيل عـــ

  .يبني فللمبتاع الرد فإن فات رد القيمة
ُقلت   . يريد إن كانت أقل مما دفع:ُ

ْبن رشدا  وقد حالت األسـواق بـنقص ومل يبـني, ففـي كوهنـا مـسألة ,إن باع مرابحة: ُ
 ويف قولـه َسـحنونابـن القاسـم وغش أو كذب, ثمن الصدق فيـه قيمتهـا يومـا للبيـع قـوال 

نظــر, والقيــاس إذا حكــم لــه بحكــم الكــذب أن تقــوم الــسلعة يــوم اشــرتاها البــائع, وتقــوم 
يوم باعها هذا البيـع ويـسمى مـا بـني القيمتـني مـن أكثرهـا وحيـط ذلـك اجلـزء مـن الـثمن فـام 

 إال أن بقــي بعــده فهــو الــثمن الــصحيح إن مل تفــت الــسلعة, خــري املبتــاع يف الــرد واإلمــساك
ـــــه الـــــثمن الـــــصحيح وإن فاتـــــت ومل يردهـــــا البـــــائع للـــــثمن :يلزمـــــه البـــــائع إياهـــــا بـــــام قلنـــــا  أ

الــصحيح ففيهــا القيمــة إال أن يكــون أكثــر مــن الــثمن الــذي بــاع بــه فــال يــزاد عليــه أو يكــون 
إن حــال ســوق : َّاملوازيــة وَّالعتبيــةأقــل مــن الــثمن الــصحيح فــال يــنقص منــه وللــصقيل عــن 

بحـــــة إال أن يتقـــــارب ذلـــــك, يريــــد حممـــــد مـــــن اخـــــتالف الــــسلعة فـــــال ي عجبنـــــي أن يبيــــع مرا
لــة األســواق وهــي قائمــة خـــري يف َسحنونولــ: األســواق قــال  يف كتــاب ابنــه إن مل يبــني حوا

ردها لـيس للبـائع أن يلزمهـا لـه فـإن فاتـت فالقيمـة وال يـزاد يف ثمـن ويمـيض البيـع بـالثمن 
ـــه إن حالـــت األســـَســـحنونكلـــه ثـــم رجـــع  واق بزيـــادة فـــال قيمـــة ومتـــيض بـــالثمن وإن  إىل أ

ْبن رشدحالت بنقص فهي مسألة كذب وذكر ما تقدم ال   . عنهُ
   .هي مسألة غش: وقال ابن عبدوس: قال

  . وهو أصح:َّالشيخقال 
ُقلت لـة سـوقه بـالنقص غـشا أو كـذبا ثمنـه صـدق:ُ ا, قيمتـه يـوم ً ففي كون ما كـتم حوا

ئه أو الباقي من ثمنه بعد طرح جزئ ه املسمى للخارج من تسمية فضل إحدى قيمتـه رشا
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ئها بائعها عن األخرى من كربامها ئها مبتاعها ويوم رشا   .يوم رشا
ْبــن رشــد فائتــة الً للمبتــاع ردهــا قائمــة, ويلزمــه ثمنهــا كــامال:رابعهــا  عــن ابــن القاســم ُ

ْبــن رشــد وابــن عبــدوس, واَّالــشيخمــع  ْبــن رشــد واَســحنون والــصقيل عــن ثــاين قــويل ُ  عــن ُ
  .َسحنونياس قوله هذا, والصقيل عن أول قويل ق

نــا أو ربعــا فاغتــل وحلــب الغــنم فــال بيــان : وفيهــا ًمــن ابتــاع حــوائط أو الغلــة أو حيوا ً
  . ألن الغلة بالضامن إال أن يطول الزمان;عليه

 ال يبيــع مــن اغتــل حتــى يبــني وهــم غــري معــروف :نقــل ابــن املنــذر عــن مالــك: عيــاض
  .من مذهبه وأصوله

ء تامـا فلـه حـظ مـن الـثمن ;يبني صوف الغنم إن جـزه: وفيها ـه إن كـان يـوم الـرشا ً أل
  .وإال فهو ال يثبت إال بعد مدة يتغري فيها

إن مل يبــني فهــي مــسألة كــذب ثمــن صــدقها مــا بقــي مــن : َســحنونابــن حمــرز عــن ابــن 
ــه املــذهب غــري معــزو, وقــال : الــثمن بعــد طــرح منــاب الــصوف منــه, وذكــره اللخمــي كأ

 الصوف عند املشرتي ثم جزه فال مقال للمشرتي من أجل الـصوف, وينظـر وإن حدث
النتقــال ســنها إن كانــت جذعــة فــصارت ثنيــة مل يبــني إن مل تتغــري بــنقص ســوق وال كانــت 

ـه جـز صـوفها الـذي : ًتعرض فبارت وإن كانت رباعا فهرمت بني أبو عمران إن مل يبـني أ
 جيـب فيهـا َسـحنونة بتقويمـه عـىل قـول ابـن عليها يوم ابتاعها دخلهـا التوظيـف عـىل القيمـ

  األقـــل مـــن القيمـــة أو الـــثمن الـــذي يقـــع عليهـــا مـــن القيمـــة عـــىل العـــدل وللبـــائع أن يلزمهـــا 
  . له بذلك

ء اجلملـة تـراد فيـه كـام ;ليس للبائع أن يلزمها إيـاه بـثمن: وقال ابن عبدوس  ألن رشا
   .قال يف مجلة الثياب

 إليـــك الـــصوف مل جيرباملبتـــاع عليـــه, وإن حـــط مـــا  أدفـــع: إن قـــال البـــائع:العطـــارابـــن 
  .يقابله من الثمن لزمه

  .وفيها إن ولدت الغنم مل يبع حتى يبني, ولو باعها بأوالدها وكذا األمة
ء, وهـي قريبـة :اللخمي  مل يذكر هل كان هبا محـل أم ال وأرى إن كـان هبـا حـني الـرشا

 ;ي ال يكره ذلـك وهـو يف األمـة أبـني ألن املشرت;الوضع فال بيان عليه إن باعها بأوالدها
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ء أو كانـت بعيـدة وضـع  ًألهنـا تبـاع أوال بـبخس ملـا خيـشى مـن موهتـا وإن محلـت بعـد الـرشا
ء, فاجلواب يف الغنم كـام تقـدم ألن املـشرتي ال يكـره ذلـك والولـد زيـادة  احلمل بعد الرشا

 يعرضـــها فبـــارت وإنـــام يعتـــرب طـــول العقـــد, وانتقـــال ســـنها فـــإن مل يتغـــري الـــسوق, وال كـــان
ء  وانتقــــل ســــنها ألفــــضل يبــــني وإن انتقــــل ألبخــــس لــــزم البيــــان, واألمــــة حتمــــل بعــــد الــــرشا

ـه ال يتجـسس إليـه يف ;ًعيب, وإن كانت حامال بعيـدة الوضـع فوضـعت مل يلـزم غريهـا  أل
  .األمة ويراعى تغري سوقها وهل بارت

مــــل فولــــدت فبــــاع, ومل يبــــني فالولــــ: ابــــن العطــــار د غلــــة ولكــــن إن كانــــت الغــــنم حوا
نقــصت عنــده, فقــد كــذب فينظــر إىل قيمتهــا حوامــل وغــري حوامــل كالكــذب وإن مل تكــن 
ء فــام ولدتــه غلــة, فــإن مل تــنقص وال حــال ســوقها فــإن رجعــت حلاهلــا,  حوامــل حــني الــرشا

ء فال يشء عليه   .يوم الرشا
إن ولـــدت اجلاريـــة عنـــده فـــال يبيعهـــا وحيـــبس ولـــدها حتـــى يبـــني فـــإن بـــني فـــال : وفيهـــا

  .س بذلكبأ
ه لعلـه أعتـق الولـد أو : اعرتضها فضل وقال: عياض هذا بيع تفرقة, ويف تعليلها بأ

لعلـه عـىل تأويـل ابـن : رابعهاولعله مات,  :ثالثهابلغ حد التفرقة وبني السيد طول املدة, 
ــه رجــع إلجــازة بيــع التفرقــة ووهــم َّالعتبيــةالقاســم عــىل مالــك يف  , وخترجيــه يف ســامعه إال أ

  .أويلهذا الت
ه برىض األم عىل أحد القولني, : وخامسها ه إنام تكلم عىل حكم بيع : وسادسهاأ أ

  .املرابحة ال التفرقة وكثري يرد هذ ا يف مسائله
إن باع الغنم ولو بولـدها ومل يبـني أهنـا ولـدت عنـده, ومل تفـت : َسحنونالصقيل عن 

 بغـــري ولـــد أن يلزمـــه بيعهـــا فللمبتـــاع احلـــبس بجميـــع الـــثمن أو يـــرد ولـــيس للبـــائع إن باعهـــا
بــرده الولــد إليــه, فــإن فاتــت الغــنم وكــان ســوقها إنــام حــال بزيــادة مــىض البيــع بثمنـــه, وإن 

ولـو : حالت بنقص فهي كمسألة كذب, ما آلت إليه من الـنقص هـو ثمنهـا الـصدق, قـال
لة سوق أو نقـص خفيـف, فلـه  كانت أمة حبس ولدها ومل يبني فإن مل تفت أو فاتت بحوا

ا أحط حصة العيب: ليس للبائع أن يقولردها  ألن الولد عيب وال له أن يلزمه البيـع ; أ
  .برده الولد
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لة األسواق: َسحنونقال ابن    .ألن املشرتي حيتج بحوا
لــة األســواق فيهــا فوتــا, قــال;أوىل) ألن الولــد عيــب: ( قولــهَّالــشيخ ــه مل يعــد حوا  :ً أل

فـــإن فاتـــت بعتـــق :  الولـــد وأمـــه يف ملـــك, قـــالا عـــىل اجلمـــع بـــنيًوأريض املبتـــاع بعيبهـــا جـــرب
ونحــوه فــإن حــط حــصة العيــب وربحــه, وإال فعــىل املبتــاع قيمتهــا معيبــة مــا مل جتــاوز الــثمن 

  .بعد إلغاء قيمة العيب وربحه فال يزاد وال ينقص
مرجــع هــذا إىل حــط حــصة العيــب وربحــه ال أثــر للقيمــة فيــه نحــو مــا تقــدم : َّالــشيخ

اللخمي إن عقد بدنانري ونقـد دراهـم :  غري ما به عقد طريقانالبن عبدوس, وفيمن نقد
مل يبع عىل ما به عقد حتى يبني, ويف بيعه عىل ما نقد دونـه روايـة حممـد وقـول ابـن حبيـب, 
ًولــو عقــد بــدراهم, ونقــد عرضــا لــزم البيــان فــيام نقــد وفــيام عقــد قــوالن هلــا ولروايــة حممــد, 

  .منعه كالسلعة رواية حممدًولو نقد طعاما ففي بيعه عليه كالعني و
ًولو نقد عن عرض عرضا غريه ففي لـزوم بيانـه يف بيعـه عـىل أحـدمها, أو إن : وقوله

بـاع عــىل الثــاين قـوالن لظاهرهــا والتخــريج عـىل روايــة حممــد, والـصواب إن جــاء املــشرتي 
 مل إنام أخذ البائع ما نقدته رغبة منـه بعـد أن مكنتـه مـا بـه عقـدت,: ًمستفتيا صدق فإن قال

ً بل قصدا مـن املـشرتي لـزم بيانـه, وإن مل جيـئ مـستفتيا;يلزمه بيان وإن مل يكن لرغبته  بـل ;ً
ــه ; إنــام كــان رغبــة مــن البــائع قبــل قولــه إن كــان الــثمن األول غــري عــني:ظهــر عليــه فقــال  أل

ليس مما حيط منه عنـد الـدفع, وهـي مبايعـة ختتلـف فيهـا األغـراض, وإن كـان عينًـا وعـرف 
ينقد ما به عقد من غري طلب مساحمة قبل قوله, وإن كان العـرف طلـب املـساحمة البلد أن 

عنـــــد الـــــوزن مل يـــــصدق, وإن عقـــــد بـــــدنانري ونقـــــد دراهـــــم ومل يتغـــــري الـــــرصف أو تغـــــريت 
الـــدراهم بـــرخص جـــاز بيعـــه عـــىل مـــا نقـــد دون بيـــان, وإن تغـــري بغـــالء الـــدراهم مل يبـــع عـــىل 

: ً إن نقـده طعامـا كـسلعة ال كـالعني قـال: حممد وملا ذكر ابن حمرز قول,أحدمها حتى يبني
  .ابن القاسم وغريه: وهو قول أصحاب مالك: قال حممد

من نقد غري مـا بـه عقـد يف لـزوم بيانـه يف بيعـه بـاألول أو بالثـاين وقـرصه عـىل : عياض
زيــةبيعــه بــاألول قــوالن لظاهرهــا مــع الواضــحة, ونــص  َّدونــة وعليــه تــأول فــضل امل,َّاملوا َ 

ْبـــن وهـــبوكـــذا روايـــة ا:  قـــالوالواضـــحة  وابـــن القاســـم وأشـــهب يف الـــسامع وعـــيل, وابـــن َ
  .أرشس
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إن ابتاع بمكيـل أو مـوزون مـن عـرض أو طعـام ثـم نقـد عينًـا أو : وفيها البن القاسم
ه مــــــن مكيــــــل أو مــــــوزون بــــــني ذلـــــك ورضبــــــا الــــــربح عــــــىل مــــــا أحبــــــا مــــــنهام إذا    ًجنـــــسا ســــــوا

  .وصف ذلك
ـــــه لـــــو كـــــان مكـــــيال, دخلـــــه بيـــــع الطعـــــام يريـــــد إن كـــــان الطعـــــام جزا: الـــــصقيل ًفـــــا أل ً  

  .قبل قبضه
ــه إذا اكتــال لــه الطعــام ثــم رده باحلــرضة :معنــاه: قــال شــيخنا أبــو احلــسن: ابــن حمــرز  أ
  .ونقد العني

  .وهذا وشبهه مما جيري يف خلل الكالم من غري قصد: ابن حمرز
  .إن نقد غري ما به عقد وباع ومل يبني خري يف القيام: الباجي

هــو للمبتــاع بــام ابتاعــه بــه البــائع وحيــسب للبــائع :  وكــذا يف الفــوت, ويف املوطــأ:ُلــتُق
  .الربح عىل ما اشرتى به عىل ما ربحه املبتاع

  .إال أن جييء ذلك أكثر مما ريض به ومل جيعل فيه مالك قيمة: وروى حممد
كــام أجزنــا ًإن نقــد يف العــني ثيابــا جــاز أن يــربح عليهــا إذا وصــفها عــىل قيمتهــا : وفيهــا

ملن ابتاع بطعام أو عرض أن يبيع مرابحة عليها إذا وصـف ومل جيـزه, أشـهب عـىل عـرض 
ه بيع ما ليس عندك لغري أجل السلم;أو طعام   . أل

إن كــــان املثــــل عنــــده : معنــــى قــــول ابــــن القاســــم:  أبــــو احلــــسنَّالــــشيخقــــال : ابــــن حمــــرز
بحـــــة وامل: ًحـــــارضا فقـــــول أشـــــهب تفـــــسري لقـــــول ابـــــن القاســـــم كايـــــسة يف ذلـــــك ســـــواء املرا

ًبخــالف التوليــة جيــوز ملــن اشــرتى ســلعة بعــرض توليتهــا بمثلــه وإن مل يكــن حــارضا عنــده 
  . قول أشهب خالف:وقال بعض املذاكرين

   وإنـــــام هـــــو ثمـــــن ,ووجـــــه قـــــول ابـــــن القاســـــم بـــــأن العـــــرض هنـــــا غـــــري مقـــــصود لنفـــــسه
  .واملبيع غريه
ــه; أجــازه ابــن القاســم:قــال بعــض املغاربــة: البــاجي  مل يقــصد بيــع مــا لــيس عنــده  أل

 ألن ;كالـــشفيع يأخـــذ مـــا ابتيـــع بمكيـــل أو مـــوزون مثلـــه وإن مل يكـــن عنـــده, واألول أظهـــر
الــشفعة حــق ثابــت لــيس للمــشرتي االمتنــاع منــه, أال تــرى أن الــشفيع يأخــذ بقيمــة الثــوب 

  .الذي ابتيع به وال جيوز يف املرابحة أن يبيع عىل قيمة ثوبه
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قـوالن : ًان الثمن عرضا غري مثيل ففي جواز البيع مرابحة لو ك:وقول ابن احلاجب
بخالف املثيل, وهم لنصها مع غريها لكون املثيل كغريه, وسمع ابن القاسم من ابتاع لـه 

  .نرصاين سلعة مل يبعها مرابحة حتى يبني ذلك
ء:  وعيسىَسحنونقال    .ال حيل ملسلم توكيل نرصاين عىل بيع أو رشا

بحـــة ابتاعهـــا لـــه مـــسلم حتـــى يبـــني أن ال أحـــب ملـــ: وقـــال مالـــك ء ســـلعة مرا سلم رشا
  .غريه اشرتاها له

ْبن رشدا  ألن ; صـحيح, وكـذلك لـو باعهـا مـساومة لزمـه البيـان:قولـه يف النـرصاين: ُ
ـه  أهل الورع يتجنبون ذلك ويتقونه, وإلزامه البيان فيام اشرتاه له مسلم حلجة املشرتي أ

ــه ال خيــدع واســتخف ذلــك يف إنــام اشــرتاها بــذلك الــثمن لثقتــه بتبــ ئــه وأ رص البــائع يف رشا
ســامع أشــهب يف هــذا الكتــاب يف كتــاب البــضائع والوكــاالت إن لــه أن يبيــع دون بيــان فــإن 
باع دون بيان ما ابتاعه له نرصاين أو مسلم عىل القول بلزوم بيانه, فاملشرتي خمري يف قيام 

يــع الفاســد, رد فيهــا القيمــة إن كانــت الــسلعة يف التامســك والــرد فــإن فــات بــام يفــوت بــه الب
  .أقل وهو حكم الغش

ًإن حـــط مـــن الـــثمن مـــا يـــشبهه حطيطـــة البيـــع أو جتـــاوز عنـــه درمهـــا زائفـــا لـــزم : وفيهـــا ً  
  .بيان مجيعه

إن مل يبني الزائف والـثمن عـرشة, فللبـائع أن يلزمـه البيـع بالتـسعة, وقيمـة : ابن حمرز
ئــفالزائــف ويف الفــوت القيمــة مــا مل تــزد عــىل   ,العــرشة أو تــنقص عــن التــسعة, وقيمــة الزا

إن عرف مـا فيـه مـن فـضة ونحـاس فـإن عليـه : َسحنونفقال أبو بكر بن عبد الرمحن, عن 
  .وزهنام كاستهالكهام, وإن جهل وزهنام فقيمتهام

 عــن أبيــه إن مل يبــني, فــإن حــط عــن مبتاعــه ذلــك لزمــه البيــع َســحنونالــصقيل عــن ابــن 
  .وإال فله الرد

إذا حـــط مـــا حـــط هـــو فقـــط دون حـــصة ربحـــه لزمـــه البيـــع فـــإن مل يعلـــم : ونَســـحنقـــال 
باحلطيطـة حتــى فاتـت أو كانــت احلطيطـة بعــد فوهتـا قيــل للبـائع حــط عنـه مثــل مـا حططــت 
دون ربــح فـــإن أبـــى فلـــه القيمـــة مـــا مل جتـــاوز الــثمن األول فـــال تـــرد يـــزاد أو يـــنقص منـــه بعـــد 

  .طرح احلطيطة بال ربح فال ينقص
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ُقلت َأصـبغ يف النوادر عن حممـد عـن َّلشيخا زاد :ُ ْ إنـام يلزمـه البيـع يف القيـام إذا حـط : َ
  .عنه احلطيطة وربحها

 وعـــزا البـــن حبيـــب يف الفـــوت مثـــل قـــول , وقالـــه ابـــن القاســـم يف بعـــض جمالـــسه:قــال
  ., كذا نقل عبد احلق يف هتذيبه زادَسحنون

  .ويف كتاب محديس احلطيطة التي تشبه مثل العرشين من املائة
  . يف هذا نظر وما هي فيام يظهر إال كثري:قال عبد احلق

ُقلت   . يأيت البن القاسم ما يؤيد قول محديس:ُ
 ثــم حطــك بائعــك مــا يــشبه استــصالح ًإن أرشكــت يف ســلعة أو وليتهــا رجــال: وفيهــا

البيع لزمك أن تضع عمن أرشكت نصف ما حط عنك وال يلزمك ذلك فيمن وليتـه إال 
يـع فيلزمـك أن حتطـه ذلـك ولـو حطـك بائعـك نـصف الـثمن ممـا يعلـم أن تشاء أن تلزمه الب

ه لغري البيع مل يلزمك أن حتطه شيئا وال خيار له   .ًأ
ُقلــــت نــــصف الــــثمن يؤيــــد مــــا تقــــدم حلمــــديس, وهــــو خــــالف قــــول :  مفهــــوم قولــــه:ُ

يف الذي حط عرشين من مائة نزلت باملدينة فأجاب فيهـا مالـك بـام ذكـر, :  قوهلا: عياض
 أن النازلــة نزلــت باملدينــة مــن حيــث اجلملــة ال أهنــا بــصورة حــط عــرشين مــن :قيــل معنــاه

ـــــه ;مائـــــة  ألهنـــــا كثـــــري ال يمكـــــن حطهـــــا يف البيـــــع, وإنـــــام احلطيطـــــة التـــــي توضـــــع مـــــا يعلـــــم أ
الستــصالح البيــع وال حــد فيــه والعــرش مــن العــرشة قليــل ومــن األلــف كثــري, واملعتــرب يف 

  .ذلك ما يفهم من قرينة احلال
ُقلـــت ْبـــن رشـــدوه ال نحـــ:ُ  إن قلـــت الوضـــيعة وعلـــم أهنـــا مكارمـــة أو : قبلـــه اللخمـــيُ

الوضــــيعة ملــــن ويل : األخــــوان ل واختلــــف يف الــــرشكة فقــــا:لــــصداقة فهــــي كــــالكثرية, قــــال
الـــــصفقة, وضـــــيعة جلمـــــيعهم ولغـــــريه ممـــــن أرشك لـــــه فقـــــط إال أن يكـــــون املبيـــــع مـــــن ســـــلع 

تكـــــون الوضـــــيعة لـــــصلة مـــــن األســـــواق, التـــــي تلـــــزم فيهـــــا الـــــرشكة فهـــــي جلمـــــيعهم إال أن 
  .وضعت له ليست عىل وجه االستغناء فهي ملن وضعت له

  . ًإن ولوا الصفقة مجيعا فام وضع ألحدهم اختص به: َّالعتبيةويف 
ُقلــت َأصــبغ يف ســامع :ُ ْ ســئل أشــهب عــن رشكــاء ثالثــة يف ســلعة :  مــن كتــاب الــرشكةَ

استوضــع اخلــارج البــائع تقاوموهــا فخــرج أحــدهم وبقيــت الثنــني بــدينار بــربح دينــار ثــم 
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ً ذلك هلام إال أن جيعـل دينـار الوضـيعة بيـنهم أثالثـا :ًفوضعه دينارا فقام االثنان لريدا, قال
  .وسوغ له كل الربح

ْبــن رشــدا  ألن مــن وضــعت لــه الوضــيعة, وهــو اخلــارج عــنهام ;ال يــستقيم قولــه هــذا: ُ
ء الـسلعة وحـده لزمـه كـون الوضـيعة بيـنه ًم أثالثـا جـربا فقولـهإن كان هو ويل صفقة رشا ً: 

 ألن مــن أرشك يف ســلعة ثــم ;ا ال يــصحًلــرشيكه رد البيــع إال أن جيعــل الــدينار بيــنهم أثالثــ
ًوضع من الثمن لزمـه كـون الوضـيعة بيـنهام جـربا سـواء بقـي حظـه بيـده أو خـرج عنـه ببيـع 

 لـه ًال أضع عنـك شـيئا إن شـئت أن تـرد رددت, إنـام: أو غريه ليس له أن يقول ملن أرشكه
َّدونةوالرشكة معروف هذا قوله يف امل  ألهنا مكايسة,;ذلك يف بيع املرابحة َ.  
, وعليـه يـأيت قـول أشـهب : وقال التونيس ًالقياس أن الرشكة كاملرابحة فيكون خمـريا

ءهــا بــل كــان  هــذا وإن كــان مــن وضــع لــه الــدينار مــن الــرشكاء الثالثــة, لــيس مــن ويل رشا
ؤهم صفقة واحدة, فالدينار ا لوضيعة له وحده عىل مذهب مالك وأصحابه خالف رشا

 ولـــو بـــاع أحـــد الـــرشكاء يف : حـــسبام تقـــدم يف ســـامع ابـــن القاســـم,الفقهـــاء الـــسبعةقـــول 
بحــة عــىل عــىل وجــه املقاومــة لوجــب إن كــان  الــسلعة حظــه مــن رشيكــه بــربح دينــار مرا

ء الـــسلعة أن يـــرد عـــىل رشيكيـــه ثلثـــي الـــدينار جـــربا وخيـــري يف  الثلـــث ًهـــو الـــذي ويل رشا
بحـــة, بـــني أن حيطـــه عـــنهام, قيـــل ومـــا ينوبـــه مـــن الـــربح,  الـــذي نـــاب حظـــه الـــذي بـــاع مرا
وقيل دون ما ينوبه من الربح فيلزمهام البيع أو ال حيط ذلك عنهام فيكون هلـام رد البيـع 

 الـــصفقة عـــىل مـــذهب الفقهـــاء الـــسبعة وعـــىل قـــول مالـــك وكـــذا إن مل يكـــن هـــو الـــذي ويل
ً الـدينار, وال يلزمـه أن يـرد علـيهام, ويكـون خمـريا يف الثلـث الـذي وأصحابه يكون له ثلث

  .ناب حظه الذي باعه منهام مرابحة
ُقلت  ما نقله اللخمي عن األخوين هو سامع ابن القاسم يف القوم يشرتون الـسلعة :ُ

  .فيضع البائع ألحدهم إن كان هو الذي ويل الصفقة فام وضع له بينهم
ْبــــن رشــــدا  الــــذي وضــــع لــــه إن كــــان هــــو الــــذي ويل الــــصفقة أن ذلــــك ال خــــالف أن: ُ

 جيتمعــون يــشرتون الــسلعة فيــضع البــائع لرجــل مــنهم إن كــان :بيــنهم, وملــا قــال يف القــوم
الذي ويل الصفقة, فام وضع له فهو بينهم, دل عىل أن ما وضـع ألحـدهم إذا اجتمعـوا يف 

ئها للذي وضع له وحده دون رشكائه   .رشا
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بــــل هــــو جلمــــيعهم وهــــذا اخلــــالف إنــــام هــــو إذا مل يكونــــوا : لــــونوالفقهــــاء الــــسبعة يقو
رشكـــاء عقـــد وال حيـــث يوجـــب احلكـــم الـــرشكة بيـــنهم فـــإن كـــانوا رشكـــاء عقـــد أو حيـــث 
يوجــب احلكــم الــرشكة بيــنهم فــال اخــتالف أن الوضــيعة بيــنهم وكــذا لــو وضــع الــذي ويل 

  .يعة من الثمنالصفقة أو الذي أرشك وهذا إذا كانت الوضيعة مما يشبه أن تكون وض
ُقلــت ْبــن رشــد ومــا تقــدم ال:ُ ــه مكايــسة ُ  مــن تفرقتــه بــني الــرشكة وبــني بيــع املرابحــة بأ

   .والرشكة معروف وإن تبع فيه
َّدونـــةالقاســـم يف املابـــن  ً فهـــو مؤكـــد ســـؤاال حـــرضت إيـــراده يف حداثـــة الـــسن بـــدرس َ
  . الفقيه أيب عيل بن قداح قايض اجلامعة حينئذ, وهو يف قوهلاَّالشيخ

ُقلت ً إن اشرتيت سلعة بامئة درهم فأرشكت فيهام رجال بنصفها ثم إن البائع حـط :ُ
ســئل عنهــا مالــك, فقــال حيــط عــن رشيكــه نــصف مــا : عنــي فأبيــت أن أحــط رشيكــي قــال

حــط عنــه عــىل مــا أحــب أو كــره وفــرق بــني مــا هــذا وبــني بيــع املرابحــة أن بيــع املرابحــة عــىل 
  . املكايسة وهذا إنام هو رشكة

ُقلت مل أسـمع مـن :  فلو وليت سـلعة اشـرتيتها ثـم حـط عنـي بائعهـا مـن ثمنهـا? قـال:ُ
ًمالك فيهـا شـيئا, وأرى املـويل باخليـار إن وضـع عـن مـن ويل الـذي وضـع لـزم البيـع املـوىل 
وإن أبــى فللــذي ويل ردهــا كبيــع املرابحــة, وتقريــر الــسؤال أن وضــيعة البــائع مــن ثمنــه إن 

ا يف الوضـــيعة يقـــيض بـــه ملـــن ملـــك مبيعـــه عـــىل وجـــه ًأوجـــب كوهنـــا الستـــصالح بيعـــه حقـــ
املعــروف بعــوض مرتــب عــىل اعتبــار ثمنــه لــزم ذلــك يف التوليــة كالــرشكة ألهنــا عــىل وجــه 
ًاملعــروف وإن كــان إنــام يوجــب لــه ختيــريا يف قبولــه دون الوضــيعة أو رده إن مل يعطهــا لــزم 

 هلــم عنــه جــواب ومل ذلــك يف الــرشكة كالتوليــة, وكثــر كــالم أهــل الــدرس فيــه ومل يتحــصل
ــه أراد الــرشكة اجلربيــة فيــصري كالــشفعة يف وجـــوب  يتعرضــوا ملــا قالــه ابــن حمــرز حيتمـــل أ

 فـال أعلـم بـني ,طرح ما وضع عن املشرتي عن الشفيع, فإن مل يكن كذلك قـال ابـن حمـرز
  .ًالرشكة والتولية فرقا

ُقلــــت ــــه ملــــا صــــار الــــرشيك بــــرشكته ممــــاثال للمبتــــاع يف :ُ ابتياعــــه واملبيــــع ً بــــل الفــــرق أ
رضورة مــساواته لــه فــيام يعــرض للمبيــع املفــروض مــن تلــف ونــامء ووضــيعة, وربــح لــزم 
مماثلتــه لــه يف اســتحقاقه الوضــيعة الكائنــة الستــصالح البيــع, وملــا مل يكــن املــويل كــذلك مل 
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يلزم فيه ذلك وصار كمبتاع ذلك املبيع مرابحة فوجب كونه مثله, وحيـث جيـب إسـقاط 
ئهــا مــا مل تــزد عــىل الوضــيعة وإال  خــري املبتــاع إن فاتــت الــسلعة ففــي لــزوم قيمتهــا يــوم رشا

ًالثمن كامال, وما مل تنقص عنه مسقطا منه الوضيعة دون ربحها أو بربحها ً.  
ء الثـــاين, ملحمـــد عـــن قـــويل ابـــن القاســـم قـــائال:ثالثهـــا : ً إن كانـــت الوضـــيعة بعـــد رشا

  .الثاين إغراق ليس بيشء, واختيار
َأصبغ وروى :دحمم: الصقيل ْ   .  األولَ
  .َسحنونوقاله : الصقيل
 فله أن يبيـع مرابحـة, ; من ابتاع سلعة بامئة فنقدها وافرتقا ثم وهبت له املائة:وفيها

 لـو حطـك بائعـك كـل الـثمن :ألغى بعض الفاسيني مفهوم نقد وافرتقا بـام تقـدم مـن قوهلـا
  .ًأو نصفه مل يلزمك أن حتطه شيئا

ه الــثمن قبــل قبــضه أو بعــده وقبــل الغيبــة عليــه أو بعــدها, إن وهبــ: وقــال أبــو حفــص
ولــو وهبـه بعــد البيــع أو بعــد القــبض  هــذا ثمــن ســلعتك, وهبتـه لــك مل يبــع مرابحــة,: وقـال

   هذا ثمن سلعتك فله البيع مرابحة:والغيبة عليه ومل يقل
 عـىل من ابتاع سلعة بعرشين ثم باعها بثالثني ثم أقال منها مل يبع مرابحـة إال: وفيها
  . ألن البيع مل يتم بينهام حني استقالله;عرشين

بحـــة والـــشفعة والطعـــام : أبـــو حفـــص               اإلقالـــة عنـــد ابـــن القاســـم ابتـــداء بيـــع إال يف املرا
  .من سلم
ُقلت   .  واإلقالة عند مالك بيع حادث يف كل يشء إال يف مثل هذا: فيناقضها قوله:ُ

ً جيعلهــا بيعــا حادثــاإنــام مل:  قــال بعــض أصــحابنا: الــصقيل ــه إقالــة بحــرضة البيــع, ;ً  أل
ولو تناقدا وافرتقا وتباعد ذلك ثـم تقـايال فهـو بيـع مبتـدأ, وإن سـموه إقالـة ولـه البيـع عـىل 

إن استقاله بأقل أو أكثـر جـاز : الثمن اآلخر, وملا ذكر اللخمي قوهلا قال عن ابن القاسم
  .أن يبيع عىل الثاين

ًإال عىل األول مطلقا, واألول أحسن إال يف قـوم يظهـرون ال يبيع : وقال ابن حبيب
  .بيعه حادثة ليتوصلوا للبيع بأكثر من األول

من باع سلعة مرابحة ثم ابتاعها بأقل مما باعهـا بـه أو أكثـر فليبـع مرابحـة عـىل : وفيها
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  . ألن هذا ملك حادث;الثمن اآلخر
ئهــا مــن ظــاهره ولــو كــان ذلــك ممــن ابتاعهــا, ومحلهــا فــضل: ابــن حمــرز ــه يف رشا  عــىل أ

  .غريه, كقول ابن حبيب
بحـــــة حتـــــى : وفيهـــــا   مـــــن ورث نـــــصف ســـــلعة ثـــــم ابتـــــاع نـــــصفها فـــــال يبـــــع نـــــصفها مرا

ــــه إذا مل يبــــني دخــــل يف ذلــــك مــــا ابتــــاع ومــــا ورث وإذا بــــني فــــإنام يقــــع البيــــع عــــىل ;يبــــني                      أل
  .ما ابتاع

ء اإلرث مل يلزمــه ب: القابــيس ــه يف ســبق اإلرث, يزيــد يف ثمــن ;يــانلــو ســبق الــرشا  أل
  .املشرتي للتكميل

  .إن مل يبني دخل فيه ما ابتاع وما ورث: مها سواء لقوله: وقال ابن عبد الرمحن
ـه ;ويلزم عىل األول لو اشرتى نصفه ثم اشرتى باقيه أن يلزمـه البيـان: عبد احلق  أل

  .هيزيد يف النصف املكمل جلميعه, وتعليل ابن القاسم خيالف
ُقلــت ً قــد يفــرق القابــيس بــأن الزيــادة لتكميــل مــا ورث أكثــر قــصدا إليهــا مــن القــصد :ُ

  .لتكميل ما اشرتى
ْبن رشدوجعل ا َأصـبغإذا بـني إنـام يقـع البيـع عـىل مـا ابتـاع خـالف مـا يف سـامع :  قولهُ ْ َ 

من كتاب العتق فيمن حلف بعتق عبد له فيه شقص ثم باع حظـه مـن رشيكـه ثـم اشـرتى 
أو اشــرتى حظــه ابتــداء ثــم بــاع حظــه منــه أو مــن غــريه ثــم فعــل موجــب احلنــث منــه حظــه 
  .لزمه احلنث
إن باع ومل يبني وفات فالنصف املبيع نصفه مـشرتى فيمـيض نـصف الـثمن : الصقيل

ونـــصف الـــربح, ونـــصفه مـــوروث يمـــيض باألقـــل مـــن قيمتـــه أو مـــا يقـــع عليـــه مـــن الـــثمن 
  .أو إمضاؤهوالربح, وإن كانت قائمة فللمشرتي رد البيع 

 إن تقــدم : أبيعــك النــصف الــذي اشــرتيت فعــىل قــول أيب احلــسن:إن قــال: ابــن حمــرز
ء فـــال  ء كالكـــذب وإن تقـــدم الـــرشا ـــه زاد يف الـــرشا املـــرياث فليبـــني ويكـــون إن بـــاع وعلـــم أ
بيــــان وذكــــر مــــا تقــــدم للــــصقيل يف ختيــــري املــــشرتي يف رد املبيــــع إن مل يفــــت زاد, وال حجــــة 

ــه دخــل ;لــسلعة التــي ورث نــصفها ومل يبــني يف رد الربــع البــاقيللمــشرتي إن رد ربــع ا  أل
  عـــىل الـــرشكة, ولـــو نـــاب املـــرياث أكثـــر مـــن النـــصف كـــان لـــه رد البقيـــة النتقـــاض البيـــع يف 
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  .كل الصفقة
 عـن ابـن حبيــب ملـن أخـذ ســلعة يف املقـاواة بينـه وبــني رشيكـه بيعهـا مرابحــة :الـصقيل

  .باملقاواة وال يبني إذا صح ذلك
  . وحيمل عىل الثمن نصف الزيادة فقط وهو ما أخذ من رشيكه:يخَّالش

ـــه يتـــصور أن هـــذه الزيـــادة ألجـــل ; هـــذا خـــالف مـــا تقـــدم عـــن القابـــيس:املـــازري  أل
  .االستكامل

                    الـــــــرشكة لـــــــسوء عـــــــرشة صـــــــاحبه مل يبـــــــع عرفـــــــل إن كانـــــــت الزيـــــــادة :وقـــــــال اللخمـــــــي
 .حتى يبني
ُقلـت ئــه حــظ رشيكـه بتلــك الزيــادة فقــط أو يبــني مــع ذلــك  انظــر هــل يلزمــه بيــان:ُ  رشا

ــه لــسوء رشكتــه واألول أظهــر لفظــا والثــاين أظهــر معنــى قــال  ألهنــا ; وإن كانــت الزيــادة:أ
  .  وألن السوق حال إغالء مل يلزمه بيان,صاحلة

ء من رشيكه فالرواية كاألجنبي, وفيه نظر:قال ابن احلاجب   . لو أتم البيع برشا
ُقلت ه قول مالك وال أعلم :سألة ابن حبيب وظاهر قوله الرواية وهي م:ُ  يقتيض أ

مــن نقلــه عنــه إنــام نقلــه الــصقيل واملــازري واللخمــي عــن ابــن حبيــب ولــو قــال فالروايــة ال 
  يبني بدل قوله كاألجنبي لكان أحسن

ئـه مرابحـة وكـذا عـرشة أقفـزة  ًوفيها ملن ابتاع مكـيال أو موزونـا بيـع مـا جـاء مـن أجزا ً
  .ًئة إن كان كله متامثالمن ما

 ألن مجلتـه ;ظاهره عدم لزوم البيان وعارضـه بعـض املـذاكرين يف الطعـام: ابن حمرز
ه إن استحق ثلثه رد بقيته;يزاد هلا   . أل

ــه ال يزيــد فيــه : املــازري قوهلــا بنــاء عــىل أن القــسم يف املكيــل واملــوزون متييــز حــق وأ
  .ن اجلملة يزاد يف ثمنهاألجل اجلملة خالف ما أشار إليه ابن عبدوس أ

ُقلت هو نص سامع عيسى ابن القاسم يف رسـم :  قول ابن حمرز ظاهره عدم اللزوم:ُ
  .حبل حبلة

ْبن رشدا وهذا مثل قوهلا, وعىل قول ابن عبدوس أن اجلملـة يـزاد فيهـا ال جيـوز أن : ُ
  .يبيع مرابحة إال ببيان
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بحـــة مـــن عـــروض ابتعتهـــا : وفيهـــا ًإن بعـــت جـــزءا شـــائعا مرا ـــه بـــثمن ;معينـــة جـــازً  أل
  .معلوم بخالف ما فيه القيمة

بحـــــة : وفيهـــــا   ًلـــــو ابتـــــاع رجـــــالن عروضـــــا ثـــــم اقتـــــسامها فـــــال يبـــــع أحـــــدمها حظـــــه مرا
  .حتى يبني

ألن ثمن ما صار له عني وعرض وهو حظه فيام أخـذ رشيكـه فـإن بـاع ومل : اللخمي
ف العــني الــذي يبــني فللمــشرتي رد اجلميــع إال أن يكــون قيمــة نــصف مــا اشــرتى مثــل نــص

بــاع بــه فــال يكــون لــه وإن فــات مــىض نــصفه بــالثمن ورضب لــه الــربح يف النــصف اآلخــر 
  .عىل قيمة ما نقد إال أن يكون ما باع به أقل

ًإن ابتعـت ثـوبني بأعيـاهنام صـفقة واحـدة ومهـا جنـسا واحـدا وصـفة واحـدة مل : وفيها ً
ــه إنــام يقــسم علــيه;جيــز بيــع أحــدمها مرابحــة بنــصف الــثمن ام بقيمــة كــل مــنهام, ولــو كانــا  أل

مــــن ســــلم وصــــفتهام واحــــدة جــــاز ذلــــك, إن مل يتجــــاوز عنــــه يف أحــــد الثــــوبني يف يشء مــــن 
  . إذ لو استحق أحدمها رجع بمثله, واملعني إنام يرجع بحصته من الثمن;الصفة

قالوا إنام حيتاج لـرشط عـدم التجـاوز يف الثـوب املبيـع مرابحـة فقـط إال أن : ابن حمرز
ثوب اآلخر أفضل صفة مـن صـفته املـشرتطة فيكـون فـضله هبـة مـن البـائع ملكـان يكون ال

البيــع فيقــدح يف املبيــع مرابحــة ويكــون كوضــيعة عنــه إن كانــت قبــل بيعــه لزمــه بيانــه, وإن 
  .كام تقدمكانت بعده ف

 أن يقيـل مـن :وسمع أبو زيد ابـن القاسـم يف كتـاب الـسلم ملـن أسـلم ثـوبني يف طعـام
  .ام إن كانا معتدلنيأحدمها بنصف الطع

ْبن رشدا  إذ قـد يغلـط يف التقـويم ; هـذا بيـع الطعـام قبـل قبـضه: وقـالَسـحنونمنعه : ُ
كام ال جيوز ملـشرتي ثـوبني بيـع أحـدمها مرابحـة بنـصف ثمـنهام حتـى يبـني, وعـىل قـول ابـن 
القاســم جيــوز بيــع أحــدمها مرابحــة بنــصف الــثمن, إن اســتويا وال يبــني كــام لــو أســلم فــيهام 

َّدونةف قوله يف املخال َ.  
ــه قــد يــزاد يف ثمــن ;إنــام مل جيــز بيــع أحــدمها مرابحــة دون بيــان: وقــال ابــن عبــدوس  أل

 :ثالثهااجلملة فعليه ال جيوز بيع أحدمها يف جواز بيع أحدمها متامثلني مرابحة دون بيان, 
ء كــان عــ;, وابــن نــافع واألول أحــسنَســحنونإن كانــا مــن ســلم البــن نــافع و ىل  ألن الــرشا
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  .َسحنونمعرفته, فكذا التقويم فإن باع ومل يبني كانت مسألة كذب عىل قول ابن 
مـه إيـاه بحـصته : الصقيل عن ابن عبدوس إن مل يبـني فللمبتـاع رده ولـيس للبـائع إلزا

  .من الثمن بالقيمة حلجة املبتاع إن اجلملة يزداد يف ثمنها للرغبة فيها
ء هذا خالف قوهلا ملشرتي مجلة مك: الصقيل يل بيع بعـضه دون بيـان واإلقالـة ورشا

ثان من املبتاع تقدم, ولو اختلف ثمن ما مها فيه بالسوية وباعاه مرابحة, ففي كـون ثمنـه 
  .بينهام عىل ثمنيهام أو حظيهام قوالن هلا, وألشهب

ئهـام : اللخمي والعهدة عليهام كذلك, واألول أحسن إن علم املشرتي أن ثمـن رشا
ني احلظــني مــن التغــابن وأرى إن اشــرتيا يف وقــت واحــد والــسوق خمتلــف, ولــو جهــل مــا بــ

عــىل مــا اشــرتى بــه األكثــر ثمنـًـا أن ال بيــان علــيهام, وكــذا إن كــان يف وقتــني وحالــت الــسوق 
ٍإىل ما اشرتى به األكثر ثمنًا عن قرب وإن اشرتيا يف وقت واحد والسوق عىل ما اشـرتى 

ـــا أو يف وقتـــني, واشـــرتى الثـــاين ـــبـــه األقـــل ثمنً ـــه اخـــتالف بـــنقص والوضـــيعة ;ا بأقـــل بينً  أل
  .كالربح يف القولني

إن باعاه مساومة فالثمن بينهام نصفني, وتقدم حكم اغتالل املبيـع, وختـريج : وفيها
 أن الــرصف يف الـرد بالعيــب غلـة باجلــد, وإن كـان تامــا :ابـن عبـد الــسالم عـىل قــول أشـهب

ء يــرد بــأن البــائع يف الــرد بالعيــب مــ دلس أو مفــرط بخــالف املبتــاع يف املرابحــة يــوم الــرشا
لة األسواق;وبأن بيع املرابحة أضيق عىل البائع  بنقص فيـه عيـب  ألن طول الزمان وحوا

  .بخالف الرد بالعيب
ٍملــن ابتــاع مــن عبــده املــأذون أو مــن مكاتبــه ســلعة بغــري حمابــاة بيعهــا مرابحــة : وفيهــا
ء العبد من سيده دون بيان,   .طأ بملك يمينه وإن جنى أسلم باملهإذ له أن ي;وكذا رشا

هــذا صــحيح فــيام بينــه وبــني اهللا وفــيام بينــه وبــني املــشرتي إن كــان ذلــك ممــا : اللخمــي
  .يكرهه الناس فعليه أن يبني

ُقلت ه كلام لزمه البيان رشعا كان جحده ظلام والظلـم ال يـصح فـيام :ُ ً يرد تفصيله بأ ً
بقولـــه إذ لـــه أن يطـــأ بملـــك يمينـــه, يـــدل عـــىل أن بينـــه وبـــني اهللا تعـــاىل, ويف احتجاجـــه فيهـــا 

العبــد يتجــر باملــه ال بــامل ســيده حــسبام ذكــره يف نحــو هــذا مــن بيــوع اآلجــال ورصح بــه يف 
  إن كــــان يعمــــل بــــامل نفــــسه, وإن كــــان يعمــــل بــــامل ســــيده فــــال :ســــامع أيب زيــــد, وقــــال فيــــه
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  . خري فيه
ُقلت   . وكذا لو اشرتى سلعة من مقارضة:ُ

ْبـــن رشـــدا ـــ: ُ اع ومل يبـــني وجتـــر العبـــد بـــامل ســـيده ومل يكـــن العبـــد اشـــرتى الـــسلعة إن ب
فللمــشرتي ردهــا إن كانــت قائمــة فــإن فاتــت رد فيهــا القيمــة إن كانــت أقــل مــن الــثمن عــىل 
حكم العتق واخلديعة يف املرابحة وإن كان العبد اشـرتاها بمثـل ذلـك الـثمن أو أكثـر جـاز 

 لــه أن يبيــع مرابحــة مــا اشــرتاه لــه غــريه دون البيــع وال كــالم للمبتــاع عــىل ســامع أشــهب إن
بيان ال عىل رواية ابن القاسـم ال جيـوز لـه ذلـك حتـى يبـني, فـإن مل يبـني كانـت مـسألة غـش 
ٍوإن كـــان العبـــد اشـــرتاها بأقـــل ممـــا باعهـــا بـــه ســـيده فهـــي عـــىل ســـامع أشـــهب مـــسألة كـــذب, 

  .ٍوعىل رواية ابن القاسم مسألة غش
بحـــة قـــال ًمـــن ابتـــاع ثوبـــا فلبـــسه: وفيهـــا  أو دابـــة فركبهـــا يف ســـفر فليبـــني ذلـــك يف املرا

مل يتعمـد ذلـك ومل ينقـل اللخمـي  ليس عليه ذلك فيام خف من ركـوب أو لبـاس إن: غريه
 وكـــذا اللـــبس إن نقـــص ٍإن ركبهـــا يف غـــري ســـفر مل يبـــني: لفـــظ الغـــري, وقـــال مـــن عنـــد نفـــسه

  .اليشء اليسري
  .  وهي ممن ينقصها فليبينه لو وطئ األمة مل يبني إال أن يفتضها:وفيها

أمــا الــوخش التــي ربــام كــان أزيــد لثمنهــا فــال يشء عليــه فيــه اللخمــي يــسأل التجــار و
  . فإن كان ال ينقص مل يبني

ُقلت   . ونحوه يف آخر استربائها إذا وطئها مبتاعها يف استربائها ثم حدث هبا عيب:ُ
  .إن مل يبني فهي مسألة كذب: ابن حمرز

شرتي حبـــسها بكـــل الـــثمن أو ردهـــا إال أن حيـــط البـــائع عنـــه للمـــ: قـــال ابـــن عبـــدوس
, وثيبا إن نقصها االفتضاض  ء بكرا مناب االفتضاض من الثمن وربحه, تقوم يوم الرشا

ـــه ريض أخـــذها بكـــل الـــثمن, ولـــيس ;ربـــع قيمتهـــا حيـــط ذلـــك عـــن املبتـــاع فـــال حجـــة لـــه  أل
الفتضاض لـيس كـذلك, وإن ذلك كالتزويج ألن التزويج جيب بيانه يف بيع املساومة, وا

لة سوق فأكثر فليس له ردها باالفتضاض إال أن يـشرتط أهنـا بكـر  ٍفاتت عند املبتاع بحوا
ًفإن مل يشرتط ذلك حكم فيها بحكم الكذب يف الفوت والكـذب فيهـا منـاب كوهنـا بكـرا 

  . من الثمن فلو كذب يف الثمن واملبيع قائم ففي لزوم البيع بإسقاط كذبه وربحه
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  . إن عرف كذبه منه ال من غريه, هلا ولعبد امللك:اثالثه
وحيمـل قـول : ونقل ابن بشري عن املتأخرين وصـوب اللخمـي قـول عبـد امللـك قـال

أرد إلمكان أن تكون ذمته استغرقت من : مالك إن املشرتي قام بالكذب فقط, ولو قال
مل يكن نقد الـثمن ذلك لكان له الرد وألن أدنى حاله أن الناس يكرهون مبايعة مثله فإن 

أو نقـــده, وعـــرف بعينـــه أو كـــان عرضـــا مل يفـــت فلـــه الـــرد كقـــول عبـــد امللـــك وإن اســـتهلكه 
ه إن رد السلعة أخذ ثمنـه مـن ذمـة فاسـدة إال أن يكـون حـديث  مىض بالثمن الصحيح أل
عهد باجللوس للبيع وفائدة ذلك املال فال رد لـه إن حـط عنـه الكـذب وربحـه, وإال كـان 

ه غري متوق يف كسبه أل;له الرد   .ًه دليل عىل أ
   .نقل األسفراين عن مالك بطالن بيع الكذب وهم: املازري
ُقلت   .عدم لزومه, وهو قول عبد امللك:  لعله يريد ببطالنه:ُ

ً إن كـــــان البـــــائع معتـــــادا للزيـــــادة يف الـــــثمن معروفـــــا :الـــــصقيل عـــــن ابـــــن عبـــــد الـــــرمحن
  . فللمشرتي رد السلعة ولو حط عنه الكذب وربحه

ُقلت ً األظهر العكس إال أن يكون املشرتي طارئـا أو علـم جهلـه بحالـه, ولـو فـات :ُ
املبيع ففيها مع غريها لزوم القيمة ما مل تزد عىل ثمـن الكـذب وربحـه أو تـنقص عـن ثمـن 

  .الصدق وربحه
القيمــة أعــدل, والــنامء : يطــرح مــا زاد وربحــه ثــم رجــع فقــال: وروى حممــد: عيــاض

لة األسواق قوالن لرواية ابن القاسم, ومفهوم رواية عيل فيهاوالنقص فوت, ويف حو : ا
  . وللباجي مها وفاق لضعف داللة املفهومَّالشيخيفيتها النامء والنقص عند اللخمي مع 

  . فله الرد مع نقص العيب;إن احتج بفساد ذمة البائع قبل دفع الثمن: اللخمي
  .القاسم وعيلروايتا ابن ويف كون القيمة يوم القبض أو العقد 

عـىل تعـارض قياسـيها عـىل البيـع الفاسـد :  اختالف وخـرجهام املـازري:َّالشيخفقال 
  .حلرمة الكذب أو اختالف املتبايعني حلق املبتاع يف الثمن وملكه إمضاء البيع إن ريض

  .ومال الصقيل لوفاقهام باحتامل كون يوم البيع هو يوم القبض
جــــع إىل االخــــتالف يف املحبوســــة بــــالثمن االخــــتالف يف وقــــت القيمــــة را: اللخمــــي

ـه بيـع ;فعىل أهنا من البائع القيمة يـوم القـبض وعـىل أهنـا مـن املـشرتي القيمـة يـوم البيـع  أل
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هذا الذي قاله, ظاهر الروايات : صحيح, تعلق به حق آلدمي ونقله املازري عنه, وقال

ـــه مل يـــذكر فيهـــا هـــل حـــبس البـــائع الـــسلعة املكـــذوب ف;ال يقتـــضيه يهـــا بـــالثمن أو مكـــن  أل
  . املشرتي منها فتكون القيمة يوم التمكن عىل أحد القولني

ُقلــت ــه عــىل :ُ ــه فهــم إجــراء اللخمــي عــىل اخلــالف يف املحبوســة أ  هــذا بنــاء منــه عــىل أ
بحـــة التـــي بيعـــت بكـــذب ال عـــىل املحبوســـة مـــن حيـــث  اخلـــالف يف املحبوســـة يف بيـــع املرا

للخمـــي إجراؤهـــا عـــىل املحبوســـة مـــن حيـــث كوهنـــا اجلملـــة, وهـــذا منـــه وهـــم, وإنـــام مـــراد ا
حمبوسة, وتقريره أن املحبوسـة مـن حيـث ذاهتـا متـام البيـع فيهـا املوجـب السـتقالل املبتـاع 
فيهــا بالتــرصف موقــوف عــىل أمــر يرتقــب حــصوله يف عقــد صــحيح وهــو دفــع الــثمن وبيــع 

ـــضا املوجـــب الســـتقالل املبتـــاع با بحـــة متـــام البيـــع فيـــه أ لتـــرصف يف املبيـــع ًالكـــذب يف املرا
موقـــوف عـــىل أمـــر يرتتـــب حـــصوله يف عقـــد صـــحيح وهـــو إســـقاط البـــائع الكـــذب وربحـــه 
فاستوت الصورتان يف هذا التوقف, فـإن أوجـب يف املحبوسـة كـون الـضامن يـوم القـبض 
بحـــة وإن مل يوجبـــه يف املحبوســـة وجـــب كـــون القيمـــة فيهـــا يـــوم العقـــد  فكـــذا جيـــب يف املرا

ضا يف املرابحـة بالقيـاس عليهـاًعمال بكون العقد فيها صح ًيحا, وكذا جيب أ  ومـا ذكـره ,ً
اللخمي من اإلجراء عىل املحبوسة سبقه به أبو بكر بن عبد الرمحن فتخـصيص املـازري 

  .عزوه له قصور
زيــةالــصقيل عــن  ويــؤدب معتــاد الكــذب يف بيعــه ويف موضــع آخــر, ويقــام مــن : َّاملوا

ء بــــثمن الــــصدق الــــسوق فهــــو أشــــد عليــــه مــــن الــــرضب, فــــإن كــــذب فــــ   يام ملكــــه دون رشا
  .فيه قيمته

  ]باب يف الغش[
أن يــوهم وجــود مفقــود مقــصود يف املبيــع, أو يكــتم فقــد موجــود مقــصود : والغــش

فقده منه, ال تنقص قيمته هلام للمبتاع فسخه يف القيـام وعليـه األقـل مـن قيمتـه أو املـسمى 
  .)1(يف الفوت أفاته

                                     
ـــه قـــدم الغـــش يف الـــرد بالعيـــب وقـــال ; الغـــش هنـــا: وحقـــه أن يقـــولَّالـــشيخكـــذا ذكـــر : َّالرصـــاع قـــال )1(  أل

أن يوهم وجود مفقود يف املبيع أو يكـتم فقـد موجـود مقـصود فقـده منـه ال تـنقص ( هنا يف حده َّالشيخ
= 
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لة األسواق وخرج ا: ابن عبدوس للخمي مـن روايـة عـيل ال يفيتـه إال العيـوب بحوا
ولــه الــرد ومــا نقــصه العيــب مــن األقــل مــن القيمــة أو الــثمن وأرى أن غــشه بــأن رقــم عــىل 

ه إن حط عنه الدينارين لزمه البيع, قال وبيعـه : املبيع بعرشة اثني عرش وباع عىل عرشة أ
ء ما ورثه غش   .عىل الرشا

 =                                     
مصدر مناسب للمحدود يف مقولته ويـرد مـا قـدمناه يف كونـه مل يقـل ) أن يوهم (::قوله ) قيمته هلام

معناه إهيـام البـائع أن املبيـع بـه صـفة مقـصودة املـشرتي يرغـب ) وجود مفقود: (هإهيام وهو أخرص قول
أو : (صـفة ملفقـود قولـه) مقـصود: (فيها أخرج به مـا إذا أوهـم مفقـودا غـري مقـصود فإنـه ال أثـر لـه قولـه

ـضا مـا ) مقصود فقده منه: (هذا أحد قسمي الغش وزاده ليكون حدا منعكسا قوله) يكتم أخرج بـه أ
الـضمري يعـود عـىل املبيـع واجلملـة ) ال تنقص قيمته: (ن فقد املكتوم ليس بمقصود يف البيع قولهإذا كا

حالية والـضمري مـن قولـه هلـام يعـود عـىل املفقـود واملوجـود وأخـرج هبـذا القيـد إذا كانـت القيمـة تـنقص 
  .هلام فإنه ليس بغش

ُقلــت(ة الكــتم مــا مثــال مــا أوهــم فيــه مفقــود يف املبيــع ومــا مثــال صــور): فــإن قلــت( كمــن ورث ســلعة ثــم : )ُ
ء الـــسلعة يف بيعهـــا يف  ؤهـــا ورشا ـــه اشـــرتاها فهـــذا قـــد أوهـــم موجـــودا مفقـــودا وهـــو رشا باعهـــا وأوهـــم أ
املرابحة مقصود يف املبيع ومثال صورة الكتم أن يشرتي سـلعة تطـول إقامتهـا عنـده ثـم يبيعهـا مرابحـة 

قــده وذلــك مــن الغــش وال شــك أن املرابحــة يقــع عــىل أهنــا مل تطــل فهــذا قــد كــتم فقــد موجــود مقــصود ف
  .فيها الكذب يف الثمن ويوجد فيها العيب ويوجد فيها الغش وأحكام ذلك خمتلفة

 أن يقـول يف حـد الغـش كــام قـدم يف تقييـده يف الـرشكة املــذكورة مـع اإلقالـة فيقــول :َّالــشيخحـق ): فـإن قلـت(
يظهـــر أن هـــذا ال بـــد منـــه ولعلـــه رأى : )ُتُقلـــ(الغـــش هنـــا ليخـــرج بـــذلك الغـــش يف بـــاب الـــرد بالعيـــب 

السياق يعني املحدود وفيه بحث واهللا أعلم ثم نقول أما الغش هنـا فحكمـه حكـم الـرد يف العيـب مـع 
القيام وأما الكذب فحكمه مع القيام خيالف الغش ألن الغش إذا ثبت يف املرابحـة فللمـشرتي فـسخه 

أما الكذب فيلزمه مـع القيـام إذا أسـقط البـائع الكـذب وعليه األقل يف الفوات من القيمة أو املسمى و
عىل اخلالف يف ذلـك وقـد ترتكـب مـسائل هـذا البـاب بـأن تكـون كـذب مـع غـش أو كـذب مـع عيـب أو 
غش مع عيب أو كذب وغش وعيب مثل ما إذا اشرتى جارية ال ولد هلا ثم يتزوجها وتلـد ثـم يبيعهـا 

ول إقامتهـــا غـــش ومـــا نقـــص التـــزويج والولـــد مـــن بكـــل الـــثمن بـــدون ولـــد ومل يبـــني فولـــدها عيـــب وطـــ
  .قيمتها كذب ولكل حكم خيصه

ـت مـا :قد تقدم للشيخ ): فإن قلت(  يف الرد بالعيب حد الغش والتدليس بقوله إبداء إلـخ وهنـا قـد رأ
ُقلـت(حد به  الغـش هنـا هـو املعلـوم بغـش املرابحـة وهـو مغـاير للتـدليس يف الـرد بالعيـب إذا تأملـت : )ُ

النظــر يف غــش الــرد بالعيــب ويف غــش املرابحــة هــل بيــنهام عمــوم وخــصوص مــن وجــه أو ذلــك ولــك 
  .مطلق والظاهر التباين لتنافر خواصهام رمحه اهللا وريض عنه ونفع به بمنه
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  :والعيب يف املرابحة كغريها
هـــذا قـــول مالـــك, والقيـــاس أن للمغبـــون مـــنهام فـــسخه فـــإن كـــان املـــشرتي : اللخمـــي

اشـــرتى بعـــرشة مـــا قيمتـــه ثامنيـــة, وقـــدر العيـــب اخلمـــس فأســـقط البـــائع مخـــس الـــثمن فقـــال 
ك لو أسقطت عني هذا اخلمس مع القيام مل يلزمـه فكـذا ;املشرتي أغرم قيمتها معيبة  أل

إمـــضاء البيـــع كـــام مل يكـــن ذلـــك عـــيل مـــع  ال أجـــرب عـــىل :يف الفـــوت, وإن كـــان البـــائع فقـــال
ال جيـــرب البـــائع عـــىل احلـــط يف الفـــوت, : القيـــام كـــان لـــه ذلـــك, وقـــد قـــال مالـــك يف الكـــذب

 العيـــب بخـــالف : لـــيس ظلمـــه موجـــب عليـــه أن يؤخـــذ بغـــري مـــا مل يبـــع بـــه, فـــإن قيـــل:وقــال
ـــه بـــذهاب جـــزء فكـــان كمـــن اشـــرتى ســـلعتني فوجـــد واحـــدة قيـــل هـــذا غـــري ;الكـــذب ٍ أل

ــه لــيس صــحيح, ــا نعلــم أ ــه لــو كــان كــذلك جلــرب عــىل رد مــا قابــل العيــب يف القيــام وأل  أل
 ألن الثـوب يكـون ثالثـني ;كاجلزء رضورة لو كان كذلك مل يرجع يف فـوت الـسلعة بـيشء

ْبـــن رشـــدذراعـــا وعيبـــه درهـــم فلـــو نظـــر قـــدره مـــن الثـــوب مل يكـــن لـــه يشء حمـــسوس ا  عـــىل ُ
 املرابحة وشذت من هذا األصل عنـد ابـن حكم الكذب أو الغش أو العيب جيري حكم

القاســــم مــــسألتان مل حيكــــم فــــيهام بحكــــم أحــــد الثالثــــة إحــــدامها مــــسألة مــــن حــــسب مــــا ال 
حيسب أو رضب الربح عىل ما ال ربح له الثانية مسألة من باع عىل مـا عقـد لـه ومل يبـني مـا 

حكـــم  ابـــن القاســـم يف حكـــم العيـــب ويف حكـــم الكـــذب وخالفـــه يف َســـحنوننقـــد ووافـــق 
ــه عنــده عــىل قــسمني أحــدمها غــش ال أثــر لــه يف زيــادة الــثمن كبيعــه مرابحــة مــا ;الغــش ً أل

ورث أو ما وهب له أو ما طالـت إقامتـه عنـده ومل حتـل أسـواقه هـذا وافـق فيـه ابـن القاسـم 
ء إىل  ًوغــش لــه أثــر يف زيــادة الــثمن كبيعــه مرابحــة ســلعة بــثمن اشــرتاها إىل أجــل ألن الــرشا

 إذ قـد يـضع ;ثمن وكمـن بـاع أحـد ثـوبني اشـرتامها معـا بـام ينوبـه مـن ثمـنهامأجل يزيد يف ال
عليــه أكثــر مــن منابــه منــه هــذا خــالف فيــه ابــن القاســم وحكــم فيــه بحكــم الكــذب يف القيــام 
والفــوت فــإن اجتمــع عــىل مــذهب الغــشان معــا كبيعــه مــا طــال زمانــه وحــال ســوقه بــنقص 

إلـــزام املبتـــاع البيـــع بحـــط الكـــذب ومنابـــه مـــن وافـــق ابـــن القاســـم يف القيـــام إن أراد البـــائع 
الـــربح احـــتج عليـــه بطـــول اإلقامـــة وخيالفـــه يف الفـــوت فـــيحكم فيـــه بحكـــم الكـــذب ووجـــه 
احلكــم فيــه أن تقــوم الــسلعة يــوم بيعهــا بتلــك القيمــة ثمنهــا الــصدق وتقــوم يــوم قبــضها إن 

اهبــا مــن الــربح تــأخر فتكــون لــه القيمــة مــا مل يفــضل الــثمن أو تــنقص مــن القيمــة األوىل ومن
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أن تقــوم يــوم ابتاعهــا ثــم تقــوم يــوم باعهــا :  وهــو معــرتض, والــصوابَســحنونهــذا نــص 
لــة األســواق وحيــط ذلــك اجلــزء مــن الــثمن وربحــه, ومــا بقــي  فينظــر مــا بــني القيمتــني حلوا

  . الثمن الصدق للذي ال ينقص منه إن كانت القيمة أقل
ُقلت   :حاالته مخسفإن اجتمع عيب وكذب ف:  وتقدم نحوه, قال:ُ
كــون الــسلعة قائمــة مل تفــت بوجــه مثــل أن يــشرتي ســلعة فيحــدث هبــا عنــده : األوىل

بحـــة ومل يبـــني مـــا حـــدث عنـــده وال أن هلـــا  عيـــب أو تكـــون جاريـــة فيزوجهـــا ثـــم يبيعهـــا مرا
ــــه زاد يف ثمنهــــا مــــا نقــــص العيــــب مــــن قيمتهــــا فــــإن مل تفــــت بوجــــه فــــال طلــــب ;الــــزوج  أل

 للبائع أن يلزمه إياها بحطه الكذب وهو قيمـة العيـب للمشرتي إال بحكم العيب وليس
  .وربحه

لـــة ســــوق أو نقــــص يـــسري فللمــــشرتي القيـــام بحكــــم العيــــب : الثانيـــة أن تفــــوت بحوا
ًحـــسبام تقـــدم أو بحكـــم الكـــذب, ويـــرىض بالعيـــب وثمنهـــا الـــصدق املـــسمى مـــسقطا منـــه 

ئهـــا بعيـــب التـــزويج وســـليمة ثـــ م يقـــوم يـــوم أرش عيـــب التـــزويج مـــا بـــني قيمتيهـــا يـــوم رشا
ابتاعهــا أو يــوم قبــضها عــىل اخلــالف يف ذلــك فيكــون عــىل املبتــاع تلــك القيمــة مــا مل تــنقص 

  .عن ثمن الصدق أو تفضل ما اشرتاها به
أن تفــــــوت ببيــــــع فــــــال طلــــــب للمــــــشرتي إال بحكــــــم الكــــــذب إذ ال رجـــــــوع : الثالثــــــة

  .للمشرتي يف العيب بيشء بعد البيع عىل مذهب ابن القاسم
بعة   :ا بالعيب املفسد له الطلب بأي الوجهني شاء وله اخليار يف ثالثةفوهت: الرا

  .ردها ورد, ما نقصها العيب احلادث عنده
 .أو الرجوع بقيمة العيب ومنابه من الربح

  .أو الرىض بالعيب وطلب حكم الكذب حسبام تقدم
فوهتا بذهاب عينها أو ما يقـوم مقامـه مـن عقـد حريـة أو عطيـة لغـري ثـواب : اخلامسة

َّدونـةوشبه ذلـك فلـه الطلـب بحكـم العيـب أو الكـذب حـسبام فـرسنا, ووقـع يف امل  يف هـذا َ
الوجــه كــالم طويــل, واخــتالف يف الروايــة يرجــع الكــالم عــىل الروايــة الواحــدة إذا محلتــه 
عىل ظـاهره أن املبتـاع يرجـع عـىل البـائع بقيمـة العيـب ومنابـه مـن الـربح عـىل حكـم العيـب 

ْيب زمنَــنيروايــة اختــرص املــسألة ابــن أبــانفراده, وعــىل هــذه ال َ وهــي جــل الروايــات, وعــىل  ,َ
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الرواية الثانية جعل احلكـم يف املـسألة حكـم الكـذب بـانفراده وهـو األظهـر مـن قـصد ابـن 
ه لو قصد إىل حكم العيب بـانفراده لقـال يرجـع بقيمـة العيـب وبـام ;القاسم يف الكتاب  أل

ذكــر القيمــة واعتبارهــا بــام إذا حــصل مل يرجــع ينوبــه مــن الــربح فاســتغنى عــن التطويــل يف 
 ألن الرجــوع ;ملعنــى فيــه فائــدة ويف كــل هــذا نظــر, والــصحيح مــا نــذكر ه بعــد مــن التأويــل

بقيمــة العيــب ومــا ينوبــه مــن الــربح أفــضل للمــشرتي يف هــذه املــسألة ممــن حقــه طلبــه عــىل 
لمبتـاع الرجـوع  ألن عقد احلرية ولو بتدبري عىل قولـه فـوت توجـب ل;مذهب ابن القاسم

ًأن مــــن اشــــرتى عبــــدا فوهبــــه فهــــو فــــوت وال : بقيمتــــه, فهــــذه الروايــــة تــــضاهي روايــــة عــــيل
ــه ريض بالعيــب وطلــب حكــم الكــذب, والروايــة  رجــوع لــه بقيمــة العيــب إال أن يتــأول أ

ْيب زمنَــــنياألوىل عــــىل تأويــــل ابــــن أ َ  حيتمــــل أن يكــــون إنــــام رجــــع املبتــــاع فيهــــا بقيمــــة العيــــب َ
ـــه أفـــضل للمـــشرتي وهـــو بعيـــد يف الظـــاهر, ولـــو ومنابـــه مـــن الـــ ربح عـــىل حكـــم العيـــب أل

ًاشــرتى معيبــا عاملــا بعيبــه, وباعــه بــأكثر مــن ثمنــه وكــتم عيبــه كــان أبــني يف اجــتامع الكــذب  ً
  :ًوالعيب وللمشرتي يف فوت املبيع بذهاب عينه أو ما يقوم مقامه املطالبة باألمرين معا

ه يــؤمر البــائع بحــط الكــذب ومنابــه مــن الــربح يرجــع عــىل البــائع بــأرش العيــب ومنابــ
. ًفإن أبى فعىل املبتاع القيمة ما مل تفضل الثمن مسقطا منه أرش العيـب ومنابـه مـن الـربح

  . ً أو ينقص عىل الثمن الصحيح مسقطا منه قيمة العيب وما ينوبه من الربح–
َّدونـةوعىل هذه الوجوه حيمل قـول ابـن القاسـم يف امل ـه رجـع يف  فيحمـل قولـه عـىلَ  أ

آخر املسألة إىل التكلم عىل هذا الوجه وإن كان مل يبتدئ يف كالمه عليـه وال جيعـل كالمـه 
ْيب زمنَنيًلغوا وتكريرا لغري فائدة كام فعل ابن أ َ َ .  

ُقلت  صورها اللخمي بمن ابتاع بعـرشة وبـاع بـاثني عـرش واطلـع املبتـاع عـىل عيـب :ُ
ًكـــذب, فـــإن فـــات بـــنامء أو نقـــصان كـــان فوتـــا يف بيـــع فلـــه الـــرد بـــه يف القيـــام, ولـــو أســـقط ال

العيــب والكــذب, فعــىل القــول بحــط الكــذب يثبــت يبــدأ بإســقاطه وربحــه ثــم حيــط العيــب 
مـــن الـــثمن الـــصحيح وهـــو العـــرشة وربحهـــا, عـــىل أن الكـــذب ال يـــسقط إال بـــرىض البـــائع 

 وألن ًفبدأ بإسقاط العيب من كل الثمن صحيحه وسقيمه إن قيل قيمتـه صـحيحا عـرشة
 ألهنـا الـثمن الـصحيح ;ًالثمن ال غبن فيه, ومعيبا ثامنية كان له ثامنية وأربعـة أمخـاس دينـار

بعــد طــرح الكــذب والعيــب, وإن كانــت القيمــة أكثــر فلــه مــا مل جيــاوز أربعــة أمخــاس الــثمن 
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لـــة ســـوق فهـــو كالقـــائم عـــىل روايـــة عـــيل, وعـــىل روايـــة ابـــن  بكذبـــه وربحـــه, وإن فـــات بحوا
 الكــــذب ال يف العيــــب فلــــه الــــرد بــــه ولــــه حبــــسه ثــــم خيــــري البــــائع يف حــــط القاســــم فائــــت يف

ـــه الـــثمن ;الكـــذب وربحـــه أو يعطـــى قيمـــة ســـلعته مـــا مل تكـــن أقـــل مـــن العـــرشة وربحهـــا  أل
 ;تقـوم سـاملة: الصحيح أو أكثر مما يباع به وخيتلف يف الصفة التي تقوم عليهـا فقـال حممـد

  .ون غرمألن املشرتي ريض بالعيب ملا مل يرد به د
 ألن القيمة بدل العينـني ;تقوم معيبة وهو أحسن:  وابن عبدوسَسحنونوقال ابن 

  .التي قبض والعيب التي كان برد معيبه
ه عيب, فـإن ;من ابتاع أمة فزوجها مل يبع مرابحة وال مساومة حتى يبني:  وفيها  أل

 يلزمـــه إياهـــا بحـــط بـــاع ومل يبـــني فللمبتـــاع قبوهلـــا بجميـــع الـــثمن أو ردهـــا ولـــيس للبـــائع أن
ـــه مـــن معنـــى الـــرد  لـــة ســـوق أو نقـــص خفيـــف وال زيـــادة أل قيمـــة العيـــب وال يفيـــتهام حوا
بالعيب بخالف من اطلع عىل زيادة يف الثمن فإن فاتت بعتق أو تـدبري فعـىل البـائع حـصة 

  .العيب من الثمن وربحه
 َّلــشيخاهــذا معنــى مــا كــرر فيــه الكــالم يف الكتــاب فجعلــه : الــصقيل عــن ابــن عبــدوس

 يف فوهتا بعتق ونحوه إن حط البائع حـصة َسحنونوالذي فيها مع كتاب ابن . ًتفسريا هلا
العيب وربحه فال حجة للمبتاع فإن أبى فللبائع القيمـة مـا مل تـنقص مـن الـثمن بعـد إلغـاء 

  .قيمة العيب وربحه أو يزيد عىل الثمن وال يزاد وال ينقص
 حكم الكذب ولو طلب حكـم العيـب هذا إن أسقط حكم العيب وطلب: الصقيل

  .كان ما قاله ابن عبدوس
ُشـيوخوقال بعـض أصـحابنا عـن بعـض  ـه ;هـي مـسألة عيـب وكـذب: ه القـروينيُ  أل

ــه اشــرتاها دون زوج ثــم زوجهــا كانــت مــسألة كــذب فــإذا مل  لــو بــني أهنــا متزوجــة وكــتم أ
ة العيـب يذكر تزوجيها صارت مسألة عيب وكـذب, فـإن فاتـت بعتـق ونحـوه وجبـت قيمـ

 مــا قيمتهــا ســليمة يــوم :فــإن حطــه مــع ذلــك الكــذب, وربحــه فــال حجــة لــه, وإن أبــى قيــل
 عـرشون فنقـصها التـزويج : ثالثون وكم قيمتها يومئـذ متزوجـة? قيـل:ابتاعها األول قيل

ثلثهــا, فــإن كــان اشــرتاها األول بامئــة وربــح عــرشين أســقط ثلــث مجيــع ذلــك أربعــون يبقــى 
 أربعـــون, : مـــا قيمتهـــا يـــوم اشـــرتاها الثـــاين? فيقـــال:ب, ثـــم يقـــالثامنـــون هـــو ثمنهـــا بـــال كـــذ
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وقيمتهـا يومئـذ معيبـة ثالثـون فنقـصها العيـب يف هــذا البيـع الربـع, فأسـقط ربـع كـل الــثمن 
ثالثــني تبقــى تــسعون ثــم أســقط ربــع الثامنــني التــي هــي الــثمن بــال كــذب, وذلــك عــرشون 

وربحهـام فتكـون لـه القيمـة مـا مل تبقى ستون هـو ثمنهـا بعـد إسـقاط قيمـة العيـب والكـذب 
  .تنقص عن ستني أو تزيد عىل التسعني

ه جعلهـا مـسألة عيـب; هذا خالف قول ابن عبدوس:الصقيل  ألن الكـذب هـو ; أل
العيــب فــإذا أخــذه بالكــذب والعيــب أغرمــه قيمــة العيــب مــرتني, وإنــام يــصح ذلــك أن لــو 

ه بـني أن يأخـذه بالكـذب كان الكذب غـري العيـب والكـذب هنـا هـو العيـب فـأرى أن خيـري
فــع لــه أخــذ بــه, وقــد تقــرر أن ثمنهــا بعــد طــرح الكــذب وربحــه  أو بالعيــب أي ذلــك كــان أ

فـع لـه وإن أبـى كـان عليـه القيمـة مـا مل تـنقص ;ثامنون فإن أعطاه إياها فال حجـة لـه  ألهنـا أ
ا عن ثامنني أو تزيد عىل الثمن بعد إسقاط قيمة العيب وربحـه وذلـك تـسعون وإن نقـصه

فع لــــــه أخــــــذه بحكــــــم العيــــــب  العيــــــب يف التقــــــويم األول الربــــــع ويف الثــــــاين الثلــــــث, فــــــاأل
فيأخذها بثامنني فتسقط قيمة العيب وربحه, وذلك أربعون وإنام هذا إن اختلفت القيمة 
يف القيمتــــني ولــــو تــــساوت أخــــذه بالتــــدليس ألن إســــقاط قيمــــة العيــــب وربحــــه كإســــقاط 

  .الكذب
ْبن رشدا ًيب والغش مثل أن يبتاع معيبا عاملا بعيبـه وطالـت إقامتـه وإن اجتمع الع: ُ ً

  :عنده ثم باع ومل يبني فحاالته مخس
  .إن بقي املبيع بحاله خري املبتاع يف رده

  .وإن فاته ببيع فإنام له طلب حكم الغش فتكون عليه قيمته إن فضلها الثمن
لـــة ســـوق أو نقـــص يـــسري خـــري يف الـــرد بالعيـــب أو الـــرىض  بـــه ويقـــوم وإن فـــات بحوا

  .بحكم الغش فيغرم األقل من القيمة أواملسمى
  :وإن فات بعيوب مفسدة خري يف ثالثة أوجه

  .ردها وما نقصها: أحدمها −
  .حبسها والرجوع بقيمة العيب ومنابه من الربح:  الثاين−
الــرىض بالعيــب وطلــب حكــم الغــش فيكــون عليــه األقــل مــن قيمتهــا أو : والثالــث−
  .املسمى
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 فــيحط عنــه حكــم العيــب :ت عينــه أو مــا يقــوم مقامــه خــري يف وجهــنيوإن فــات بفــو
 وطلب حكم الغش فيكون عليـه األقـل أو الرىض بالعيب .قيمة العيب ومنابه من الربح

  .من القيمة أو املسمى
ء أو نقـــص فللمـــشرتي أن يمـــسك ثـــم يبتـــدئ بالعيـــب بحـــط إن فاتـــت بـــنام: اللخمـــي

 ألن ;عيبة بثامنية كان عىل املشرتي ثامنيـة فقـطقدره من الثمن إن قومت سليمة بعرشة وم
العيب نقصها اخلمس, وأربعة أمخاس الثمن ثامنية دنانري وهي التي تلزم من جهة الغش 
ــه ال يــرضب, هلــا بــربح وإن قومــت ســليمة بثامنيــة ومعيبــة بــسبعة كــان عليــه ســبعة  فقــط أل

وربحهــا دينــار إال ثمــن كــل فقــط ألن الثــاين بعــد العيــب ســبعة أثــامن الــثمن تــسعة إال ربــع, 
ذلك تسعة ونصف وثمن هذا الثابت من ناحية العيـب ثـم يرجـع إىل حكـم الغـش فلـيس 
ًلـــه إال قيمتـــه معيبـــا, وهـــي ســـبعة دنـــانري التـــي تـــستحق بعـــد طـــرح العيـــب فيـــصري املـــشرتي 
كمـــن مل يـــشرتها إال معيبـــة بتـــسعة ونـــصف وثمـــن ثـــم علـــم بـــام خدعـــه فيعطـــى القيمـــة مـــا مل 

قي, وإن قومـــت ســـليمة بـــاثني عـــرش ومعيبـــة بعـــرشة ســـقط حكـــم الغـــش, ألن جتـــاوز البـــا
العيـــــب نقـــــصها الـــــسدس وهـــــو دينـــــاران إال ســـــدس مـــــن املـــــسمى والبـــــاقي تـــــسعة دنـــــانري 
ًوسدس فقيامه بالعيب خري له, وإن تغري سوقها كان فوتا من جهة الغش فقط عـىل قـول 

حيــــة الغــــش وخيتلــــف يف ابــــن عبــــدوس فلــــه الــــرد بالعيــــب, وحبــــسها ويــــدفع القيمــــة مــــن نا
 ألهنـــا مل تفـــت مـــن ناحيـــة العيـــب, ;تقـــوم غـــري معيبـــة: الـــصفة التـــي تقـــوم عليهـــا, قـــال حممـــد

  .وعىل القول اآلخر تقوم معيبة وتقدم وجهه
ْبــن رشــدا ًوإن اجتمــع الكــذب والغــش مثــل أن يبتاعــه معيبــا بعــرشة دنــانري فتطــول : ُ

مــه إقامتــه ويبيعــه بــاثني عــرش ومل يبــني, فــإن مل تفــت ف لــه الــرد والتامســك ولــيس لبائعــه إلزا
لـة سـوق أو نـامء أو نقـصان  إياه بطرح الكذب وربحه الحتجاجه بالغش, وإن فات بحوا

  .فمطالبته بالغش أفضل له فيكون عليه األقل من القيمة أو املسمى
إن كانـــت قيمتـــه يـــوم قـــبض ثامنيـــة أو تـــسعة أو فـــوق ذلـــك دون عـــرشة : زاد اللخمـــي
ة فقط وإن كانت قيمته فوق ذلك اتفـق جـواب الكـذب والغـش يغـرم وربحها غرم القيم

ًقيمتـــه دون ربــــح مـــا مل جتــــاوز الكـــذب وربحــــه عــــىل القـــول بحــــط الكـــذب حكــــام كالعيــــب 
  .يبتدئ بحطه ثم يغرم القيمة ما مل جتاوز الباقي
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ْبــــن رشــــدا ئــــه جاريــــة وال ولــــد هلــــا : ُ وإن اجتمــــع العيــــب والكــــذب والغــــش مثــــل رشا
ًده أوالدا ثــــم يبيعهــــا بكــــل الــــثمن دون ولــــدها, ومل يبــــني أن هلــــا ولــــدا فيزوجهــــا وتلــــد عنــــ ً

فولدها عيب, وطول إقامتها إىل أن ولـدت غـش, ومـا نقـص التـزويج والولـد مـن قيمتهـا 
كــــذب, فــــإن مل تفـــــت فلــــيس للمــــشرتي إال الـــــرد وال يشء عليــــه أو حبــــسها وال يشء لـــــه, 

جـل العيـب والغـش, وإن فاتـت ببيـع وليس للبائع أن يلزمه إياها بحط يشء من الثمن أل
فـع لـه مـن طلـب حكـم الكـذب فيغـرم األقـل  فال طلـب لـه بالعيـب وطلبـه بحكـم الغـش أ
لة سوق أو نقص  ه أحسن له من حكم الكذب وإن فاتت بحوا من قيمتها أو املسمى أل

ـه ;يسري فله الرد بالعيب أو الرضا به بحكم الغش فيغرم األقل من قيمتها أو املـسمى  أل
  :حسن له من حكم الكذب وإن فاتت بعيب مفسد خري يف ثالثة أوجهأ

  .أن يردها وما نقصها العيب عنده
 .أو يمسك ويرجع بقيمة العيب ومنابه من الربح

ـــه ;أو يـــرىض بالعيـــب ويقـــوم بحكـــم الغـــش فيغـــرم األقـــل مـــن قيمتهـــا أو املـــسمى  أل
التفرقة جربا عـىل اجلمـع أحسن له من حكم الكذب وإن مل يرد والولد صغري مل يبلغ حد 

بيــــنهام يف ملــــك واحــــد أو يــــرد البيــــع, وإن فاتــــت بفــــوت عينهــــا أو مــــا يقــــوم مقامــــه خــــري يف 
الرجــــــوع بقيمــــــة العيــــــب ومنابــــــه مــــــن الــــــربح أو الــــــرىض بالعيــــــب وطلــــــب حكــــــم الغــــــش, 

ثمنهـــا اثنـــي عـــرش وربـــح دينـــار أو : وقـــال وصـــورها اللخمـــي بمـــن اشـــرتى ســـلعة بعـــرشة, 
ٍ ووجـــد هبـــا عيبـــا بعـــد فوهتـــا بـــنامء أو نقـــص فعـــىل القـــول بإســـقاط أرقـــم عليهـــا مخـــسة عـــرش ً

ًالكذب حكام يسقط هو وربحه وهو ديناران وسدس, والبـاقي أحـد عـرش إال سدسـا ثـم  ً
يرجــع للعيــب فتقــوم الــسلعة ســليمة إن كانــت قيمتهــا ســليمة عــرشة وقيمتهــا معيبــة ثامنيــة 

 طـــرح العيـــب وربحـــه ثامنيـــة فقيمـــة العيـــب اخلمـــس وهـــو دينـــاران وســـدس, فالبـــاقي بعـــد
دنانري وثلثا دينار هـذا مـا تـستحقه بعـد طـرح الكـذب وربحـه, فيقـول املـشرتي بقـي مقـايل 
ٍفــيام غــشني بــه مــن رقــم أو كــتامن طــول إقامــة مكثهــا فأعطيــه القيمــة بغــري ربــح مــا مل جتــاوز 

يــة, ومعيبــة البــاقي والقيمــة ثامنيــة دنــانري فــال يشء لــه غريهــا, وإن كانــت قيمتهــا ســليمة ثامن
سبعة أو ستة لتغابن كان يف البيـع مل يكـن للبـائع إال تلـك القيمـة فمتـى كانـت هـي والـثمن 



אא 

 

155

155

متــساويني أو القيمــة أقــل مل يكــن عــىل املــشرتي غريهــا, وإن كانــت أكثــر مــن الــثمن ومنابــه 
  من الربح بعد طرح العيب سقط حكم الغش وبقي حكم الكذب

بحـــة, وقـــال: وفيهـــا امـــت عـــيل بامئـــة فـــأربح عـــرشة ثـــم ثبـــت أهنـــا ق: مـــن بـــاع ســـلعة مرا
قامت عليه بامئـة, وعـرشين فـإن مل تفـت خـري املـشرتي بـني ردهـا أو يـرضب لـه الـربح عـىل 
ٍعرشين ومائه فـإن فاتـت بـنامء أو نقـص خـري املـشرتي إن شـاء أخـذها بقيمتهـا يـوم التبـايع 

ر مـــن عـــرشين إال أن تكـــون القيمـــة أقـــل مـــن عـــرشة ومائـــة فـــال يـــنقص منـــه, أو يكـــون أكثـــ
  . ومائة وربحها فال يزاد عليه

ُقلـــت إن فاتـــت بـــنامء أو نقـــص خـــري املــــشرتي إلـــخ فيـــه نظـــر ألن مـــا فـــرس بــــه :  قولـــه:ُ
غــرم املــشرتي قيمتهــا مــا مل تــنقص :  ولــذا عــرب اللخمــي بقولــه;التخيــري لــيس بتخيــري بحــال

ت بزيـادة وقيمتهـا وأرى إن فاتـ: عام تبايعا به أو تزد عىل املائة وعرشين وربحها, ثم قـال
يوم قبضها أكثر مما اشرتاها وال جتاوز املائة وعرشين, وربحها أن خيري يف غرم قيمتها أو 
ردهــا ألهنــا أفــضل ممــا كانــت فــال مــرضة عــىل البــائع, وإن نقــصت بغــري ســبب املــشرتي أن 
يردها ناقصة إال أن يمضيها لـه البـائع بـام باعهـا بـه وخيتلـف إن نقـصها مـن سـببه خطـأ هـل 
ًيــــضمنها أو يردهــــا ناقــــصة, وال يشء عليــــه, وكــــذا إن كــــان املبيــــع ثوبــــا فــــنقص عنــــده, ثــــم 
طلب البائع فضل الثمن فإن نقص بلبسه لزمته قيمته ما مل تكـن أقـل ممـا باعـه أو أكثـر مـن 
املائة وعرشين وربحها وإن نقـص بلبـسه مل يـضمن قيمتـه ولـه رده بنقـصه, إال أن يمـضيه 

ـــه قطعـــه ومل يلبـــسه;لـــف إن كـــان نقـــصهالبـــائع بـــام بـــاع بـــه وخيت  ألن الغلـــط مـــن البـــائع ; أل
ًبتــسليطه, كمــن بــاع ثوبــا فــأعطى املــشرتي غــريه فقطعــه املــشرتي يف غــرم املــشرتي نقــص 

  . القطع خالف
ُقلت ًبخالف من اشرتى ثوبا مرابحـة :  مل حيك الصقيل إال القول بعدم غرمه وقال:ُ

 هـــذا فـــوت, ففـــرق ابـــن الكاتـــب بـــأن ثـــوب فقطعـــه ثـــم اطلـــع عـــىل كـــذب البـــائع القطـــع يف
  الكـــذب لـــو هلـــك ببينـــة بعـــد قبـــضه املبتـــاع كـــان منـــه ولـــو هلـــك ثـــوب الغلـــط كـــذلك كـــان 

 .من بائعه
بحـــة مبيـــع وثـــوب الغلـــط غـــري مبيـــع, وال: الـــصقيل ْبـــن رشـــدوألن ثـــوب املرا  يف آخـــر ُ

 ادعـى أن إن بـاع مرابحـة ثـم: مسألة من أول رسـم مـن سـامع ابـن القاسـم يف جـامع البيـوع
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ثمنـــه أكثـــر ممـــا باعـــه بـــه وإنـــه غلـــط فيـــه واخـــتلط لـــه بغـــريه فـــإن كانـــت لـــه شـــبهة مـــن رقـــم أو 
ء صــدق, وملــا كــان أحــد أســباب الغــش  شــهادة عــىل مــا وقــع بــه عليــه يف مقاســمة أو يف رشا

  .طول املكث املعروض لكونه عن احتكار لزم بيانه
رض احتكــاره بالنــاس منــع  احلكــرة يف كــل يشء مــن طعــام أو غــريه جــائز ومــا أ:فيهــا
  .احتكاره
ْبـــن رشـــدا ًمـــا يـــرض ممنـــوع اتفاقـــا, ومـــا ال يـــرض يف جـــوازه يف الطعـــام واإلدام ومنعـــه : ُ
كـــه فقـــط هلـــا ولألخـــوين مـــع :رابعهـــا فـــيام عـــدا القمـــح والـــشعري, و:ثالثهـــا  يف اإلدام والفوا

نــاه يف قــول األخــوين مع: َّالــشيخاملــدنيني وســامع أشــهب, ودليــل قــول ابــن حبيــب وقــول 
ً إذ ال يكـون االحتكـار فيهــا إال مـرضا لقلـة الطعــام هبـا يـدل عــىل أهنـم متفقـون عــىل ;املدينـة

أن علـــة املنـــع منـــه تغليـــة األســـعار, وإنـــام اختلفـــوا يف جـــوازه الخـــتالفهم يف وجـــود العلـــة, 
  .ٍوعدمها وهو يف غري األطعمة من عصفر وكتان وغري ذلك جائز إن مل يرض

ويف ادخـار األقـوات يف الرخـاء مرتفـق وقـت الـشدة ولـواله األول أحسن : اللخمي
  . ًمل جيد الناس عيشا يف الشدة ولو قيل إنه مستحسن مل أعبه

ُقلت ـه مـصلحة راجحـة, سـاملة عـن مـرضة النـاس   هو مقتـىض تعليلـه:ُ باالرتفـاق أل
ومـــن قـــدم بطعـــام مل يمنـــع مـــن ادخـــاره إال أن يكـــون : إن كـــان فاعلـــه ال يتمنـــى غـــالء, قـــال

  . جهد فيؤخذ ببيعه
ُقلت   . هو قول عمر يف املوطأ:ُ

ًروى حممد ما علمـت يف الـرتبص بالطعـام لرجـاء غالئـه بأسـا, قيـل لـه, مـن : الباجي
  . ًما من أحد يبتاع طعاما أو غريه إال وحيب غالءه: يبتاع الطعام وحيب غالءه? قال

ُقلــت قــال : ال واألصــل يف ذلــك حــديث مــسلم عــن ســعيد بــن املــسيب عــن معمــر قــ:ُ
كـــــان معمـــــر : إنـــــك حتتكـــــر, قـــــال:  مـــــن احتكـــــر فهـــــو خـــــاطئ قيـــــل لـــــسعيدغرســـــول اهللا 

  .)1(حيتكر
                                     

يف ) 1267(يف املــساقاة, بــاب حتــريم االحتكــار يف األقــوات, والرتمــذي ) 1605( أخرجــه مــسلم رقــم )1(
  .يف اإلجارة, باب النهي عن احلكرة) 3447(كار, وأبو داود رقم البيوع, باب ما جاء يف االحت
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مــن احتكــر يف وقــت يــرض بالنــاس أرشك فيــه أهــل الــسوق بــام :  اللخمــي قــال مالــك
إن كثـر اجلالـب وكـان : اشرتاه به وإن مل يعلم ثمنـه فبـسعر يومـه والبـن العـريب يف عارضـته

م كانـــت احلكـــرة مـــستحبة, وســـمع ابـــن القاســـم إذا غـــال الطعـــام إن مل يـــشرت منـــه رد الطعـــا
  .واحتيج إليه وبالبلد طعام فال بأس أن يأمر اإلمام أهل الطعام بإخراجه للناس

ْبن رشدا    .َّاملوازيةمثله يف : ُ
العــريب كــان خليفــة بغــداد إذا زاد الــسعر أمــر بفــتح املخــازن ويبيــع بأقــل ممــا يبيــع ابــن 

س إىل ذلـــك الـــسعر أمـــر أن يبـــاع لـــه بأقـــل حتـــى يـــرد الـــسعر إىل أولـــه النـــاس فـــإذا رجـــع النـــا
  .وذلك من حسن نظره

من معه طعام زراعة أو جلبه مل يمنع من احتكاره كـان ذلـك يف رضورة أو : الباجي
  .غريها

يبيــع هــذا متــى شــاء ويمــسك إذا شــاء ولــو باملدينــة وأمــا مــن صــار إليــه : وروى حممــد
إن كـان الغـالء الـشديد, : م حلق الناس, شـدة, فـروى حممـدالطعام بابتياع يف وقت سعة ث

بــاع علــيهم? قــال مــا ســمعته, وقــال يف موضــع آخــر ال بــأس : وعنــد النــاس طعــام خمــزون أ
  . أن يأمر بإخراجه إىل السوق

ُقلــت ْبــن رشــد وقــول اَّالعتبيــة ظــاهر :ُ  إذا وقعــت الــشدة أمــر أهــل الطعــام بإخراجــه :ُ
ومـــن اشـــرتاه بالفـــسطاط : خـــالف مـــا نقلـــه البـــاجي, قـــالًمطلقـــا كـــان مـــن زراعـــة أو جلـــب 

 ألن املــرص ;للريــف وهــو بالفــسطاط كثــري وبــالريف مــا يغنــي أهلــه فــروى حممــد منــع ذلــك
جمتمع النـاس ورعيـه أوىل إن فـسد فـسدت األريـاف, وإن كانـت احلاجـة بـالريف والكثـرة 

اف مـــن إخراجـــه ًباملـــرص جـــاز إخـــراج أهـــل الريـــف منـــه إلـــيهم, وإن كـــان باملـــرص قلـــيال خيـــ
  . للريف مرضة منع من إخراجه لتساوي احلالني ومراعاة املرص أوىل

 إن كــان عنــد أهــل الريــف والــسواحل مــا يغنــيهم منعــوا اشــرتاء :وســمع ابــن القاســم
  .الطعام من الفسطاط, وإن مل يكن عندهم ما يغنيهم من الطعام فلهم أن يشرتوا

ْبن رشدا َّدونةعىل قول امل: ُ  الريـف والـسواحل مـن الفـسطاط إن مل يـرض  حيتكر أهلَ
ذلك هبم, وعىل هذا السامع ال حيتكـرون وإن مل يـرض ذلـك هبـم ووجهـه أن احلـوارض فيهـا 

  . يؤخذ الطعام يف الشدائد
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 ولــو أرض ذلــك بأهــل : يريــد;إن مل يكــن عنــدهم مــا يكفــيهم فلهــم أن يــشرتوا: وقولــه
َّدونةفسطاط قاله يف املمها حكم الالفسطاط والقرى التي فيها األسواق حك  فال حيتكر ,َ

هـــؤالء مـــن هـــؤالء وال هـــؤالء مـــن هـــؤالء إذا أرض هبـــم ومـــن مل يكـــن عنـــده مـــا يغنيـــه فلـــه 
ء  ألن املواســـاة بـــني ; لقوتـــه هـــؤالء مـــن هـــؤالء وهـــؤالء مـــن هـــؤالء وإن أرض هبـــم;الـــرشا

  .املسلمني واجبة
ها وعكــسه فواضــح  إن كــان متعينًــا بذاتــه كالعرصــة, دون نقــض:مــسمى لفــظ املبيــع

وإال محل عىل الراجح إن كان وإال فمقتىض األصول فساد بيعه للجهل به يف رهوهنا مـن 
ًارهتــــن أرضــــا ذات نخــــل ومل يــــسمها أو ارهتــــن النخــــل ومل يــــذكر األرض فــــذلك موجــــب 
لكون األرض والرهن والنخل رهنًا, وكذا يف الوصية والبيع, ويف تـرجيح ذكـر املبيـع يف 

عـىل :  منسوب لبائعه بلفظ له وعدمه, نقـال ابـن فتـوح عـن املـوثقني فيقـولوثيقة بيعه غري
ًاألول اشرتى فالن من فالن مجيع الدار التي له بموضع كـذا, ورجـح الثـاين حمتجـا بقـول 

ما حوته أمالكه, وال فرق بني أمالكـه  أهل العلم يف وثائقهم اشرتى فالن من فالن مجيع
  . وبني الدار التي له
ابتــاع :  عـدم اخلـالف يف نـسبته لــه باإلضـافة فقـط, وقـول املتيطـي قولنـاقلـت مقتـضاه

مجيع داره, وكذا كل ما يبـاع مـن مبيـع ملـا وقـع يف ذلـك مـن : منه مجيع الدار أوىل من قولنا
  .اخلالف

إن أضـــافه للبـــائع ثـــم اســـتحق مـــن املبتـــاع مل يرجـــع عـــىل البـــائع : قـــال بعـــض املـــوثقني
  . باعه منه ن املبتاع بتحققه ملك البائع مابيشء ألن إضافته إليه إقرار م

 ألن ;ال يمنـــــع ذلـــــك رجـــــوع املبتـــــاع عنـــــد االســـــتحقاق: وقـــــال ابـــــن اهلنـــــدي وغـــــريه
اإلضــــافة والنــــسبة إىل ملكــــه تــــصدق يف ملكــــه بزعمــــه, ولــــو رصح املبتــــاع بتميلــــك البــــائع 

عبــد املبيــع ثــم اســتحق ذلــك منــه ففــي رجوعــه عــىل البــائع روايتــان, بــاألوىل قــال أشــهب و
ْبــــــــن وهــــــــبامللــــــــك وا ُشــــــــيوخ واختــــــــاره َســــــــحنون, وَ دلــــــــسيني وهــــــــو دليــــــــل قوهلــــــــا يف ُ  األ

ًاالســــتحقاق مــــن لــــه عــــىل رجــــل ألــــف درهــــم فحطــــه نــــصفها عــــىل إن أخــــذه عبــــده ميمونــــا 
  ).ابتاع منه داره (:كقول املوثق) عبده: (بنصفها فاستحق رجع عليه باأللف, فقوله

ُقلت ه يصدق لفظ عبده مع العب:ُ ارة عنه بغري اإلضافة ولو سلم فتقدم كون  يرد بأ
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اإلضــافة غــري رصحيــة يف الداللــة عــىل اعــرتاف املبتــاع بملكــه, والروايــة إنــام هــي يف رصيــح 
  .االعرتاف

ًوحد املبيع دارا أو أرضا منه: املتيطي ً.  
 مــــا مل يــــرصح بــــضده وكقــــول كثــــري مــــن :وقــــال ابــــن اهلنــــدي وابــــن العطــــار وغريمهــــا

   .بلة دار فالناملوثقني حدها يف الق
سأل إسامعيل القايض عن قوله حدها يف الرشق الشجرة هل تدخل يف : عتابابن 

 قـــرأت يف بـــاب كـــذا يف ســـيبويه فـــدلني عـــىل أهنـــا تـــدخل يف :املبيـــع فوقـــف ثـــم قـــال لـــسائله
  .املبيع

  . قال ابن سهل ويف هذا نظر
ُقلت   . حد اليشء منه ينفي توقف القايض ونظر ابن سهل: قوهلم:ُ

ابـــن عتـــاب عمـــن لـــه داران متـــصلتان يف صـــف واحـــد بابامهـــا يف ناحيـــة واحـــدة ســـئل 
ســاق إليهــا مجيــع الــدار التــي بموضــع كــذا, حــدها يف : ســاق إحــدامها يف مهــر زوجتــه بلفــظ

القبلة كذا ويف اجلوف كذا ويف الرشق كذا ويف الغرب الطريق إليها يرشع باهبا ثـم ماتـت 
 ألن ;رثــه يف الــدار املــسوقة, وطلبــه يف الــدارينزوجتــه بعــد أزيــد مــن عــام فطلــب وارثهــا إ

احلدود مشتملة عليهام ولو كانت املسوقة إحدامها كان حدها يف اجلوف, الدار األخـرى 
 مل أســـق إال أحـــدمها التـــي بقبلـــه األخـــرى فأجـــاب :ال األرض التـــي لفـــالن, وقـــال الـــزوج

 ألن احلــدود ; الواحــدة فقــطبلــزوم الــسياقة يف الــدارين إال أن يــأيت الــزوج بــام يبــني أهنــا يف
   .ًأقوى من تسميتها دارا واحدة

ال علـم يل :  هـذا هـو الفقـه إن حقـق وارث املـرأة أهنـا يف الـدارين وإن قـال:سهلابن 
  .إال لفظ الصداق بالتحديد فالقول قول الزوج مع يمينه

فقـــه يغنـــي عـــن تـــسميته ذلـــك,  قولنـــا بحقـــوق املبيـــع, وحرمـــه: املتيطـــي ومنافعـــه ومرا
وموضـــع إعـــداد الزبـــل, وبئـــر :  زيـــد يف الفـــرن, وموضـــع مجـــع احلطـــب لـــه ويف احلـــاممولـــو

  .سانيته
. وغـري ذلـك ممـا يمكـن انفـصاله كـان حـسنًاويف الرحى وأفنيتها ومناصبها وجرسها 

 يف الــدار وشــبهها وكــل جــدرها املحيطــة هبــا هــو الــصواب لــو ســكت عنــه ووجــد :وقولنــا
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ه حـــق عـــىل بائعهـــا ومل يـــدخل يف مجلـــة حقوقهـــا ولـــو ًاملـــشرتي حائطـــا منهـــا لغـــريه مل يكـــن لـــ
ذكـــرت ثـــم خـــرج جـــدار منهـــا جلـــاره رجـــع بحـــصته مـــن ثمنهـــا ولـــو مل يـــذكر اجلـــدر وادعـــى 
املبتاع أن البائع رشط ذلك له حلف البائع عىل تكذيبه وكل ما بالدار املبيعـة حـني العقـد 

ًمما ينقل من دلو وبكرة وباب وصخر وتراب, كان معدا إلصالح ا لدار أو مما اهندم منها ٍ
  .فهو لبائعها ال ملبتاعها إال برشط, وكذا قال ابن فتوح وغريه

ُقلـــت مـــا كـــان ملقـــى يف األرض مـــن حجـــر أو بـــاب أو خـــشبة ســـارية :  ونحـــوه قوهلـــا:ُ
  .فالقول فيه قول املكرتي

ْن زرباختلف يف السلم الذي يرتقى به إىل الغرف فقـال ابـن العطـار وابـ: املتيطي َ :
ْن زربمبتاع ولو مل يشرتطه ولو كـان ينقـل باليـد مـن مكـان آلخـر, واحـتج ابـهو لل  بـام يف َ

  .الوثائق من قوهلم بمنافعها ومرافقها والسلم منها
ًيؤيده سامع عيسى ابـن القاسـم مـن اكـرتى منـزال فيـه علـو ال درج لـه وال : ابن سهل

املكـرتي حتـى مـضت الـسنة ًسلام فتوانى ومل ينتفع بـه  لهاجعل يل : سلم فقال لرب املنزل
واملنقـول للبـائع : طرح عنه مناب العلو مـن الكـراء وقالـه ابـن عتـاب يف الـسلم املبنـي قـال

ًإال أن يــشرتطه املبتــاع قــال بعــض املــوثقني إال أن يكــون مــسندا لعليــة يرقــى منــه إليهــا فهــو 
دلسيني عن ابن حبيب   .هإن السلم للمبتاع وإن مل يشرتط: للمبتاع وحكى بعض األ

ُقلـــت ْبـــن رشـــد قـــال ا:ُ ء لـــو بـــاع دارا فيهـــا علـــو :  يف ســـامع عيـــسىُ ًهـــذا بخـــالف الـــرشا
ًوفيها سلم فهو للبائع, وقول ابن العطار إنه للمبتاع قياسا عىل هذا السامع غري صـحيح, 
ء عــىل الكــراء لوجــب عــىل البــائع أن يأتيــه بــه وإن مل يكــن يف الــدار,  ولــو صــح قيــاس الــرشا

ًمــن بــاع دارا هبــا مبينــة فهــي : حــد فــام أصــاب يف قولــه وال قياســه, وقــالوهــذا مل يقلــه ابــن أ
ُشيوخًللمبتاع الرسير, واحلجر األسـفل وللبـائع احلجـر األعـىل قياسـا عـىل قـول بعـض الـ ُ ,

َّدونــــةقولــــه يف امل معنــــى ــــه مــــن البنــــاء َ  ال شــــفعة يف األرحــــى, احلجــــر األعــــىل ال األســــفل أل
ا, إذ ال ينتفع بأحد احلجرين, دون اآلخـر والـصواب كقدر احلامم, وهي تفرقة ال وجه هل

قاضه   .يف املطاحن املبنية بالدار أهنا للبائع إذ ليست من بناء الدار وال من أ
دلــسيني ال خيتلــف يف خــرزة املعــرصة إن مل تــذكر يف عقــد : املتيطــي عــن بعــض األ

 ومـا بالـدار مـن جـبح  إذ ال منفعة للمعرصة إال هبـا; ألهنا مقصودة يف االبتياع;االبتياع
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  .الدار يف كوى فيه منصوب للبائع إال أن يشرتطه املبتاع, والنحل يف جدار بيت
 إذ ال يــــستطاع ; ونحــــوه البــــن العطــــار وغــــريه هــــي للمبتــــاع:قــــال بعــــض املــــوثقني

 ألهنـا تؤخـذ دون ; برج فيها بخالفه هي للبـائعواحلامم يف: إزالتها إال هبدم الكوى, قال
ر باملبتـــاع   مهـــا ســـواء :وقـــال ابـــن العطـــار: يف برجـــه ونحـــوه للـــشيخ أيب الوليـــد, قـــالإرضا

  .النحل واحلامم للمبتاع
ًمهـــا معـــا للبـــائع إال أن يـــشرتطه املبتـــاع بعـــد املعرفـــة بـــه, ونحـــوه : ويف وثـــائق البـــاجي

  .أليب عمران وأيب بكر بن عبد الرمحن
يـة ويف امللـك شـجر ًأفتـى ابـن الفخـار فـيمن بـاع ملكـا بقر: قال ابن عتاب: ابن عات

زيتـــون طـــاب ثمرهـــا مل يـــشرتطه املبتـــاع إال أن يف الوثيقـــة اشـــرتى فـــالن مـــن فـــالن مجيـــع مـــا 
حوتــه أمالكــه يف األرض والــشجر ومل يــذكر الثمــرة, فطلــب املبتــاع أخــذها أهنــا لــه واحــتج 
بــأن الــشجر نفــسه لــو مل يــذكر يف االبتيــاع دخــل فيــه وتبــع األرض فــإذا دخلــت األصــول يف 

  .ء فالثمرة أحرىالرشا
 إذ كــــان ال يتجــــرأ عــــىل ;ومل يــــذكر هــــل ذلــــك روايــــة ومل يــــسأل عنــــه: قــــال ابــــن عــــات

ًســـؤاله, وكـــان حافظـــا ذاكـــرا للروايـــات ومل أزل أطلـــب ذلـــك فلـــام امتحنتـــه بالفتيـــا ونزلـــت  ً
هـــذه املـــسألة يف دار بيعـــت فيهـــا نخلـــة مزهيـــة فأفتيـــت بـــام كنـــت أســـمع منـــه وخولفــــت يف 

مـــن :  قـــالَعبـــد احلكـــما إىل أن ظفـــرت هبـــا يف كتـــاب الـــرشوط البـــن ذلـــك, ومل أزل أطلبهـــ
ًالناس من يقول من اشرتى دارا بام فيها, وفيها نخل فالثمرة للمشرتي ولو طابت, وأمـا 

  .ًنحن فنجعل ذلك للبائع إال أن يشرتطه املبتاع اتباعا للسنة
  .والذي أقوله ما شاهدت الفتيا به وبه نفذ احلكم: قال ابن عتاب

ـه ظفـر بـام خيالفـه :ُلتُق  ظاهر قوله ظفرت هبا إنه ظفر بام يوافقه, وحاصل ما ذكـر أ
  .فتأمله, ومتامها يف اإلبار

يف بعـض الكتــب قــال سـئل عــن رجـل بــاع داره وفيهــا زبـل لــصق بقاعتهــا : ابـن عــات
  .هو للمبتاع إال أن يشرتطه البائع: ومل يذكر وقت التبايع ثم ادعاه كل واحد منهام قال

ًمــــن ابتــــاع دارا فيهــــا نقــــض لرجــــل هــــو فيهــــا بكــــراء :  ابــــن القاســــمَســــحنونمع وســــ
ءه ثــــم طلــــب الــــنقض واخلــــشب فقــــال لــــه  وأبــــواب يف بيــــوت الــــدار وحــــرض املكــــرتي رشا
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ئـــــي فلـــــم تـــــدع شـــــيئا وقـــــد وجـــــب يل كـــــل مـــــا بالـــــدار فـــــذلك كلـــــه : املـــــشرتي ًحـــــرضت رشا
ه يقول   .مل أظن أن ذلك يكون لك: للمكرتي من قبل أ

ْبن رشا ـه أتـى بـذلك :  األبواب والنقض للمكرتي معناه:قوله: دُ إن كانت له بينـة أ
 إذ ال يقبــل إقــراره لــه بــذلك بعــد البيــع ;مــن عنــده وأقــر صــاحب الــدار لــه بــذلك قبــل البيــع

 إنـام سـكت ألين ظننـت :وإنام عذر املكرتي يف سكوته حني البيع ألن من حجته أن يقـول
أبيعــك : قــضها امللقــى فيهــا إال أن يــشرتطه, ولــو قــالًأن مــن اشــرتى دارا ال يشء لــه مــن ن

قاضــها وأبواهبــا واملكــرتي يــسمع فلــم ينكــر, كــان ســكوته إجــازة للبيــع, وكــان لــه  الــدار بأ
ًمـن الـثمن منـاب الــنقض واألبـواب إن كـان رب الـدار مقــرا لـه بـالنقض, واألبــواب, وإن 

ًمل يكــن مقــرا لــه بــذلك, وال مكــذبا لبينتــه التـــي شــهدت لــه بــ ــه اشـــرتى ً ذلك وإنــام ادعــى أ
ًذلك بامله وبام كان له عليـه مـن كـراء كـان سـكوته عـىل البيـع تـصديقا للبـائع فـيام ادعـى ومل 
 :يكن للمكرتي يشء من النقض واألبواب وال من ثمنها هـذا اآليت عـىل أصـوهلم, وقيـل

ـه أتـى هبـا ويأخـذ مـا جيـب هلـا مـن ا قاض إن كانـت لـه بينـة أ لـثمن بعـد ال يبطل حقه يف األ
حلفه عىل تكذيب بائع الدار إال أن يطـول سـكوته بعـد البيـع ولـو ادعـى الـنقض املبنيـة يف 
الــــدار واألبــــواب املركبــــة فيهــــا وال بينــــة لــــه هبــــام مل يكــــن لــــه يشء منهــــا, ولــــو كــــان الــــنقض 

واألبواب غري مركبة فيها وال مقلوعة منهـا مـا دخلـت يف البيـع وكانـت  مطروحا يف الدار
  .صاحب الدار ع يمينه بيعت الدار, أو مل تبع إن ادعاهاللمكرتي م

ـه يف : وقال ابن دحون قـاض مـن أجـل أ إنام مل يرض سكوته عند البيـع, ولـه بينـة باأل
ًالدار, ولو كان خارجا عنها مل يكـن لـه منهـا يشء, وهـذا ال وجـه لـه, ال فـرق بـني كونـه يف 

  .ًالدار أو خارجا عنها
ُقلــت  مل أظــن أن :مــع قولــه: وقــد وجــب يل كــل مــا يف الــدار: ع ظــاهر قولــه يف الــسام:ُ

ـه لـو مل يدعـه املكـرتي لكـان لـه داخـال يف املبيـع ومثلـه قـول ا ْبـن رشـدًذلك يكون لـك أ  ال ُ
أن : يقبل إقرار البائع بذلك للمكرتي بعد عقد البيـع, وقـد تقـدم مـن نقـل املتيطـي وغـريه

ًصخر وتراب كان معـدا إلصـالح الـدار ما بالدار حني البيع مما ينقل وحيول من خشب و
  .أو مما اهندم منها فهو للبائع

لــــو كــــان بالــــدار املبيعــــة صــــخر أو رخــــام أو عمــــد وشــــبه ذلــــك مل يعلــــم بــــه : املتيطــــي
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ـه لـه بمـرياث  ـه للبـائع إن ادعـاه وأشـبه أ املتبايعان ثم علامه فمعلوم مـذهب ابـن القاسـم أ

  .ه وإال فهو لقطةأو غري
 هـو للمبتـاع وهـو ظـاهر قـول ابـن القاسـم يف :وابن دينار حبيب وابن َسحنونوقال 

  . َّالعتبية
ُقلــــت ًمــــن وجــــد يف عرصــــة ابتاعهــــا بئــــرا عاديــــة هلــــا بــــال, فقــــال : َســــحنون يف نــــوازل :ُ

ا أفسخ بيعه هي للمشرتي:البائع   . بعتك ما ال عرفته فأ
ْبـــن رشـــدا ًوكـــذا لـــو وجـــد املـــشرتي صـــخرا أو عمـــدا أو رخامـــا, وقالـــه ابـــ :ُ ن حبيـــب ً

وابــن دينــار وهــو قيــاس أحــد قــويل ابــن القاســم يف ســامع عيــسى مــن كتــاب األقــضية فــيمن 
وجـــد يف أرضـــه جبـــا بابـــه بـــأرض غـــريه إن لـــه منـــه مـــا كـــان يف أرضـــه ويـــسد فـــيام بينـــه وبـــني 
صاحبه وال يستحقه جاره بالباب, ويأيت عىل قياس قول ابن القاسـم أن اجلـب لـصاحب 

ــه إن وجــد ا ًملــشرتي بئــرا أو جبــا أو بيتــا مل يعلــم بــه, أن للبــائع البــاب وحــده أ البيــع, نقــض ً
ـه للبــائع وكــذا البــن القاسـم يف ســامع عيــسى مــن كتــاب  ًوكـذا إن وجــد صــخرا أو رخامــا أ ً

ـه للبـائع أو (اللقطة  ه ال حق فيه للمبتاع وهذا إنام هو يف املجهول مالكه وما ثبت منه أ أ
ذا إن ثبــــت أن البئـــر أو اجلــــب أو البيـــت املوجــــود حتــــت ًملـــن يرثــــه عنـــه فهــــو لـــه اتفاقــــا, وكـــ

ًأو مـن عمـل مورثـه فلـه نقـض البيـع اتفاقـا, وال ينـدرج  نـسيه األرض من عمل البائع كان
  .يف الشجر مأبور شجرها هذا املذهب

  .هذا مشهوره املعمول به: وقال املتيطي
ء لـدخلت فيـه هو للمبتاع واحتج بأن الشجر لو مل يذكر يف الـ: وقال ابن الفخار رشا

  . ًوكان تبعا لألرض, وذكر ما تقدم عنه وعن ابن عتاب
ُقلــــت ــــه ;أن تــــصور مثــــل هــــذا القــــول فاســــد: األول: وهــــذا وهــــم منــــه يف أمــــرين :ُ  أل

قياس يف معرض النص, واإلمجاع عىل بطالنه, روى مسلم بـسنده عـن عبـد اهللا بـن عمـر 
ر فثمرهـــــا للـــــذي باعهـــــا إال أن ًمـــــن ابتـــــاع نخـــــال بعـــــد أن تـــــؤب: غقـــــال رســـــول اهللا : قـــــال

  .)1(يشرتطها املبتاع, وهو يف املوطأ والرتمذي وغريمها
                                     

يف ) 1543(ً يف البيـوع, بـاب مـن بـاع نخـال قـد أبـرت, ومـسلم رقـم 336, 4/335:  أخرجه البخاري)1(
= 
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مسئلتي األرض  ألهنام إنام قاال ذلك يف ;ني عىل ذلك وهذاَّالشيخفهمه قول : الثاين
 ألن مـسألة ;ٍخلاصية فيهام وهـي اشـتامهلام عـىل لفـظ دال عـىل اشـرتاط املبتـاع الثمـرةوالدار 

مجيـــع مـــا حوتـــه أمالكـــه مـــن األرض والـــشجر, ولفـــظ مجيـــع مـــا  ن بـــاعابـــن الفخـــار هـــي مـــ
وكــذا . كــالنص عــىل دخــول الثمــرة فهــو عنــده ممــا اشــرتطه املبتــاع فيكــون لــه بــنص احلــديث

ونزلــت هــذه املــسألة وهــذا نــص بأهنــا : صــورة مــسألة الــدار التــي أتــى هبــا ابــن عتــاب لقولــه
 هـــذا اللفـــظ الـــدال عـــىل اشـــرتاط نزلـــت بلفـــظ مـــسألة ابـــن الفخـــار ولـــو كانتـــا عـــريتني عـــن

. الثمـــرة بعمومـــه مل يلـــق بمنـــصبيهام الفتـــوى بـــدخول الثمـــرة لـــنص احلـــديث بخـــالف ذلـــك
مـــن اشـــرتى :  بنقـــيض فتوامهـــا يف اجلـــالب مـــا نـــصهخمتـــرص ابـــن اجلـــالبوذكـــر املـــسألة يف 

ًأرضا فيها شجر مثمر فام كان من ثمرها عقد فهو للبائع وما كان وردا فهو للمبتاع ً.  
ــــه قــــالوذ ملــــا ذكــــر فتــــوى ابــــن : كــــر ابــــن ســــهل وغــــريه عــــن ابــــن عتــــاب يف القــــضية أ

به عن رواية ومل يسأل عن ذلـك وكـان ال جيـرتأ عليـه بالـسؤال,  الفخار, ومل يذكر هل جوا
ه أو يـــرد ســـؤاله عـــن ذلـــك إذا كـــان ;وفيـــه عنـــدي نظـــر  ألن املفتـــي يـــسأل عـــن مـــستند فتـــوا

 حفـظ أصـله أو اسـتنباط علتـه, أمـا إذا كـان اسـتناده ًمستنده خترجيا يفتقر فيه لتأمل باعتبار
  . إىل ظاهر الرواية املعلومة املشهورة فال يسأله عنه لبيب

ومـــستند فتـــوى ابـــن الفخـــار املـــذكورة إنـــام هـــو األخـــذ بـــرصيح املـــذهب يف وجـــوب 
الثمـــــرة املـــــأبورة للمـــــشرتي باشـــــرتاطه, ودليـــــل اشـــــرتاطه يف النـــــازلتني واضـــــح ملـــــن نظـــــر 

صف, وذكر  ُشيوخاستدالل الوأ   . بظواهر الروايات اجلارية عىل األصول, فتأملهُ
يف كتــاب : أجــاب ابــن القطــان, فــيمن بــاع مجيــع أمالكــه بقريــة كــذا, وقــال: ابــن ســهل

االبتيــــاع يف الــــدور والــــدمن واألفنيــــة والزيتــــون, والكــــروم ومل يــــزد عــــىل هــــذا, وللبــــائع يف 
إنــام بعــت ملكــي فــيام : هــي يل, وقــال البــائع: القريــة أرحــى مل تــذكر يف الوثيقــة فقــال املبتــاع

  .نصصت يف الوثيقة فإن األرحى للمبتاع وكل ما بالقرية من العقار
َأصبغهذا موافق لسامع : ابن سهل ْ   . يف الصدقةَ

  .وقال غريه هي للبائع: قال املتيطي
 =                                     

 يف البيـــوع, بـــاب مـــا جـــاء يف ثمـــر املـــال يبـــاع 2/617: ًالبيـــوع, بـــاب مـــن بـــاع نخـــال عليهـــا متـــر, ومالـــك
  .يف البيوع, باب ما جاء يف ابتياع النخل بعد التأبري) 1244(أصله, والرتمذي رقم 
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  ]باب اإلبار يف النخل[
 فـــإذا تـــم اللقـــاح هـــو أن ينـــشق الطلـــع عـــن الثمـــرة: البـــاجي عـــن ابـــن حبيـــب: اإلبـــار

فيــسقط مــا يــسقط وثبــت مــا ثبــت كــان الثمــر للبــائع, وإن انــشق الطلــع فتــأخر تــأبريه وأبــر 
غــريه حولــه ممــا حالــه مثــل حالــه فحكمــه حكــم مــا أبــر, وإبــار التــني ومــا ال نــور لــه أن تــربز 

  .مجيع الثمر عن موضعها تتميز عن أصلها
 غريهــــا, وســــمع القرينــــان إبــــار التــــي ال تــــؤبر أن تبلــــغ مبلــــغ اإلبــــار يفوإبــــار النخــــل 

الـــشجر غـــري النخـــل اللقـــاح وهـــو أن يثمـــر الـــشجر فيـــسقط منـــه مـــا يـــسقط ويثبـــت منـــه مـــا 
  .يثبت, وليس ذلك بأن يورد الشجر ويكون ذلك يف العنب والرمان

ْبن رشدا هـو : هذا مشهور مذهب مالك ومعلومـه, وإليـه رجـع مالـك بعـد أن قـال: ُ
يف كونــه إفراكــه أو ظهــوره مــن األرض : البــاجي: ع طــرقويف إبــار الــزر. أن يــورد الــشجر

  .روايتا ابن القاسم وأشهب
ْبــــن رشــــدا هــــو أن يــــستقل :  وقيــــل,هــــو نباتــــه: روى ابــــن القاســــم عــــن مالــــك وقــــال: ُ
بــل حتـــى يأخــذ احلـــب وقــع ذلـــك يف أصــل األســـدية وهــو أحـــد قــويل ابـــن :  وقيـــل,ويفــرق

  .َعبد احلكم
  .  هو حتبيبه:ل املشهور إباره نباته, وقي:املتيطي

  . ًهو أن حيبب حتى لو يبس حينئذ مل يكن فسادا: َعبد احلكم روى ابن :يف الكايفو
ُقلـــت ـــه بـــذره, ونقلـــه ابـــن شـــاس وغـــريه, فـــإن أبـــر بعـــضها دون :ُ  وروى أبـــو عمـــر أ

  . أبر للبائع وما مل يؤبر للمبتاعما: إن كانا متساويني, فقال مالك: بعض فقال الباجي
  . ما أبر تبع ملا مل يؤبر وكله للمبتاع: ناروقال حممد بن دي

إمـا أن تـسلم كـل الثمـرة للمبتـاع : يقال للبائع: َّالعتبية عن ابن القاسم يف َسحنونول
وإال فسد البيع ولو ريض املبتاع بالنـصف, هـذا إن متيـز املـأبور مـن غـريه بعـض الـثامر أبـر 

ك فيهــا وبعــضها مل يكمــل, وبعــضها مل يــؤبر, وإن كانــت النخــل بعــض ثمرهتــا قــد كمــل ذلــ
وكـــان يف ســـائر الـــثامر قـــد ظهـــر بعـــض الثمـــرة وبعـــضها مل يظهـــر, فـــروى ابـــن حبيـــب ذلـــك 

  .للبائع وجعل ظهور بعضه كظهور مجيعه أصله اإلزهاء
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ـــه ملـــا مل : وروى ابـــن املـــواز أن ذلـــك ال جيـــوز إال أن يـــشرتط املبتـــاع الثمـــرة, ورأى أ
 ; يــؤبر, فلــم يبــق إال أن يــشرتط املبتــاع حــظ البــائعيتميــز وال جيــوز أن يــشرتط البــائع مــا مل

ه جائز له   .أل
ــه إن كـــان مــا أبـــر : مل حيـــسن البــاجي حتـــصيل هــذه املــسألة, وحتـــصيلها: ابــن زرقــون أ

ًمساويا ملا مل يؤبر, وكل متميز يف نخالت بأعياهنا فال خيتلف أن ما أبر للبائع ومـا مل يـؤبر 
كــل نخلــة ومــا مل يــؤبر كــذلك ففــي كونــه كلــه للبــائع أو ًللمبتــاع, وإن كــان مــا أبــر شــائعا يف 

 البيـع مفـسوخ :رابعها خيري البائع إما سلم كل الثمرة, وإال فسخ البيع, و:ثالثها. للمبتاع
 وروايــة حييــي عنــه يف العــرشة كنحــو َّالعتبيــةالبــن حبيــب وحممــد بــن دينــار وابــن القاســم يف 

  .َسحنونرواية حممد مع فضل عن ابن القاسم و
وإن كان أحدمها أكثر ففي تبعية القليل للكثري وكونـه كاملـساوي روايتـان, : لباجيا

  .وسمع عيسى ابن القاسم من اشرتى زيتونة عىل قطعها فتأخر حتى أثمرت فله ثمرهتا
ْبن رشـدا ً مل يكـن فيهـا ثمـر مـأبور, ولـو كـان فيهـا ثمـر أبـر لكـان للبـائع اتفاقـا, : يريـد:ُ
دل عىل أن قطع الثمرة عليه ولو كان عـىل البـائع لكـان ضـامهنا ي: الثمرة للمشرتي: وقوله

منه, وكانت الثمرة له خالف قوله يف رسم سلف, من سامع ابن القاسـم يف بيـع الـصوف 
 أن ضـامن الـشجرة مـن البـائع َسـحنونًعىل ظهـور الغـنم, ويؤيـد كونـه خالفـا مـا روي عـن 
 أجر قيامه عليهـا إن كـان يـسقيها هـو فالغلة له, وعىل املشرتي يف ثمر هذه الشجرة للبائع

ال املطــر, رواه ابــن أيب جعفــر عــن ابــن القاســم وعليــه كــراء موضــعها مــن األرض إن كــان 
ًالبائع غائبا اتفاقا, وإن كان حارضا فعـىل اخـتالف, قيـل ً , ويأخـذ :ً ً حيلـف إن كـان حـارضا

  .القاسمالكراء, وقاله عيسى يف سامعه يف الرشكة وهو أصل اختلف فيه قول ابن 
إن كان البائع اشـرتط األغـصان فـالثمرة لـه وإن مل يـشرتط ذلـك : وقال ابن عبدوس

ًووقـــع البيـــع جممـــال فهـــو للمبتـــاع, وقالـــه ســـعيد بـــن حـــسان ويلـــزم عـــىل قيـــاس مـــا قلنـــاه أن 
ًيكـون عليـه ملــشرتي الـشجرة كـراء العمــود إن كـان غائبـا, وإن كــان حـارضا فعـىل اخلــالف  ً

لو اشرتى عمود الزيتونة واشرتى آخر الفـروع : عىل قياس ما قلناهاملذكور, والبن لبابة 
وتـــــأخر قطعهـــــا حتـــــى أثمـــــرت فـــــالثمرة لـــــصاحب الفـــــروع, وعليـــــه كـــــراء العمـــــود, وعـــــىل 
صــاحب العمــود كــراء األرض إن كــان صــاحب األرض وصــاحب العمــود غــائبني, وإن 
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ًكــان صــاحب األرض غائبــا وصــاحب العمــود حــارضا مل يكــن لــه كــراء, وكــان  لــصاحب ً
إذا ثبــت أن الثمــرة للبــائع فلــيس للمبتــاع : األرض كراؤهــا عــىل صــاحب العمــود املتيطــي

إجبــاره عــىل جــدها قبــل أوان اجلــد, وهــل يكــون ســقي األصــول مــدة ذلــك عــىل البــائع أو 
  .عىل املبتاع? رواية حممد وقول املغرية

ُقلت َأصبغ روى األول :ُ ْ   . يف نوازلهَ
ْبن رشدا ه عليه:ُ ه منفعة هلام ال يستبد هبا أحدمها كرشيكني ومل يعد ;ام القياس أ  أل

ًاختياره قوال ثالثا ويف بعض نسخ ابن احلاجب ولكليهام السقي ما مل يرض باآلخر ً.   
يعنـي لكـل واحـد مـن صـاحبي املـأبور واملنعقـد إذا بقيـا عـىل ملـك : عبـد الـسالمابن 

 الوقت الـذي جـرت العـادة أن جتـد إىل: البائعني السقي ما مل يرض ذلك باملشرتي, ومعناه
  .الثمرة فيه, وإنام ذلك بمقتىض العرف

ُقلت مـا :  إنام يتقرر هذا الكالم عىل أن السقي عىل البائع ال عىل املـشرتي ويف قولـه:ُ
ـــه إنـــام يلحقـــه بتـــرضر أصـــوله, وتـــرضر : مل يـــرض نظـــر, ألن حلـــوق الـــرضر للمبتـــاع بعيـــد أل

وقــع الــرضر بــالثمرة فلــو قالــه عــىل قــول املغــرية كــان األصــول بــسقي ثمرهــا بعيــد, وإنــام يت
سب فتأمله   . أ

وسمع ابن القاسم إن بيعت اجلارية وعليها حيل وثيـاب مل يـشرتطها بـائع وال مبتـاع 
   .فهي للبائع, وما ال تتزين به فهو هلا

  .زين به ال ينبغي اشرتاطه املبتاعوما تت: القاسمابن 
   . هبامن احليل والثياب ال بأس: َسحنون

ْبن وهبا إن كانت اجلارية فارهة هلا الثوب نحو بذلتها عند : ا يقولًسمعت مالك: َ
  .أهلها ليس للبائع نزعه, والثوب اجلديد الذي لزينتها هو للبائع

ْبــــن رشــــدا إذا كــــان احلــــيل والثيــــاب للبــــائع لزمــــه أن يكــــسوها كــــسوة مثلهــــا للبذلــــة, : ُ
بتــــاع فــــإن اشــــرتطه لزمــــه, ولــــو رشط البــــائع ال جيــــب ذلــــك عليــــه إن مل يــــشرتطه امل: وقيــــل

أخــــذها عريانــــة ففــــي بطــــالن رشطــــه وعليــــه أن يعطيهــــا مــــا يوارهيــــا ولــــزوم رشطــــه, ســــامع 
  . مع روايته عن ابن القاسمَّدنيةأشهب, وقول عيسى بن دينار يف امل

ْبن رشدقال ا   . هو القياس وبه الفتوى: ُ
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ُقلـت  معــزو ملعـني, وقــول ابـن عتــاب  مل حيـك ابــن فتـوح عــن املـذهب إال األول غـري:ُ
ُشيوخيا عند العن ابن مغيث هو الذي جرت به الفت ْبن رشد خالف قول اُ ُ.  

لـــو بـــاع اجلاريـــة عـــىل أن ينـــزع مـــا عليهـــا وال يكـــون هلـــا إال ثـــوبني : ويف ســـامع أشـــهب
خلقني يف املنزل فجاء هبام فـإذا مهـا ال يوارياهنـا فلـيس لـه ذلـك ولـو اشـرتطه والبيـع الزم, 

ًمه أن يعطيها ثوبا يوارهيـا وأمـا خلقـان ال يوارياهنـا فـال وأرى أن يعطيهـا إزارا, قيـلويلز ً: 
ًال, بل إزارا أو ثوبا: فالقميص قال ً.  

ْبــن رشــدا  ألن إخــالق الثيــاب خيتلــف ولــو ; النظــر وقيــاس املــذهب فــساد هــذا البيــع:ُ
  .  ألهنام حارضان بالبلد;وصفا مل جيز إال عىل اختالف

  .جواز بيع الثمر قبل بدو صالحه عىل جده: هاوفيها مع غري
يف الــسلم األول رشط ذلــك بلــوغ الثمــر أن ينتفــع بــه, واحتــيج لبيعــه, ومل : اللخمــي

ه فس;يتامل عليه أكثر أهل موضعه وإال مل جيز   .اد وعىل بقائه نصوص املذهب فساده أل
بيــع بالنقــد, هــذا إن رشطــا أن مــصيبته مــن املــشرتي أو مــن البــائع وال: وقــال اللخمــي

ــه تــارة بيــع وتــارة ســلف, وإن كانــت املــصيبة مــن البــائع والبيــع بغــري نقــد جــاز, ورصح  أل
ًوز إمجاعــا ومل يــستثن منــه شــيئااملــازري بــأن بيــع الثمــر قبــل بــدو صــالحه عــىل البقــاء ال جيــ ً ,

وقـول : انفرد بعض أشياخي يف بيـع التمـر قبـل الزهـو فـذكر مـا قالـه اللخمـي قـال: ثم قال
وظــاهر املــذهب أن هــذا ال جيــوز, ويف املــذهب مــا يــشري إىل االخــتالف يف هــذا : ياخاألشــ

األصـــل فـــإن فيـــه قـــولني مـــشهورين يف جـــواز كـــراء األرض الغرقـــة عـــىل أن العقـــد إنـــام يـــتم 
  . بنضوب املاء عنها

ُقلـت  هـي مـسألة الكتــاب فيهـا قـوال ابــن القاسـم وغـريه وهــي عنـدي كقوهلـا بجــواز :ُ
 عــرش ســنني إن مل ينقــد, والفــرق بيــنهام وبــني مــسألة التمــر قبــل الزهــو كــراء األرض البعــل

تبــــاع عــــىل البقــــاء, إن غــــرره يقــــدر عــــىل رفعــــه بالعقــــد مــــع رشط اجلــــد وغــــرر نــــزول املطــــر, 
وانكـــشاف املـــاء غـــري مقـــدور عـــىل رفعـــه, وقـــد فرقـــوا هـــذا املعنـــى يف فـــصل اخللـــع بـــالغرر, 

بقــــاء فيفــــسد نقــــال اللخمــــي عــــن ابــــن وعــــىل الــــسكت يف محلــــه عــــىل اجلــــد فيــــصح أو عــــىل ال
 ألن أصــــــل البيـــــــع التقـــــــابض يف عوضـــــــيه وال ;القاســــــم فيهـــــــا والقـــــــايض, وصـــــــوب األول

 ألن العـادة إنـام هـي إذا مل يقـع البيـع وإذا وقـع ;هـذا بالعـادة إهنـا جتـد بعـد الـصالحيعرتض 
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  .لبغدادينياملازي املنع لرواية االبيع محل عىل أصل البياعات, وقاله ابن حمرز قبله وعزا 
 ظاهرهــا اجلــواز إن مل يــشرتط بقاؤهــا وعليــه محلهــا غــري واحــد, مــن حــذاق :يــاضع
ُشيوخ ـه عـىل الفـساد ُ نا, واخترصها كثـري مـنهم وإليـه مـال األهبـري, وحكـى البغـداديون أ

ه رشط جـده وحكـي عـن أيب حممـد وعليـه  حتى يشرتط اجلد ومحل بعضهم املسألة عىل أ
يـــا ومحـــل فـــضل املـــسألة عـــىل أن عـــرفهم اجلـــد, اختـــرصها, واحتجـــوا بـــام لـــه  يف كتـــاب العرا

  . وجعل بعضهم كثرة الثمن دليل البقاء وقلته دليل جده
ْبن رشدوقال ا ال جيوز : يف أثناء أول مسألة من سامع ابن القاسم من جامع البيوع: ُ

ًبيـــــع الـــــبلح قبـــــل زهـــــوه إال بـــــرشط القطـــــع فـــــإن وقـــــع مـــــسكوتا عليـــــه فـــــسخ إال أن يقطعـــــه 
ـه اشـرتاه عـىل القطـع, عـىل هـذا حيمـل مـا يف امل شرتي قبـل أن يعثـر عليـه ألن بقطعـه يتبـني أ

َّدونةالبيوع الفاسدة من امل ه اختالف قول عـىل مـا قالـه بعـض َ يا منها ال عىل أ , وبيع العرا
ـه جيـوز بيعـه وإن وقـع عـىل الـسكت قبـل أن يتحبـب فـرق ;أهل النظر بخالف القـصيل  أل

  .بينهام العرف
ال خــالف يف منــع بيــع التمــر قبــل بــدو صــالحه عــىل البقــاء إال مــا يــروى عــن : اجيالبــ

يزيد بن أيب حبيب يف العرية, وإن أطلـق البيـع فاملـشهور عـن مالـك منعـه, والبـن القاسـم 
ء  ــه جيــوز رشا يف البيــوع الفاســدة, عنــه جــوازه ابــن عبــد الــسالم ســمع عيــسى ابــن القاســم أ

ٍقة ملن مل يشرتطها فيها ومل يفرق بني قرب وبعـد, ومثلـه مال العبد وثمر النخل بعد الصف ٍ
َّدونةيف جوائح امل   .  يف ثمر النخل بعد الصفقةَ
ُقلت   . ويف شفعتها حسبام يأيت:ُ
ه ال جيوز قرب أو بعـد, فكنـت أقـول تفرقـة عيـسى يف سـامعه : وروى أشهب:قال  أ

َصـبغَإن كان بالقرب جاز وإن طال فال خري فيه, ومثلـه أل  ابـن القاسـم مفـرسة لقولـه  عـنْ
 وإن اخلـالف إنـام هـو يف القـرب, وال خـالف يف البعـد ألجـل إنـه إذا طـال :يف سامع عيسى

مل يكن الذي اشرتى هو ما كان جيـوز لـه أن يـستثنيه والـذي أقـول بـه اآلن أن التفرقـة قـول 
د ثالـــث, وتفرقـــة أشـــهب بإجازتـــه ذلـــك يف الثمـــر يريـــد ولـــو بعـــد ومنعـــه ذلـــك يف مـــال العبـــ

  . يريد ولو قرب قول رابع
ء الثمرة يف األقوال الثالثة ء الزرع بعد األرض حكم رشا   .وحكم رشا
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ًوحــد القــرب يف ذلــك عــرشون يومــا ونحــوه, وعــن البــاجي للمخزومــي : قــال حييــى
   .وابن دينار مثل رواية أشهب

ء ذلـــك عـــىل مثـــل الـــثمن : قـــال فـــضل عـــن ابـــن حبيـــب: زرقـــونابـــن  إنـــام جيـــوز لـــه رشا
ُاملاجــشونبتــاع بــه األصــل مــن نقــد أو أجــل, وإن كــان بعــرض فبمثلــه, ومنعــه ابــن الــذي ا ِ 

ــــه جمهــــول حمــــض, قــــال;يف مــــال العبــــد بكــــل حــــال ولــــو بــــالقرب ء الــــسيف :  أل وأمــــا رشا
املنقوض احللية إن اشرتاها بعده, فـإن كـان بحدثانـه والـسيف بحالـه ومل تركـب فيـه حليـة 

ئها بالفــض ة وإن مل تكـــن مراطلـــة إن أمكـــن تركيبهـــا دون حديــد وال غريهـــا فـــال بـــأس بـــرشا
إعــادة للــصياغة وكانــت متــوافرة كلهــا, فــإن فــات بعــضها أو كــان الــسيف حــيل بغــري تلــك 
احلليــــة أو تطــــاول أو كانــــت حليتــــه ال تركــــب إال بعــــد إعادهتــــا بالــــصياغة مل جيــــز, وأجــــازه 

ِّمطـــرف األول ومل جيـــزه يف  يف مـــال العبـــد والثمـــر والـــزرع, إن كـــان بحدثانـــه وبمثـــل الـــثمن َُ
احلليــــة إال أن يكــــون البــــائع بــــاع الــــسيف واســــتثنى احلليــــة, فلــــم ينقــــضها حتــــى أراد بيعهــــا 

  .بحدثانه فيجوز
وإن اشرتى األصل والثمرة يف صفقة واحدة ثم استحق األصل فقال ابـن : الباجي

حبيــــــب إن كــــــان يف زرع فاســـــــتحقت األرض فــــــسخ البيـــــــع مــــــا مل يستحـــــــصد الــــــزرع فـــــــإن 
ل االســــتحقاق تــــم فيــــه البيــــع, وكــــذا الثمــــرة يف اســــتحقاق األصــــل, ومثلــــه استحــــصد قبــــ

َّدونةملحمد, وظاهر امل   . يف الشفعة فسخ البيع طاب أو مل يطبَ
ًالبــــــن حبيــــــب مــــــن اكــــــرتى دارا فيهــــــا شــــــجرة تبــــــع للكــــــراء فاشــــــرتطها املكــــــرتي ثــــــم 

ــه ضــمها إىل مــ;اســتحقت الــدار إال موضــع الثمــرة أهنــا تــرد طابــت أو مل تطــب ا مل يكــن  أل
يملكه, ولو اهندمت الدار فالثمرة للمكرتي مناهبا من الثمن وهذا اخـتالف مـن قولـه يف 

ءاالستحاق إ   .ال أن يفرق بني االكرتاء والرشا
 أن الثمـرة :وقال حممد وحييى بن عمر يف اهندام الدار يف بعض املـدة والثمـرة مزهيـة

إن أزهـت : ة, وأليب زيد عـن ابـن القاسـمًترد إىل البائع إال أن تكون تبعا ملا مىض من املد
  . فهي للمكرتي بمناهبا من الثمن, ففي رد ثمرة الدار للبائع, وكوهنا للمشرتي

 تفرقــة ابــن حبيــب بــني اهلــدم واالســتحقاق ولــو اشــرتى الثمــرة عــىل اجلــد ثــم :ثالثهــا
ى اشــرتى األصــل فلــه أن يقــر الثمــرة يف األصــل, ولــو اشــرتى الــزرع عــىل احلــصاد ثــم اكــرت
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ــــه مل يملــــك األرض, ولــــو اشــــرتى ;األرض مل جيــــز أن يقــــر الــــزرع حتــــى يبــــدو صــــالحه  أل
 ألن عقــد الثمــرة فاســد, ولــو ;الثمــرة عــىل التبقيــة ثــم اشــرتى األصــل مل يكــن لــه أن يبقيهــا

 ألن الثمـــرة إذا فـــسخ بيعهـــا رجعـــت ;ورث األرض بعـــد ذلـــك جـــازت التبقيـــة قالـــه مالـــك
  . إليه باإلرث
ُقلـــت  جيـــوز ابتياعـــه الـــزرع بعـــد ابتياعـــه األرض فيبقيـــه فيهـــا وحيـــل حمـــل  يف شـــفعتها:ُ

ءه األرض مل ;البـــــائع, ولـــــه بيـــــع األرض دون الـــــزرع, وال يبطـــــل البيـــــع يف الـــــزرع  ألن رشا
  . ينتقض, ويف االستحقاق انتقض

إن انقـــــضت الـــــسنون, ويف األرض للمكـــــرتي زرع مل يبـــــد : ويف أكريـــــة الـــــدور منهـــــا
ؤه, وإنـــام جيـــوز بيـــع زرع أخـــرض بـــرشط مـــع األرض يف صـــالحه مل جيـــز لـــرب األرض  رشا

ئـه رب األرض ال أعرفـه  صـفقة, وكـذا األصـول بثمرهـا, ونقـل بعـض املغاربـة جـواز رشا
ء مــن مكرهيــا  ًنــصا وال يبعــد خترجيــا, ونــص أبــو إبــراهيم أن مــن صــارت إليــه األرض بــرشا ً

ء زرعها ه كمكرهيا يف منع رشا   .أو هبة أ
  :الحها جائزوبيع التمر بعد بدو ص

  . ما مل يستثن نحو البذر من الكتان: احلاجبابن 
ُقلـــت  اســـتثناؤه كـــاجلنني, وبعـــضهم خيـــرج فيـــه اخلـــالف مـــن كـــون املـــستثنى مبقـــى, :ُ

   .ويلزم مثله يف سائر احلبوب, كالقمح والفول
ـه جـائز بيـع مجيعـه, وإن أزهـى مـا : حارثابن  اتفقوا يف احلائط تزهو فيه نخـالت, أ

ه كذلك إن كان الزمن أمنت فيه العاهات: ابن القاسمحوله فسمع    .أ
مــا و: وقــال ابــن القاســم  حتــى يزهــو, وقالــه ابــن حبيــب وحكــاه َّأحــب إيلًال أراه حرا

ِّمطرفعن  َُ .  
ُقلـــت ه البـــاجي مل:ُ ِّطـــرفُ ظـــاهر مـــا عـــزا هـــة قـــالَ إذا بـــدا صـــالح نخلـــة :  املنـــع ال الكرا

ليـه مـن احلـوائط ممـا  ُهـو كحالـه يف التبكـري والتـأخري خالفـا ملبحائط جاز بيع ما حوا ِّطـرفً َ 
  .ال يباع بطيبها غري حائطها: من أصحابنا والشافعي قاال

ُقلـــت  املنـــع وعزوهـــا :ثالثهـــا ففـــي جـــوازه واســـتحباب تركـــه حتـــى يبـــدو صـــالحه, :ُ
بجـــــواز بيـــــع احلـــــائط فيـــــه صـــــنف واحـــــد مـــــن الثمـــــر يبـــــدو : واضـــــح, وســـــمع ابـــــن القاســـــم
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ًحلــائط إن كــان طيبــه متتابعــا وال جيــوز بيعــه بالــيشء املبكــر, وإن صــالحه, وإن مل يعــم كــل ا
كانت أصنافه من التمر خمتلفة مل يبع منها إال ما طاب, وال بأس ببيع الدالية, وقد طابـت 

  .احلبات يف العنقود وسائرها مل يطب, والتينة كذلك
ْبــــن رشــــدا ــــه نخــــل كلــــه أو تــــني كلــــه أو رمــــان كلــــه:يريــــد بالــــصنف الواحــــد: ُ , ولــــو  أ

  .ًاختلفت أجناس ذلك إذا تتابع طيب مجيعه قريبا بعضه من بعض
وإن مل يقـــرب بعـــضه مــن بعـــض إن كـــان ال يفــرغ آخـــر األول حتـــى : وقــال ابـــن كنانــة

 ألن ;يطيــــب أول اآلخــــر, ويقــــوم هــــذا مــــن قــــول مالــــك يف رســــم طلــــق يف مــــسألة اجلنــــني
ًن أصــــنافا مثــــل عنــــب البطنــــني يف الثمــــرة الواحــــدة كاجلنــــسني مــــن صــــنف واحــــد, وإن كــــا

ًوتــني, ورمــان فــال يبــاع مــا مل يطــب مــن صــنف بــام طــاب مــن آخــر اتفاقــا, ولــو قــرب وتتــابع 
آخــر ســامع أشــهب إن شــاء ًإال أن يكــون مــا مل يطــب تبعــا ملــا طــاب عــىل اخــتالف نــذكره يف 

  .اهللا تعاىل
مــر, إن كانــت أصــنافه مــن التمــر خمتلفــة مل يبــع منهــا إال مــا طــاب معنــاه مثــل ث: وقولــه

وتــني وعنــب, ورمــان, والروايــة يف الثمــر بالثــاء املعجمــة بثالثــة ال بــاثنتني, ثــم حــصل يف 
وقف بيع احلـائط عـىل بـدو صـالح مجيعـه أو صـالح بعـضه, وهـو متتـابع قريـب بعـضه مـن 

: رابعهـــا جيـــوز ولـــو مل يقـــرب إذا مل ينقطــع األول قبـــل بـــدو صـــالح الثـــاين, و:ثالثهـــا. بعــض
ه ألول قـويل مالـك, وثـانيهام, وابـن كنانـة وقـول مالـك يف رسـم جيوز ببدو صالح مـا حولـ

  . ًأخذ يرشب مخرا من سامع ابن القاسم مع ابن حبيب
ُقلــت نقــل ابــن حــارث عنــه مــع ابــن :  هــذا خــالف نقــل ابــن حــارث عنــه, وخامــسها:ُ

  . أن ال يباع بام حولهَّأحب إيلالقاسم 
ْبن رشدقال ا رة وشـبهه مل يبـع بـه احلـائط ومـا اسـتعجل زهـوه بـسبب مـرض يف الثمـ: ُ

ـــا بعـــد بطـــن ال يبـــاع الـــبطن  ًاتفاقـــا, ســـمع ابـــن القاســـم الـــشجرة تطعـــم بطنـــني يف الـــسنة بطنً
ْبــن رشــدبــل كــل بطــن وحــده ا; الثــاين مــع األول  وإن كــان ال ينقطــع , ال جيــوز: ظــاهر قولــهُ

  .األول حتى يبدو طيب الثاين وهو خالف ما تقدم من قوله
ْبــن وهــبوروى ا  بيــع الــبطن الثــاين مــع األول إن كــان ال ينقطــع األول حتــى  جــواز:َ
  .يدركه الثاين
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ُقلــــت  يفــــرق بــــأن الــــبطن الثــــاين غــــري موجــــود حــــني بيــــع األول وال مرئــــي بخــــالف :ُ
  .ً ألهنام مرئيان حني بيع أوهلام طيبا;الصنفني

وقت جواز بيع الزيتون إذاهنا ناحية االسـوداد وكـذا العنـب :  عن ابن حبيبَّالشيخ
ألسود, وأما األبيض فإن بيان ينحو ناحية الطيـب وحـد اإلزهـار يف كـل الـثامر إذا نحـت ا

  .ناحية االمحرار وانبعثت للطيب
  .)وصالحها زهوها وظهور احلالوة: (ابن احلاجب

  .ظهور احلالوة ال أحفظه عن املتقدمني: قال ابن عبد السالم
ُقلــــــت مــــــع اســــــوداد أســــــوده  بــــــدو صــــــالح العنــــــب دوران احلــــــالوة فيــــــه : للمتيطــــــي:ُ

  .وحاصله يف سائر الثامر إمكان االنتفاع به
ال يباع احلب حتى ييبس وينقطع عنه رشب املاء حتى ال ينفعـه : ويف سلمها األول

  .الرشب
زيـــةيف : اللخمـــي  كـــان العلـــامء يقولـــون بـــدو صـــالح الـــزرع إذا : عـــن ابـــن شـــهابَّاملوا

  .)1( واألول أحسن حلديث ابن عمر حتى يبيض:أفرك, قال
ُقلت  يقع يف بعض النسخ أشهب بـدل ابـن شـهاب, وهـو غلـط إنـام هـو ابـن شـهاب :ُ

 روى حممـد إذا يـبس َّالـشيخكذا يف النسخ العتيقة, وكذا وقع يف النوادر عـن ابـن شـهاب, 
َأصــبغالــزرع وفيــه مــا ال خطــب لــه مل ييــبس فــال بــأس ببيــع مجيعــه ويف ســامع  ْ ســألت :  قــالَ

ًل بيعه أهو أن يؤكل بطيخا أو فقوسا?قالأشهب عن صالح البطيخ الذي حي  أن يؤكـل :ً
َأصبغ قال ,ًفقوسا ْ   .ًفقوسا قد هتيأ للبطيخ فأما الصغار فال: َ

                                     
بنـــــة, 5/288 بــــاب مـــــن بــــاع ثــــامره أو نخلــــه, و3/278:  أخرجــــه البخــــاري)1(  يف البيـــــوع, بــــاب بيــــع املزا

بــــاب إذا بــــاع الــــثامر قبــــل أن يبــــدو صــــالحها, ويف الــــسلم, بــــاب الــــسلم يف النخــــل, وأخرجــــه ) 304(و
بيـــوع, بـــاب النهـــي عـــن بيــع الـــثامر قبـــل أن يبـــدو صـــالحها, وأبـــو يف ال) 1535(و) 1534(مــسلم رقـــم 

 يف 263 و7/262: يف البيــوع, بــاب بيــع الــثامر قبــل أن يبــدو صــالحها, والنــسائي) 3367(داود رقــم 
 يف البيـــوع, بـــاب بيـــع الـــسنبل حتـــى 271 و7/270البيـــوع, بـــاب بيـــع الثمـــر قبـــل أن يبـــدو صـــالحه, و

يف البيـوع, بـاب مـا جـاء يف كراهيـة بيـع الثمـرة حتـى يبـدو ) 1227(و) 1226(يبيض, والرتمذي رقـم 
  .  يف البيوع, باب النهي عن بيع الثامر حتى يبدو صالحها2/618: صالحها, واملوطأ
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ْبــن رشــدا َأصــبغ قــول :ُ ْ  ألن مذهبــه جــواز اشــرتاء املقــاثي إذا ; خــالف لقــول أشــهبَ
 تركهـا ًعقدت, وإن كان يريد تركها حتى يصري بطيخا كالثامر إذا بدا صالحها, وإن أراد

ؤهـــا بعـــد طيبهـــا عـــىل أن يرتكهـــا حتـــى تيـــبس والقـــوالن : حتـــى تيـــبس, وقيـــل ال جيـــوز رشا
َّدونــةقـائامن مــن امل ء الفـول أخــرض عــىل أن يـرتك حتــى ييــبس, وذلــك ;َ ـه مل جيــز فيهــا رشا  أل

يف النخــــل والعنــــب إذا اشــــرتى أخــــرض ثــــم أصــــيب بعــــد أن يــــبس إنــــه ال : معــــارض لقولــــه
ئــــه, عــــىل أن يرتكــــه حتــــى ييــــبس وهــــو مــــشهور  ألن الظــــاهر منــــ;جائحــــة فيــــه ه إجــــازة رشا

َأصـبغاملذهب وعىل الثـاين يـأيت قـول  ْ , ويف املوطـأ األمـر عنـدنا يف البطـيخ والقثـاء واخلربـز َ
واجلزر أن بيعه إذا بدا صالحه جائز, وللمـشرتي مـا ينبـت حتـى ينقطـع ثمـره, ولـيس فيـه 

  .وقت يوقت وهو معروف عند الناس
ـــه ال يمكـــن حـــبس ;نـــوع مـــن البطـــيخ وكـــذا الباذنجـــان والقـــرع: اخلربـــز: البـــاجي  أل

  :أوهلا عىل آخرها, وهذه ثالثة أرضب
رضب تتميز بطونه وال تتصل كالتني والنخل والورد والياسـمني والتفـاح والرمـان 
واجلوز هذا ال يباع ما مل يظهر من بطونـه بظهـور مـا ظهـر منهـا وبـدا صـالحه, وحكـم كـل 

  .بطن منها خمتص به
إطالق العقــد فيــه ملــا رضب تتميــز بطونــه وتتــصل كالقــصيل والقــضب والقــرط فــو

  .ظهر منه فقط
 . والبقول بمنزلة القضب:قال حممد بن مسلمة

ــشرتي املــوز قبــل أن يطيــب فإنــه ال يطيــب حتــى ينــزع? قــال:وســمع القرينــان    ال : أ
  .بأس به
ْبــن رشــدا ه أن ال يطيــب حتــى يــدفن يف التــبن أو غــريه : ُ فلــذا جــاز بيعــه قبــل ;مــن شــأ

طيبه, وذلك إذا صلح للقلع فصالحه للقلـع هـو طيبـه الـذي يبـيح بيعـه, وكـذا ثـامر عنـدنا 
  .تسمى املشتهى
 جيـــوز بيـــع املقـــاثي واملبـــاطخ, إذا بـــدا صـــالح أوهلـــا وإن مل يظهـــر مـــا بعـــده, :املتيطـــي

مـشرتي إىل وكله للمشرتي إىل متام إطعامه والورد والياسمني إذا آن قطاف أوله وكلـه لل
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  .آخر إبانه
ء املــــوز يف شــــجره إذا حــــل بيعــــه, ويــــستثنى مــــن :وفيهــــا آخــــر املــــساقاة  ال بــــأس بــــرشا

ًا أو مــــا تطعــــم هــــذه الــــسنة أو ســــنة ونــــصفا وذلــــك معــــروف ًبطونــــه مخــــس بطــــون أو عــــرش
  .والقضب مثله

  .ًال جيوز بيع ما تطعم املقثأة شهرا:  البيوع الفاسدة منهاويف
 ال أحــب بيعــه :يبــاع املــوز ســنتني, وروى ابــن نــافع: سملةقــال حممــد بــن مــ: البــاجي

أكثـــر مـــن ســـنة بـــالزمن الطويـــل وال يـــصح إال أن تكـــون بطونـــه متـــصلة يف هـــذه املـــدة وال 
ؤه بعـــدد ;يتقـــدر بـــالتامم  لبقـــاء أصـــله فـــإن متيـــز كـــل بطـــن مـــن اآلخـــر, واتـــصلت صـــح رشا

  .البطون, وإن اتصلت وال تتميز قدر بالزمن كاملياه, واجلميز
ًإن اتـــصل نباتـــه فهـــو كاملقـــاثي وإن كـــان منفـــصال فـــال خـــري فيـــه والـــسدر : روى حممـــد

  .وأما بيعه إىل أن يفنى األصل كاملقاثي فال جيوز: مثله يريد
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  ]كتاب العرية[
  .من ثمر ييبسما منح : هبة الثمرة

  .هبة الثمرة: وروى املازري
  .اًمنح ثمر النخل عام: عياض
يـا : وهـوب ثمرهـا يف البخـاري عـن سـعيد بـن جبـري قـالهـي النخلـة امل: الباجي العرا
  .نخل توهب
ُقلــت ; روى )1( إطــالق الروايــات بإضــافة البيــع هلــا يمنــع كوهنــا اإلعطــاء أو النخــل:ُ

                                     
 هـي هبـة :وقـال املـازري: :قـال ) ما منح من ثمـر ييـبس (: يف حدهاط َّالشيخقال : َّالرصاع قال )1(

 ألن يف ; هـــي النخلـــة املوهـــوب ثمرهـــا: وقـــال البـــاجي,اً مـــنح ثمـــر النخـــل عامـــ: وقـــال عيـــاض,الثمـــرة
يا نخل توهب قول :البخاري عن سعيد بن جبري قال  يف حـد العريـة مـا مـنح العريـة فعيلـة َّالـشيخ العرا

 خالفا يف اشتقاقها وحـصل : ونقل عياض , وملا غلبت التسمية دخلت التاء فيها,بمعنى مفعولة
ا ثــم غلــب يف الــرشع عمــوم مثــل ذلــك يف ًة يعريهــا صــاحبها زمانــعــرشة أقــوال وأصــلها يف اللغــة النخلــ

ـامن أن الـرشع قـد يعمـم اللفـظ يف أكثـر  ثمر النخـل وغـريه ممـا ييـبس وهـذا يـشهد ملـا قـدمنا يف كتـاب األ
  .من مدلوله لغة والغالب عكسه

  ثــم خـــصص ذلـــك بـــالثمر ثــم خـــصص ذلـــك بـــام, أعطـــي وهــو عـــام يف الثمـــر وغـــريه: أي;)مـــا مـــنح: (وقولــه
  .ييبس فدخل فيه ثمر النخل والعنب والتني وغري ذلك

املـــذهب وغـــريه اختلـــف هـــل يقـــرص ذلـــك عـــىل النخـــل والعنـــب أو عـــىل مـــا خيـــرص أو عـــىل مـــا ): فـــإن قلـــت(
  . رسمه بام ذكر: َّالشيخييبس ويدخر وقد خصص 

ُقلت( ه رسم ذلك عىل املشهور من املذهب وكثريا ما يفعـل ذلـك ومـا نقلـه عـن : )ُ املـازري خيـالف يظهر أ
 قـارص عـىل ثمـر النخـل :حده لعمومه يف مجيع الثامر ومغاير لـه يف لفـظ اهلبـة ومـا ذكـره عـن عيـاض 

  .ط َّالشيخوما ذكره عن الباجي خمالف يف اهلبة ويف الثمرة فإنه صري العرية النخلة وقول 
ُقلت( إشـارة إىل رد قـول املـازري يف يمنـع كوهنـا اإلعطـاء أو النخـل  إطالق الروايات بإضافة البيـع إليهـا: )ُ

كونه صريها هبة ورد عىل من سامها نخلة بأن إطالق الروايات بيع العرية فيتعـني أن تكـون العريـة مـا 
 ألن متعلق البيـع إنـام هـو املمنـوح مـن الثمـر بـدل رشعـا عـىل ;منح من الثمر ال إعطاء الثمر وال النخلة

  .ذكروهأن العرية هي ذلك كام حد به ال غري ذلك مما 
 وفــــرس ذلــــك بقولــــه نخــــل توهــــب فقــــد صــــح طإذا ثبــــت يف البخــــاري مــــا ذكــــره عــــن ســــعيد ): فــــإن قلــــت(

التفـــسري بـــذلك يف احلـــديث واحلقـــائق الـــرشعية إنـــام تؤخـــذ مـــن ذلـــك فـــإذا وجـــد مـــا خيـــالف ذلـــك تأولنـــا 
  .كالمهم عىل املجاز عىل حذف فيقال بيع ثمر العرية ألجل الرجوع إىل أصل احلقائق الرشعية

= 
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 رخـــص لـــصاحب غمالـــك عـــن نـــافع عـــن ابـــن عمـــر عـــن زيـــد بـــن ثابـــت أن رســـول اهللا 
لم والبخـاري وأيب يف حديث مـس رخص العرية أن يبيعها بخرصها من التمر وثبت لفظ

  .)1(داود وغريهم
الرخصة عند الفقهاء ختصيص بعض اجلملة املحظورة باإلباحة وسـموها : الباجي

مر ثال تبيعوا الثمر حتى يبدو صالحه وال تبيعوا ال«: غرخصة; ألهنا مستثناة من قوله 
  .)2(»بالتمر

  .هي مستثناة من بيع الرطب وربا الفضل والنساء: املازري
  .جي يف قول الثمر قبل بدو صالحه خالف املعروف فيهاوقول البا

بنة وبيع الطعام نسيئة: ابن احلاجب يا مستثنى من الربا, واملزا   .وبيع العرا
ُقلت   . اقترص عن الرجوع يف اهلبة وهو مكروه أو حمرم:ُ

  .كأوسق من حائط وتصح يف قدر من الثمر غري معني: الباجي
  .اًصنفها إىل اجلداد جائز اتفاقوبيع العرية بخرصها من : ابن حارث

ء العريـــة ثالثـــة أقـــوال: وقـــال ابـــن بـــشري اجلـــواز بـــاخلرص والعـــني والعـــرض : يف رشا
 =                                     
ُقلــــت  ملــــا كــــان األثــــر موقوفــــا ووقــــع يف األحاديــــث اخــــتالف يف اإلطالقــــات رجعنــــا إىل حتقيــــق إطالقــــات :ُ

الفقهاء يف كتبهم وما تواطئوا عليه يف اصـطالحاهتم فلـام عـربوا يف مقـام التحقيـق بـام ذكـر دل عـىل أهنـم 
  .فهموا ما ذكر

َّدونــــةكتــــاب العريــــة يف امل): فــــإن قلــــت(  : َّالــــشيخريــــة وبيــــع العريــــة وتــــشاغل  وغريهــــا يــــذكرون منــــه العَ
  .بالعرية ومل يعرف بيع العرية

ُقلــت( ــه إذا عــرف العريــة فإنــه يعلــم منــه بيــع العريــة مــع إضــافة لــزوم ذلــك مــن رشوطهــا وفيــه : )ُ اجلــواب أ
ا واهللا أعلـم بغيبــه ًبحـث فيقـال يف بيـع العريـة بيـع املعـري مـا مـنح مـن ثمـر ييـبس للمعـرى بخرصـه ثمـر

  .وهو املوفق
بنــة, ويف الــرشب, بــاب الرجــل يكــون لــه 321 و4/320:  أخرجــه البخــاري)1(  يف البيــوع, بــاب بيــع املزا

يف البيوع, باب حتريم بيع الرطـب بـالتمر إال يف ) 1539(ممر أو رشب يف حائط, وأخرجه مسلم رقم 
  .العرايا

بنــة2/763:  أخرجــه البخــارى)2( ثمــر بــالتمر وبيــع الزبيــب  وهــي بيــع ال: , يف كتــاب البيــوع بــاب بيــع املزا
يا رقم   , يف البيوع باب حتريم بيع الرطب بـالتمر إال 3/1166: , ومسلم) 2072(بالكرم وبيع العرا

يا رقم    ).1534(يف العرا
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ئهـا بـيش والثالـثوهو املشهور, واملنع إال بـاخلرص,  للنهـي عـن العـود يف اهلبـة ء منـع رشا
  .وعن الربا من بيع الرطب بالتمر

ال جيـــوز : , وقيـــلءيعهـــا بكـــل يشجيـــوز ب: قـــال مالـــك: وقـــال ابـــن العـــريب يف عارضـــته
ــه رأى الرخــصة كانــت يف صــدر اإلســالم  بيعهــا بــاخلرص إال بــالعني والعــرض وغــريه كأ

  .للحاجة, فلام توسعت الناس سقطت العلة فسقط احلكم
ض   .ال جيوز إال باخلرص منها: اًوقال أ

ورشط بيعهــــــا بطعــــــام : وذكرهــــــا اللخمــــــي واملــــــازري وجعــــــل األول املــــــشهور قــــــال
  .ا املناجزة وعزا الثاين لرواية ابن شعبانخيالفه

 أو ألتــرصف يف َّ اشــرتيتها لــدفع مــرضة دخلــت عــيل:أرى إن قــال املعــري: اللخمــي
  .الرقاب أو إلرادة معروف جاز, وإن قال للتجر منع

ئها عىل الثمر والعنب أو عىل كل ما ييبس ويدخر  هـذا :ثالثها ويف قرص رخصة رشا
  .بالقبضوتكره فيام ال يدخر ويميض 

  .للخمي عن أوىل روايتي حممد وأخرامها, وحممد
َصـــبغَ أل:املـــازري زيـــة يف ْ كـــه إن اشـــرتى بخرصـــه : َّاملوا مـــا ال يـــدخر مـــن رطـــب الفوا

َأصـــبغ أو ألجـــل تناهيـــه فـــسخ إال أن يقـــبض, وكـــذا نقلـــه البـــاجي عـــن اًنقـــد ْ  ال عـــن حممـــد, َ
ه قال   .د لفظ فاتن قبض فات ومل يرد, فزاإ: وكذا يف النوادر, إال أ

َأصبغقال  ْ   .ولو أجيز ابتداء مل يكن خطأ, ومن فسخه مل أعبه: َ
  .ما ال يثمر وال يتزبب من العنب عىل رشط التيبيس ال جيوز: الباجي
ُقلــــت   كــــام ال جيــــوز يف مــــا ييــــبس : ًعــــن ابــــن حبيــــب قــــائال َّالــــشيخ هــــو نــــصها ونقلــــه :ُ
  .اًبخرصه رطب

  ]باب يف شروط رخصة العرية[
ئها بعد بدو صالحها عىل املعروف: اورشط رخصته   .)1(كون رشا

                                     
ئهـا بعـد بـدو صـالحها وكونـه بخرصـها مـن صـنفها وكونـه ملـدة جـذاذها  (:قـال: َّالرصاع قال )1( كـون رشا

= 
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جيـــــوز قبـــــل بـــــدو : وحكـــــى الـــــصقيل واملـــــازري والبـــــاجي عـــــن يزيـــــد بـــــن أيب حبيـــــب
  ال جيـــوز بتمـــر مـــن غـــري صـــنفها وال برطـــب : فيهـــا. صـــالحها وكونـــه بخرصـــها مـــن صـــنفها

  .أو برس
ُقلت ص ملـا تقـرر أن الـصنف أخـ نوعهـا خري من لفظ ابن احلاجـب صنفها  وعبارة:ُ
  .من النوع

  .إن كانت برنيا مل جيز بصيحاين وال أدنى وال أفضل: الباجي
إن كانــت برنيــا مل تبــع بــصيحاين وال جيــوز بجنــسها إن أعطــى املعــري أدنــى : اللخمـي

  .وإن أعطى أجود, فإن كان لرفع الرضر مل جيز وإن أراد املعروف للمعري جاز
ُقلــت ز إذا حــل األجــل أخــذ ثمــر مــن وجيــو: القابــيس.  هــذا خــالف مــا تقــدم للبــاجي:ُ

  .غري صنفها كطعام القرض بخالف البيع
ـــه : جـــواز بيعــه قبـــل قبـــضه, ولـــو قيــل فيلزمـــه: الــصقيل إنـــام جـــاز أخــذ غـــري صـــنفه; أل

ــه بــدل ومعــروف,  تقــرر يف الذمــة فجــاز كالــسلم يف ســمراء بجــواز أخــذ حممولــة عنهــا; أل
  . الذمة عنيوليس كاقتضاء حممولة من ثمن سمراء; ألن املتقرر يف

الــرشع أبــاح لــه أن يأخــذ فيــه :  خالفــه قيــلاً وأخــذ طعامــاًاألول بــاع طعامــ: فــإن قيــل
هذا الطعام املوصوف فهو كام لو أسـلم فيـه ويلـزم عـىل هـذا منـع بيعـه قبـل قبـضه بخـالف 

  .قول أيب احلسن
اضــطرب األشــياخ يف جــري بيــع العريــة بخرصــها عــىل حكــم القــرض أو : املــازري
ه عىل قولني كثبوت اجلائحة فيه ونفيهاالبيع, وظاهر   . املذهب أ

 =                                     
 ونقـــل عـــن ابـــن حبيـــب :فهـــو عـــىل املعـــروف مـــن مـــذهب مالـــك أمـــا الـــرشط األول ) وكونـــه يف ذمـــة

 وعبــارة املــصنف خــري مــن :َّالــشيخخالفـه وأمــا الثــاين فقــد نــص فيهـا ال جيــوز بثمــر مــن غــري صــنفها قـال 
 ملــدة جــذاذها هــو نــصها فيهــا : ألن الــصنف أخــص مــن النــوع انظــره وقولــه;عبــارة ابــن احلاجــب النــوع

ــضا  جيــوز بخرصــها مــن حــائط آخــر بعينــه انظــر مــا فيــه مــن كــالم البــاجي  ال:ًوكونــه يف الذمــة قــال فيهــا أ
واملــازري واهللا أعلــم وانظــر مــا يف اشــرتاط اخلمــسة األوســق وقــد ذكــروا يف اشــرتاط اخلمــسة األوســق 
ـــه ال بـــد مـــن هـــذا الـــرشط ألهنـــم إنـــام اختلفـــوا يف  أو ال بـــد مـــن األقـــل منهـــا خالفـــا وخيـــرج مـــن اخلـــالف أ

  .املقدار فقط
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ْبن رشدا َّدونةوعىل قول ابن القاسم يف امل: ُ  ;اً من رشطه تسميتها عرية ال هبة مطلقَ
  .الفرتاق حكمها عنها

  .العرية مثل اهلبة:  قال كبار أصحابنا:وفيها
  :وكونه ملدة جذاذها

ؤها إذا أزهت بخرصها متر: فيها   . وإن جذها مكاهنااًد نقاًال جيوز رشا
 وابــن القاســم وأمــضاه حممــد , فمنعــه مالــكاًاختلــف إن كــان العــوض نقــد: اللخمــي

ــه يقــول: وقــال, بــالقبض إذا جــاز أن يأخــذ  :لــو أجيــز مــن غــري كراهــة ابتــداء كــان قريبــا كأ
  . زيادة يف املعروفاً عىل املعروف كان دفعه نقداً, ويدفع مترًحلام

  . جاز;طوع بتعجيل خرصها من غري رشطإن ت: الصقيل عن الواضحة
  .اًوعليه لو مات املعري قبل يبسها أخذ من تركته خرصها متر: الكاتبابن 

ـــــه كطعـــــام القـــــرض جيـــــرب عـــــىل قبـــــضه إن عجـــــل, :  وعـــــىل قـــــول القابـــــيس:الـــــصقيل أ
  .اجلائحة كالبيع: والصواب عدم جربه كطعام البيع كقول ابن القاسم فيها

  :وكونه يف ذمة
 مــن حــائط آخــر بعينــه, ولــيس عليــه أن يعطيــه ذلــك مــن اًجيــوز بخرصــها متــرال : فيهــا
  .حائط بعينه
تـــه حائطـــ:قـــال يف املبـــسوط: البـــاجي  وتكـــون يف اً جـــائزاً إن عينـــه يف حـــائط بعينـــه رأ

  .ضامنه يعطيه من حيث شاء وظاهر مذهب ابن القاسم فسخه
 بياعـــات الـــرشوط ال وجـــه للمبـــسوط إال أن جيريـــه عـــىل أحـــد األقـــوال يف: املـــازري

  .مليض العقد وإبطال الرشط
إرادة معروف املعري أو دفع رضر املعري أو ويف كون علة الرتخيص أحد وصفي 

  . الثاين فقط
ُاملاجــشون األول للخمــي مــع البــاجي عــن ابــن القاســم مــع مالــك وعــن ابــن :ثالثهــا ِ 

  .ونقل اللخمي وأخذه املازري ملالك وابن القاسم من قوليهام
ء ثمرهــا بخرصــها كالعريــة إن أراد ملــ: فيهــا ن ملــك رجــال يف حائطــه أصــل نخلــة رشا

وقفـــــه لكفايتـــــه مؤنتهـــــا, وإن كـــــان لرفـــــع رضر دخولـــــه مل يعجبنـــــي, وأراه مـــــن بيـــــع الثمـــــر 
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ه مل يعره   .بالرطب; أل
ُقلــت  ويقــوم منهــا رابــع هــو اســتخالص رقبــة النخــل, وملــا ذكــر اللخمــي قــول ابــن :ُ

  ملعروف,القاسم, ومالك وتعليلهام با
 جيــــوز أن يــــشرتي العريــــة بخرصــــها أجنبــــي مل يعــــر إذا أراد :وعــــىل قــــول مالــــك: قــــال

ـه : املعروف, وتعقبه املازري بقوله إن لـرب النخلـة رشكـة لـرب احلـائط بمـروره فيـه فكأ
ء الثمـرة ممـن تعلـق لـه حـق فيهـا فهـذا  استحقه من ربه, ومالـك إنـام علـل بـاملعروف يف رشا

  .مما ينظر فيه
ُقلـــت  األجنبـــي عـــىل رب احلـــائط بـــالفرق بيـــنهام; ألن :حاصـــل رده قيـــاس اللخمـــي :ُ

بــني رب احلــائط ورب النخلــة شــبه رشكــة ملالــك رب النخلــة املــرور يف احلــائط, وهــذا لــو 
املجتهـد   إىل اعتبار الرضر, ومالك نص عىل لغوه وكل ما نصاًصح اعتباره لكان راجع

 بتقليـده وخمالفتـه حـسبام قـرر ذلـك أئمـة البحـث عىل لغوه مل جيز ملن قلده اعتبـاره لتناقـضه
  .إرشاد العميدي أوضح بيان ذلك بعض رشاح والنظر وممن

ـــه قيـــاس عـــىل أصـــل جمتهـــد فـــرع نـــص املجتهـــد عـــىل نقـــيض  ويـــرد ختـــريج اللخمـــي بأ
ـــه بقياســـه هـــذا خمطـــئ ملقلـــده يف : حكـــم األصـــل فيـــه, واملنـــصوص يف هـــذا فـــساده قـــالوا أل

فـرق بيـنهام وبـني صـورة األصـل وبيـان نـص مالـك عـن نقـيض صورة الفرع لعجـزه عـن ال
َّدونةحكم األصل يف الفرع املقيس ما تقدم من قوله يف امل  وأراه مـن بيـع الثمـر بالرطـب; َ

ـــه مل يعـــزه ومـــا عجـــز عنـــه اللخمـــي مـــن الفـــرق يمكـــن تقريـــره بقـــوة غلبـــة الظـــن بـــصدق  أل
ئه ثمــن النخلــة الســتغنائه ــه قــصد املعــروف بــرشا  عنــه بملكــه أمثاهلــا, وهــذه القــوة املبتــاع أ

  .غري كائنة يف األجنبي النتفاء دليلها املذكور
ملــن انتقـــل إليــه بــاقي ثمــر املعـــري بعــوض أو غــريه حكــم املعـــري : وفيهــا مــع غريهــا

  .وملن انتقل إليه ثمرها كذلك حكم املعري
ن إن باع املعري باقي ثمر حائطه دون أصله أو باعه من رجل واحلائط مـ: اللخمي

ؤه العريــة عــىل علــة املعــروف ومنــع عــىل علــة رفــع الــرضر, وكــذا مــن انتقــل  آخــر جــاز رشا
  .إليه األصل دون ما يف الثمرة

ئــــــه بحكــــــم الرخــــــصة بعــــــد بيعــــــه   يلــــــزم عــــــىل: إن قيــــــل:املــــــازري           قــــــوهلم بجــــــواز رشا
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  .باقي التمر
لــــه وأصـــل احلـــائط جــــوازه يف األجنبـــي لقــــصد املعـــروف, أجيــــب بـــأن املعــــري ثبـــت 

  .حكم الرخصة قبل بيعه فاستصحب بخالف األجنبي
مـــن صـــار إليـــه بقيـــة ثمــر احلـــائط ال يبعـــد دخـــول اخلـــالف فيـــه عـــىل : عبـــد الـــسالمابــن 

القول باعتبار التعليـل بـاملعروف فقـط فـإن مـن صـار إليـه بقيـة احلـائط هببـة أو شـبه ذلـك مل 
  . مع املعري حتى يرخص لهاًيفعل معروف
ُقلــت ــه:ُ  بنــاء عــىل أن معنــى التعليــل بقــصد املعــروف إنــام هــو باعتبــار  هــذا وهــم; أل

: اإلعطــاء وهــذا باطــل لــنص مالــك وابــن القاســم عــىل التعليــل بــاملعروف يف مــسألة مــن لــه
نخلــــة يف أصــــل حــــائط رجــــل رضورة أن ال إعطــــاء فيهــــا, وإنــــام التعليــــل بــــاملعروف قــــصد 

ء ال بـــــأمر قبلـــــه وهـــــذا واضـــــح مـــــن هـــــذه املـــــسألة  ومـــــن بحـــــث اللخمـــــي حتـــــصيله بالـــــرشا
  .واملازري يف إحلاق األجنبي املعري إذا قصد املعروف

ء مخـسة وقـد جيـوز ملـن أسـكن رجـال:وفيها  ً إن أعرى أكثـر مـن مخـسة أوسـق فلـه رشا
ء بعـــــض الـــــسكنى ء بعـــــض : قـــــال بعـــــض كبـــــار أصـــــحاب مالـــــك. حياتـــــه رشا ال جيـــــوز رشا

جني عــــــىل التعليــــــل عريتــــــه; ألن الــــــرضر قــــــائم, وذكــــــر اللخمــــــي واملــــــازري القــــــولني خمــــــر
  .باملعروف أو رفع الرضر

ُقلـــت ـــه قـــاس اجلـــواز يف العريـــة عـــىل جـــواز ; هـــو خـــالف قـــول ابـــن القاســـم فيهـــا:ُ  أل
ء الــــسكنى فبطــــل تعليلــــه يف العريــــة بــــاملعروف  ء بعــــض الــــسكنى وال معــــروف يف رشا رشا

ة التعليـل النتفاء علته يف هذا القياس, وإنـام قـوال ابـن القاسـم, والغـري فيهـا بنـاء عـىل صـح
  . باستخالص رقبة النخل وقرصه عىل رفع الرضر

ء : وفيهـــا البـــن القاســـم مـــن أعـــرى كـــل حائطـــه وهـــو مخـــسة أوســـق أو أدنـــى جـــاز رشا
ء مجيعــه, وبلغنــي عنــه إجازتــه والــذي  مجيعــه أو بعــضه بــاخلرص ووقــف ابــن مالــك يف رشا

ء بعـــضه وذلـــك عنـــدي ســـواء, وإن مل يـــدفع بـــه رضر ء كـــل  كـــام جـــازاًســـمعت منـــه رشا  رشا
 فـال اً ال قياسـاً, وتـوهم كـون التـشبيه بالـسكني نظـراًالسكنى أو بعـضها وال يـدفع بـه رضر

ــه فيهــا قيــاس, نــص ال بــأس أن يــشرتي :  لنــصهاايــتم الــرد عــىل اللخمــي واملــازري, يــرد بأ
ا أراه حـسنً ـه قـال يلامنها مخسة أوسق بلغني ذلك عن مالك وأ ال بـأس أن يـشرتي : ; أل
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ن أســــكنه داره بعــــض ســــكناه فهــــذا عنـــدي مثــــل العريــــة, ومل أســــمع العريــــة مــــن الرجـــل ممــــ
مالك وسمعت منه السكنى والعريـة عـىل هـذا, وهـي ترمجـة ثانيـة إن كـان احلـائط أقـل مـن 

ال بـأس بـه بـالعني : مخسة أوسق مل جيز أن يشرتي منه إال مخسة, وسألت مالكا عنها فقـال
ــه أجــازه وهــو ســواء, ويبــني لــك ذلــك, لــو أن  وبلغنــي ,فبــالثمر? فلــم جيبنــي: فقلــت لــه أ

  . إلخ…ً وذكر رجالً أسكن رجالًرجال
 إن كان احلائط مخسة أوسـق, مل يـدخل : إن قال قائل:قال ابن القاسم: وزاد ما نصه

مـن  عىل ربه فيه أحد وال يؤذيه فال جيوز أن يشرتي ذلك; ألن وجه الرخصة ما يتأذى به
ه وخروجــه فلــيس كــام  مل ً واحلجــة عليــه أن الــدار إذا أســكنها رجــال; قــالدخــول مــن أعــرا

  .يدخل عليه أحد ومل خيرج, وال بأس لصاحب السكنى أن يشرتي بعضه
ُقلت  وعـزا املـازري املنـع البـن , وما أوهم خـالف هـذا مـن لفـظ الرباذعـي متعقـب:ُ
ُاملاجـــشون , وخـــرج هـــو واللخمـــي القـــولني كـــام تقـــدم فـــريد مـــا تقـــدم, وعـــىل ذلـــك خـــرج ِ

ُاملاجـــشونزري, واللخمـــي قـــويل ابـــن القاســـم فيهـــا وابـــن املـــا ء ِ  يف الواضـــحة بجـــواز رشا
أحـــد رشكـــاء يف حـــائط أعـــروا مخـــسة أوســـق ومنعـــه, ويف رشطـــه بخمـــسة أوســـق فـــأدنى أو 

  .بأدنى نقال الباجي روايتي املرصيني وأيب الفرج
 املـــشهور عليهـــا مجاعـــة أصـــحابه, فـــإن كانـــت أزيـــد مـــن مخـــسة ففـــي جـــواز :املـــازري

ء  ئــد بعــني أو عــرض أو غــريه ممــا جيــوز رشا ء اخلمــسة بحكــم الرخــصة ورشطهــا, والزا رشا
الثمــر بــه نقــال املــازري عــن األشــياخ, وخرجــه عــىل البيــع مــع الــرصف أو مــع النكــاح, يف 

  .عقد واحد
 من كـل مـنهام ففـي كوهنـا كواحـد ال يـشرتي منهـا أكثـر ًرجالولو أعرى رب حوائط 

 إن كانت بلفظ واحد وإن :ثالثهاكل حائط مخسة أوسق, من مخسة أوسق أو يشرتي من 
 َّالــشيخكــان عقــد كــل عريــة يف زمــن غــري مــن األخــرى فالثــاين لعبــد احلــق مــع املــازري عــن 

  .تعدد العقد باملعقود عليه وعدمه والقابيس وابن الكاتب وخرجها املازري عىل
ُقلت الـث وهـو عـده  هذا يوجب قرص اخلالف عىل كوهنا يف عقد واحـد فيـسقط الث:ُ

  . كام تقدماًثالث
 تعــدد تــدبري املــدبرين يف فــور واحــد ككــوهنم يف عقــد واحــد فيتحاصــون ولــو :وفيهــا
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  .تراخت عقودهم قدم السابق عىل الالحق
مــن اشــرتى حــوائط أصــابتها جائحــة إن اشــرتاها : ورجــح عبــد احلــق الثالــث بروايتــه

  .ة روعي ثلث اجلميعيف صفقات فجائحة كل حائط عىل حدته وإن اشرتيت يف صفق
ؤهـــــا ال بحكـــــم الرخـــــصة يعتـــــرب فيـــــه رشط صـــــحة بيـــــع الثمـــــر, فيهـــــا ال جيـــــوز : ورشا

ؤها بطعام نقد  إال أن جيذها مكانه, وال جيوز بطعام مؤجل ولو جذها, وجيوز بعـني اًرشا
  .أو عرض ولو ألجل

ُقلت ء اهلبـة إال أن يراعـى اسـتخالص الرقبـة, وبـه أجـاب عبـد:ُ   يقـوم منـه إباحـة رشا
ء لـــبن املنحـــة  وال ثمـــر بالنخـــل أو هبـــا ثمـــر غـــري مـــأبور جـــائز, كانـــت العريـــة , احلـــق يف رشا

ه قادر عىل بيع الرقاب وإن كانت لـسنة  لسنة أو سنتني إن رشط جذها قبل صالحها; أل
ء اجلملـــة إن رشط جـــذ ثمـــرة هـــذا العـــام, وأمـــا بالطعـــام فـــإن مل  أو كانـــت ألعـــوام جـــاز رشا

ـه يتحلـل بـذلك الرقـاب ولـو كانـت لـسنتني ًجـاز ولزمـه مـؤجاليؤبر ثمرها أو مل يكن  ; أل
ؤهــا بطعــام ولــو مــن جنــسها نقــداًوكــذا بتمــر وإن أبــر ثمرهــا ولــو جــذ كــان علفــ  اً جــاز رشا

 إن جــذت وإن كــان إن جــذ أريــد لألكــل مل جيــز عــىل قــول ابــن القاســم إال بجــذه ًومــؤجال
 جتــذ الثمــرة إن مل يــؤخر وقــبض عوضــه, وعــىل قــول أشــهب بــرشط قــبض العــوض, وإن مل

جــذها لبــدو صــالحها وإن كانــت لــسنتني وأبــر ثمرهــا وأحــب بيعهــا بطعــام أفــردت هــذه 
الثمــــرة بعقــــد عــــن األعــــوام الباقيــــة, وإن مجعاهــــا يف عقــــد, وهــــذه الثمــــرة تبــــع لثمــــر بــــاقي 
األعوام جاز, ولو بطعام من جنسها, ولو ألجل; ألهنا حتلـل الرقـاب ولـو بـدا صـالحها, 

لعـــام, وبيعـــت بغـــري جنـــسها مل جيـــز تـــأخر العـــوض عـــن العقـــد, وخيتلـــف يف جـــواز والعريـــة 
تــأخري اجلــد, فمنعــه ابــن القاســم وجيــوز عــىل أصــل أشــهب أن ال جائحــة يف بيعهــا بــالعني; 

 عنـــه اًألهنـــا يف ضـــامن املـــشرتي بكوهنـــا يف أصـــوله وســـقيها, وملـــا نقلـــه املـــازري عنـــه معـــرب
ُشيوخومتقـــدمو الـــ: بـــبعض أشـــياخي, قـــال ءهـــا إن كانـــت ألعـــوام يـــسرية إال ُ  يمنعـــون رشا

ء الثمرة   .برشوط الرتخيص; ألن املقصود رشا
ء مجيــع العريــة إال بعــد طيبهــا كانــت لــسنة أو : قــال أبــو عمــران: الــصقيل ال جيــوز رشا

  .سنني كثرية يريد ولو بيعت بعني أو عرض
اع بـاخلرص ال تبـ:  يريد بالعني عىل القـول;إن طالت السنون جاز ذلك: وقال غريه
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 ختـرص إذا طابـت كـل سـنة, ويـدفع اً جيـوز بخرصـها ثمـر:إال بعد الزهو, وعىل قـول يريـد
  .إليه ذلك اخلرص كام جاز يف سنة قبل بدو صالحها

ؤهــــا بــــالعني للــــرضورة, وأمــــا : وقــــال ابــــن شــــبلون إن كانــــت حيــــاة املعــــري جــــاز رشا
ؤهــــا  بــــالعني, وقــــول أيب بــــاخلرص فــــال بــــرشطها, وإن كانــــت لــــسنتني أو ثــــالث مل جيــــز رشا

  .عمران صواب
  ]باب يف الذي يبطل العرية[

ويف كونـه بحـوز أصـلها أو بـه وموت معرهيا أو فلـسه قبـل حوزهـا يبطلهـا كجنـسها, 
  . باألول أو جمرد إبارها:ثالثهامع ظهور الثمرة فيه 

ـه املـذهب مـع الـصقيل عنهـا ولـه مـع ا: للخميا ْبـن رشـدغـري معـزو كأ دلـسيني ُ  واأل
  . حبيب وله مع الصقيل عن أشهبعن ابن

قـــول ا بـــن حبيـــب مفـــرس قوهلـــا يف العريـــة : قـــال أبـــو عمـــر بـــن القطـــان: ويف املقـــدمات
 عـىل تـساوهيا بـسامع حييـي ابـن القاسـم يف رسـم اًواهلبة, والصدقة ال فرق بني الثالثة حمتجـ

  .الصالة من كتاب اهلبات
ــ ــه يف العاريــة قــبض وقــال أبــو مــروان بــن مالــك قــول ابــن حبيــب خــالف هلــا, يري د أ

  .األصول وإن مل يطلع ثمرها عىل ظاهر قوهلا يف اهلبة والصدقة
مفـــــرس لقوهلـــــا يف العريـــــة خـــــالف لقوهلـــــا يف اهلبـــــة : وقـــــال أبـــــو جعفـــــر بـــــن رزق قولـــــه

  . وهو أظهر التأويالت,والصدقة
ُقلت    . نص السامع:ُ

ال ثمــر فيــه ثمــر حــائطي العــام صــدقة عــىل فــالن و: ســئل مالــك عمــن قــال: قــال حييــي
وأراد بيــع أصــوله لــيس لــه ذلــك إال يف فلــس فــإن مــات املتــصدق قبــل ومل تثمــر النخــل فــال 

ْبن رشديشء للمتصدق عليه, ومل يتكلم عليها ا   . بيشءُ
قول ابن القاسم يف هباهتا إن وهبه ما تلده أمته أو ثمرة نخله عـرشين سـنة : الصقيل

نبــي خــري مــن قــول ابــن حبيــب, وســمع جــاز إذا حــوزه األصــل أو األمــة أو حــاز ذلــك أج
حممد بن خالـد, إن مـات املعـري قبـل طيـب الثمـرة مل جيـب لورثتـه ولـو كـان قبـضها إال أن 
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  .يموت بعد طيبها
ْبــن رشــدا إن الــسقي والزكــاة :  محلهــا حممــل احلــبس ال اهلبــة وهــو صــحيح عــىل القــولُ

  بـــــــار جتـــــــب  أن الثمـــــــرة تـــــــورث عنـــــــه باإل:عـــــــىل املعـــــــري, وعـــــــىل قـــــــول أشـــــــهب يف احلـــــــبس
  .لورثة املعري

  :وزكاهتا إن كانت بعد الطيب
عـىل معرهيـا, وقبلـه فيهـا ويف اهلبـة عـىل رب األصـل : قال الصقيل عن حممد وأشـهب

 عــىل مــن هــي بيــده يــيل القيــام عليهــا لنقــل :رابعهــا و, يف العريــة ال اهلبــة:ثالثهــا. أو املعطــي
بر أصــحابه مــع الــصقيل عــن الــصقيل مــع ظــاهر روايــة أشــهب, ونقــل ابــن القاســم عــن أكــا

 ويف كـــون ,َســـحنونأشـــهب, وحممـــد وقـــول ابـــن القاســـم مـــع روايتـــه فيهـــا, والـــصقيل عـــن 
ســــقي العريـــــة عــــىل رب األصـــــل أو املعــــري قـــــوالن البــــن القاســـــم ونقلــــه فيهـــــا عــــن كبـــــار 

  .أصحابه
  .زكاهتا عىل املعري ومل خيتلفوا أن سقيها عىل رب احلائط: الصقيل عن حممد

  . ترضعه أمه, فقال ابن حبيب عىل واهبه إرضاعه أمهاًهب صغريولو و: اللخمي
عـــىل املوهـــوب لـــه إن حلـــف الواهـــب إنـــه مل يـــرد إرضـــاعه, ومـــن : وقـــال ابـــن القاســـم

  .عليه زكاهتا جيب عليه ضمها لسائر ملكه يف كامل النصاب
ه جــزأ شــائع:وفيهــا  معينــة أو ً أو نخــالاً زكــاة العريــة, وســقيها عــىل رب احلــائط أعــرا

  .ل احلائطك
  . وخيرج زكاته من غريه, ويأخذ املعري مجيعه:يريد: َّالشيخ

ملالك يف كتاب املدنيني إن وجد املعري يف العرية أكثر مما خرصت به رد : اللخمي
أن الــنقص بقولــه ولــو كــان ببينــة : الفــضل للمعــري, وإن وجــد أقــل فــال يشء لــه, ومعنــاه

  .رجع بقدره
ُقلت ر مما خرصت به أو أقل فروى صدقة ابن حبيـب ال إن وجد أكث:  قال الباجي:ُ

  .يشء عليه وال له
ء ًال بأس أن يشرتي ما منحته من لـبن نعـم بطعـام نقـدا أو مـؤجال: وفيها  جلـواز رشا
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  .شاة لبون بطعام مؤجل
 ليــست ســواء; ألن قــصد بــائع املنحــة بيــع اللــبن, وعــىل قــدر حقــه يف ذلــك :اللخمــي

 الرقبــــة فــــإنام يــــشرتي اللــــبن وعنــــه يعطــــي العــــوض اللــــبن يبيــــع ولــــو قــــصد املعطــــي حتلــــل
  .والصلح عن اإلنكار إذا صح عىل دعوى املنكر وفسد عىل دعوى املدعي منعه

َأصبغوأجازه : القاسمابن  ْ ء املنحة ال يصح عىل أصـل ابـن القاسـمَ  ويف كـون , فرشا
ب حـــوز الغـــنم يمـــنح لبنهـــا بحوزهـــا فقـــط أو مـــع ظهـــور لبنهـــا نقـــال الـــصقيل عـــن ابـــن حبيـــ

  .وحممد وصوبه
ٍ وخدمــة عبــد أخدمتــه اً تعمــريً ال بــأس أن تــشرتي ســكنى دار أســكنتها رجــال:وفيهــا

  .يعني واملشرتي به مؤقت بأجل: َسحنون أو خدمة عبد اً بسكنى داراً تعمريًرجال
  . عىل التفسري, والقابيس عىل اخلالفَسحنونقول  َّالشيخ محل :الصقيل
دارين ال يف العبـدين; ألن الـدارين مأمونتـان أن قول القابيس أحسن يف ال: اللخمي

تبقـــى حيـــاة املعطـــي فـــذلك ســـكنى يـــوم بيـــوم, ولـــو كانـــت ملـــدة معلومـــة أمكـــن أن يعـــيش 
املعطـــي ألكثـــر منهـــا, فيكـــون عليـــه غـــبن وأن يمـــوت قبلهـــا فتبقـــى ورثتـــه يف الثانيـــة فيكـــون 

عمـــر الثـــاين الغـــبن عـــىل املعطـــى ولـــيس كـــذلك يف العبـــدين الخـــتالف حيـــاهتام قـــد يطـــول 
ولو تراضيا عـىل : فيكون الغبن عىل املخدم أو يموت قبل األول فيكون عىل املعطي قال

سنني معلومة فامت الثاين يف نصفها رجع يف قيمة نصف خدمة األول عىل غررها, وعىل 
  . عىل الصلح عىل اإلنكاراًقول ابن القاسم يرجع بقيمة السنني قياس

ة لــــسكنى مــــدة معلومـــة فتهــــدمت ففـــي خترجيهــــا عــــىل الــــدار الثانيـــ  لــــو أخـــر:املـــازري
اخلالف يف مسألة الصلح عىل اإلنكار يستحق ما صولح به هل يرجع للخصام أو لقيمة 
ما صولح به خوف االنتقال من معلوم ملجهول وعدمه اختالف األشياخ, ومـن اشـرتى 

هبـا, ويف  فاسـتحق بعـضها فـض الـثمن عـىل منافعهـا ال عـىل رقاًعمرى رباع أعمرها رجـال
ثبـــوت مقـــال البـــائع باســـتحقاق أكثرهـــا كهبـــة الثـــواب ونفـــي مقالـــه, نقـــال الـــصقيل عـــن أيب 
ء العمـــرى  عمـــران وأيب بكـــر بـــن عبـــد الـــرمحن, ويف ثـــاين وصـــاياها ووارث املعمـــر يف رشا

  .مثله
ْبــن رشــدوال وورثــة املعمــر :  يف رســم شــك مــن ســامع ابــن القاســم مــن كتــاب احلــبسُ
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, وال جيـــوز ألحـــدهم عنـــد ابـــن القاســـم اشـــرتاء أكثـــر مـــن حظـــه, مثلـــه يف اشـــرتاء الـــسكنى
ء  وأجــازه املخزومــي ومنــع ابــن كنانــة اشــرتاء أحــدهم قــدر حظــه إال أن جيتمعــوا عــىل رشا
مجيعهــا وقــول ابــن القاســم هــو الــصحيح; ألن الــوارث يملــك بــذلك التــرصف يف حظــه, 

رجـــع عليـــه فيملـــك وكـــذا جيـــب للمحـــبس علـــيهام الـــسكنى حيـــاهتام اشـــرتاء املرجـــع ممـــن ي
بـــذلك رقبـــة الـــدار عـــىل مـــا قالـــه يف غـــري مـــا ســـامع, مـــن ذلـــك قـــول ابـــن القاســـم يف رســـم إن 

مـن سـامع : األول ب الصدقات واهلبات يف رسـم البيـوعخرجت من سامع عيسى من كتا
ه ال جيوز ملن حبست عليه وصيفة حياته أن يبتاع املرجع مـن غرمـاء  أشهب بعد ذلك, أ

ء مرجــع : خــتالف قــول, وقيــلهــو ا: املحــبس فقيــل لــيس بــاختالف, وجيــوز للمخــدم رشا
ء ذلــك مــن غرمائــه إن كــان  اجلاريــة ممــن أخدمــه إياهــا ليــتم ملكــه رقبتهــا, وال جيــوز لــه رشا

عليــــه ديــــن واألول أظهــــر; ألن حــــق الغرمــــاء لــــيس يف عــــني مرجــــع الوصــــيفة بــــل يف ذمــــة 
الدين إنـام هـو يف ذمتـه ال يف املحبس وكذا لو بيعت بعد موت املحبس يف دين عليه; ألن 

جيـــوز اشـــرتاؤه الرقبـــة ممـــن : الـــصحيح مـــن األقـــوال, فعـــىل القـــول األول عـــني الرتكـــة عـــىل
ـــه يملـــك بـــذلك الرقبـــة وال جيـــوز عـــىل القـــول اآلخـــر  أخدمـــه أو مـــن وارثـــه أو غرمائـــه; أل

ه غرر ال يدري متى يرجع املرجع ملن باعه منهاًمطلق   . ; أل
أخـــــدم   ممـــــناًأن املخـــــدم واملحـــــبس فعـــــال معروفـــــ: وضـــــعنيووجـــــه التفرقـــــة بـــــني امل

ء اخلدمــة والــسكنى ليملــك التــرصف يف الرقبــة بــالبيع فيكــون إذا  وأســكن, وجــاز هلــام رشا
ـه  فعال ذلـك كـأهنام إنـام اشـرتيا الرقبـة جـاز هلـام أن يبيعـا املرجـع, مـن املخـدم واملـسكن; أل

شــرتاء اخلدمــة مل جيــز هلــم بيــع املرجــع, يملــك بــذلك الرقبــة, ملــا كــان الغرمــاء ال جيــوز هلــم ا
ء املرجــع لغــري مــن اًوال جيــوز اتفاقــ  اشــرتاء اخلدمــة أو الــسكنى لغــري مــن لــه الرقبــة وال رشا

 يف تنزيـــل املوهـــوب لـــه اخلدمـــة أو الـــسكنى منزلـــة واهبـــه يف جـــواز ,لـــه اخلدمـــة أو الـــسكنى
 ابتيــــــاع اخلدمــــــة اشــــــرتاء املرجــــــع, وتنزيــــــل املوهــــــوب لــــــه املرجــــــع منزلــــــة واهبــــــة يف جــــــواز
يــا جيــوز ملــن أســكن : والــسكنى قــوالن األظهــر مــنهام أن يتنــزل منــزلتهام عــىل قوهلــا يف العرا

  . أن يبتاع السكنى ممن وهبه إياهاًرجال
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  ]كتاب اجلوائح[
ًما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدر: اجلائحة ٍ ٍ من ثمر أو نبات بعد بيعهاٍ ٍ)1(.  

                                     
ـــت بخـــط بعـــض املـــشايخ أن الـــ: َّالرصـــاع قـــال )1( ُشيوخرأ  يعـــربون عـــىل هـــذا الكتـــاب بـــاجلوائح ويكتبونـــه ُ

مــا أتلــف مــن معجــوز عــن  (:ط َّالــشيخكــذلك وتبــديل األســامء أصــله يف الــرشع حلــسن التفــاؤل قــال 
صـــري اجلائحـــة عرفـــا رشعيـــا هـــي ) مـــا أتلـــف (:طقولـــه ) نفعــه عـــادة قهـــرا مـــن ثمـــر أو نبـــات بعـــد بيعـــه

وأصلها يف اللغة املصيبة العامة املذهبة ملال أو نفس أو غريمها ثم خصصت يف الرشع بـام ذكـر التلف 
من لبيان اجلنس واملعجوز عن دفعه عادة أخـرج بـه مـا مل يعجـز عـن دفعـه والـذي ) من معجوز: (قوله

َّدونـة اململ يعجز عن دفعه كالربد والنار والريح والغرق واجلراد والسموم وقد أطلق عليها جائحـة يف َ 
وأمـــا الـــسارق واجلـــيش ففـــيهام خـــالف وقـــد ذكـــر البـــاجي اخلـــالف يف كوهنـــا الـــذي أصـــاب الثمـــرة بكـــل 
ــه مقــصور عــىل    وجــه أو مــا أصــاب الثمــرة بغالــب ال يــستطاع دفعــه وعــن ابــن القاســم القــوالن وقيــل أ

  .أمر ساموي
  .َّالشيخعىل أي مذهب عرف ): فإن قلت(
ُقلت(   . وإنام يصح عىل الثاين;األول وال عىل الثالثال يصح عىل املذهب : )ُ
 أو لغالــب ال يــستطاع دفعــه مطلقــا ففيــه قيــود مل يــذكرها :كيــف يــصح عــىل الثــاين وقــد قــال فيهــا): فـإن قلــت(

  .َّالشيخ
ُقلـــت مفعـــول بـــأتلف ) اًقـــدر: ( يمكـــن أن يقـــال قولـــه معجـــوز عـــن دفعـــه عـــادة يـــستلزم تلـــك القيـــود وقولـــه:ُ

عــم الـــثامر وغريهــا إال أن الــثامر فيهـــا رشط الثلــث وأطلـــق يف الثمــر ظـــاهره أي وأطلــق يف القــدر حتـــى ي
ه ال حتديد يف قدرها   .ثمر كان والنبات كالبقول وما شاهبها وهو كذلك إال أ

ا وفيهـا ثمـر ثـم أصـيب الثمـر أن يكـون جائحـة وقـد ً عـىل مـن اشـرتى شـجرَّالـشيخيـصدق حـد ): فإن قلـت(
  .قال مالك ال جائحة يف ذلك

بعــد : ( ربــام يكــون حــده لعمــوم املــسائل وهنــا مــسائل خمتلــف فيهــا قولــهَّالــشيخ املــسألة فيهــا خــالف و:ُلــتُق
أعم من كونه قبضه أو مل يقبضه دخل يف ضامن املشرتي أم ال وبعـد البيـع معمـول للفعـل الـصلة ) بيعه

  .وتأمل هذا ففيه ما يتأمل واهللا أعلم
 نبــات كــان حتــى إذا بــاع نباتــا مــن ربيــع أو غــريه كــورق :اهره أي أو نبــات أطلــق فيــه وظــ:قولــه): فــإن قلــت(

  .توت أو ورق غريه
ُقلت  اإلمـام يف رسـمه َّالشيخ ذكروا يف ذلك مسائل مشهورة وفيها خالف واهللا أعلم وأورد بعضهم عىل :ُ

 بــأن الفقهــاء يطلقــون ذلــك عــىل االســم َّالــشيخللجائحــة بــأن الرســم املــذكور إنــام هــو لالســم وأجــاب 
أجــاب بعــض تالمذتــه بــأن الفقهــاء يطلقــون ذلــك عــىل األمــرين فالــصواب ذكــر احلــدين أو الرســمني و

ــــضا   يف حياتــــه إذا ســــاقى رجــــل رجــــال زيتونــــا فأجيحــــت الثمــــرة فــــإن فيهــــا :ًوأورد عــــىل املؤلــــف أ
= 
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 وعنـــه , أمـــر بوضـــع اجلـــوائحغهللا أن رســـول اهللا روى مـــسلم عـــن جـــابر بـــن عبـــد ا
تأخذ منـه  فال حيل لك أن  فأصابته جائحةاًلو بعت من أخيك ثمر«: غقال رسول اهللا 

  .)1(»ٍ ثم تأخذ مال أخيك بغري حق?اًشيئ
ِّمطـرفوروى أبـو حممـد مـن حـديث عبـد امللـك بـن حبيـب عـن : قال عبد احلـق  عـن َُ

لة عن أبيه أن رسول اهللا  إذا أصيب ثلث الثمرة فقد وجب عىل البائع «:  قالغأيب طوا
  .»الوضيعة

َأصــبغوحــدثني : قــال عبــد امللــك ْ  بــن الفــرج عــن الــسبيعي عــن عبــد اجلبــار بــن عمــر َ
ا ًفــصاعد  أمــر بوضــع احلــوائج إذا بلغــت ثلــث الثمــرةغعــن ربيعــة الــرأي أن رســول اهللا 

  .وسكت عنه عبد احلق ومل يتعقبه ابن القطان
 فـــال اً أو زبيبـــاًأن يـــبس وصـــار متـــر ع مـــن ثمـــر نخـــل وعنـــب وغـــريه بعـــدمـــا بيـــ: وفيهـــا

جائحة فيه, ولو اشرتى ذلك حني الزهو ثم أجيح بعد إمكان جـذاذه ويبـسه فـال جائحـة 
ك ابتعته بعد إمكان اجلذاذ   .فيه وكأ

إن تنــاهى العنــب وآن قطافــه حتــى ال يــرتك إال لــسوق ترجــى : َســحنونالــصقيل عــن 
  . فيهأو لشغل فال جائحة

 =                                     
 بــأن :الرجــوع هبــا والبيــع مل يوجــد فيهــا والرســم فيــه اشــرتاط البيــع فالرســم غــري مــنعكس وأجــاب 

 حيتـاج إىل فهـم عنـه فـإن مـا يتنـزل منزلـة الـيشء :اقاة يتنزل منزلـة البيـع وهـذا اجلـواب منـه عقد املس
ال يــدخل حتــت احلــد إال بــام يــدل عليــه لفظــا وقــد رصح يف كثــري مــن رســومه بمثــل ذلــك ويعــني مــا يــدل 

  .عىل دخول ما كان كذلك واهللا سبحانه املوفق للصواب
 رســمه غــري مــنعكس لوجــود اجلائحــة يف الــذي مل يقــع بيعــه مــن : أن يقــال: َّالــشيخيــرد عــىل ): فــإن قلــت(

النبات بل وقع استئجار املاء له وقد قال يف شفعتها من اشـرتى رشب يـوم أو شـهر أو شـهرين لـسقي 
زرع لـه فغـار املــاء وضـع عـن مــشرتيه مـا قـل منــه فهـذه الـصورة مــن هـذا البـاب وال تــدخل حتـت رســمه 

  .لعدم وجود البيع يف ثمر أو نبات
ُقلــت( ــه مل يطلــق فيهــا عليهــا اجلائحــة :لعلــه أن يقــول : )ُ ــه مــن البــاب أل  إن ذلــك ممــا ألحــق بالبــاب ال أ

  .واهللا أعلم
) 3470(و) 3374(يف املــساقاة, بــاب وضــع اجلــوائح, وأبــو داود رقــم ) 1554( أخرجــه مــسلم رقــم )1(

 يف البيــــوع, بــــاب 265, 7/264: يف اإلجــــارة, بــــاب وضــــع اجلائحــــة, وبــــاب بيــــع الــــسنني, والنــــسائي
  .وضع اجلوائح
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ما أصيب قبل كامل انتقاله لتامم حالوتـه, ومـا أشـبه ذلـك مـن مقـصود فيـه : اللخمي
, ومـــا أجـــيح قبـــل اســـتكامل ًمل يوجـــد بعـــد ففيـــه اجلائحـــة ولـــو كـــان تـــم ســـقيه أو كـــان بعـــال

 بعد يشء خيتلف اًجفافه, وكان إبقاءه لئال يفسد إن جذ حينئذ كالبقل يؤخر ليقبض شيئ
ــه دفــع يف وضــع اجلائحــة فيــه ومــا  تــم جفافــه ومــا بقــي إال جفافــه ومكــن املــشرتي منــه; أل

, وكـان اجلـد عـىل املـشرتي فهـو منـه وإن حـبس بـالثمن فعـىل ضـامن مـا ًثمنه أو كان مؤجال
 وجــذاذه مــن بائعــه, ففــي ضــامنه بائعــه أو اًحــبس بــه مــن ثــوب أو عبــد وإن مل يكــن حمبوســ

اؤه ليأخــذه عــىل قــدر حاجتــه لــئال وبقــ مبتاعــه خــالف, وكــذا العنــب بعــد اســتكامله عــسيلته
يفسد إن أخذ مرة واحدة ثم استعمله عىل قدر حاجته فهو عىل اخلـالف إن كانـت العـادة 
بقــاؤه ملثــل ذلــك وإن كانــت العــادة جــادة, مــرة فــأخره ليأخــذه عــىل قــدر حاجتــه فهــو منــه 

  .وكذا الزيتون قبل كامل زيته من بائعه
ْبـــن رشـــدا املبتـــاع يف بقائهـــا حتـــى   حلـــقاًاجلائحـــة اتفاقـــ فـــيام أجـــيح قبـــل كـــامل طيبـــه, :ُ

تيبس, وما أجيح بعد إمكان جذاذه بعد طيبه وقبل مـيض مـا يـؤخر إليـه جـذه عـادة جيـري 
, ففـي كـون الثمـرة اًعىل اختالف قول مالـك يف البقـول, ومـا أجـيح بعـده مـن مبتاعـه اتفاقـ
 يمــيض :ثالثهــاضيه, مــن مبتاعهــا بتنــاهي طيبهــا, فــإن مل يمــض مــا يمكنــه فيــه جــدها أو بمــ

  .ذلك وما جيري العرف بالتأخري إليه, وهذا حتصيل مل أره لغريه
ُقلــت  إن اشــرتى التمــر يف رؤوس النخــل وقــد َّدنيــة للبــاجي روى ابــن القاســم يف امل:ُ
ـه مثـل مـا يف اجلـرين, ولعبـد الـرمحن بـن دينـار عـن ابـن اًطابت طيب  بينـا فـال جائحـة فيـه; أل

 أو رطبـــا فطـــاب وأخرهـــا رجـــاء النفـــاق فأصـــابتها جائحـــة, ولـــو مـــن اشـــرتى فاكهـــة: كنانـــة
عجل هبا مل يصبها جائحة, وضع عنه الثلـث ولعيـسى عنـه عـن مالـك ذلـك عـىل البـائع مـا 

حلفظ رطوبتها ونضارهتا وجـه مقـصود وعليـه ابتـاع ويف  ألن بقاءها : يريد;مل تيبس الثمر
  .جذها مجلة فساد

والبقول والقصيل فال جائحة كـالتمر   يطيبفلو انتهت كالعنب: قال ابن احلاجب
  .عىل النخل
  . فيه اجلائحة:َسحنونوقال 

 حكـاه غـريه وحكـى ابـن يـونس َسـحنونما حكاه املؤلف عـن : قال ابن عبد السالم
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 وهــــذا : وقــــال,عنــــه إن تنــــاهي العنــــب وآن قطافــــه حتــــى ال يرتكــــه تــــارك فــــذكر مــــا قــــدمناه
  .ال جائحة يف مثل هذاخمالف ملا حكاه املؤلف عنه واألقرب أن 

ُقلت   . سواءنصا ذكر الباجي عنه َسحنون مثل ما ذكره الصقيل عن :ُ
يـد طيبـه بتبقيتــه أو بيـع قبــل : املتيطـي مـا بيــع مـن ثمـر ييــبس بعـد انتهائـه بحيــث ال يتزا

هذا ثم انتهى إليه فمشهور املذهب ال جائحة فيه, ولعبد الرمحن بـن دينـار عـن ابـن كنانـة 
 بعـد اً ابـن القاسـم فـيمن ابتـاع زرعـَسـحنون وذكر ابن عبـد الـسالم هنـا سـامع فيه اجلائحة,

ْبــن رشــدطيبــه ويبــسه بــثمن فاســد وتلقــي كــالم ا  فيــه بــالقبول, وقــد تقــدم الكــالم عليــه يف ُ
حكم ضامن املبيع فتـذكره ومـا بيـع مـن ثمـر مـع أصـله يف لغـو جائحتـه ولـو عظـم, وثبوهتـا 

َأصبغ ورواية الواضحة وابن حبيب عن َّاملوازيةإن عظم خطره قوهلا مع  ْ َ.  
ئـه دار:وفيها  جـاز ;أقـل مـن الثلـث ولـو قبـل إبارهـا  نخـالت هبـااً من اشرتط يف اكرتا

  .هبا سواد قدر الثلث فأقل اشرتطه وال جائحة فيها, وكذا مكرتي أرض
يف الــدار التبــع مــا دون الثلــث وهــو ملالــك ويف األرض الثلــث وهــو  جعــل: الــصقيل

  . سم ومها سواءالبن القا
 مـا دون الثلـث وفـيام بلغـه الثلـث وبـه أخـذ, ويف لغوهـا يف النكـاح :روى ابن القاسم

لبنائــه عــىل املعــروف, وثبوهتــا ألهنــا عــوض للعتبــي عــن ابــن القاســم وغــري واحــد عــن ابــن 
ُاملاجشون   . وصوبه الصقيل واللخميِ
والغــــرق والــــربد كــــل مــــا هــــو مــــن قبــــل اهللا جائحــــة كــــاجلراد والنــــار والــــريح, : وفيهــــا

  .واملطر والطري الغالب والدود, وعفن الثمرة يف الشجرة والسموم
  .ويف السارق قوالها البن القاسم وابن نافع :, قالاً اتفاق:ابن حارث

 يف الــسارق واجلــيش, والــسلطان الغالــب قــوالن البــن القاســم مــع ابــن :حــارثابــن 
َأصبغ وَعبد احلكم ْ   .َسحنون وابن حبيب واألخوين مع َ

ْبن رشدا   . فرق ابن نافع بني السارق واجليش:ُ
َصـبغَيف كـون اجلـيش جائحـة روايتـا ابـن القاسـم واألخـوين, أل: املتيطي  يف الـسارق ْ

يف كوهنــا مــا أصــاب الثمــرة بــأي وجــه : كــابن نــافع وملحمــد عــن ابــن القاســم مثلــه البــاجي
 َسحنون من صـنع ادمـي لـ الاً ما كان ساموي:ثالثها, اًكان أو بغالب ال يستطاع دفعه مطلق
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  .عن ابن القاسم وحممد عن ابن القاسم وابن نافع فيها, ومالك
ْبــــن رشــــدا    بــــاجليش البــــن القاســــم واألخــــوين :ثالثهــــا يف ثبوهتــــا بــــاجليش والــــسارق :ُ

  .وابن نافع
إنــام يكــون الــسارق جائحــة عنــد ابــن القاســم, إن مل :  والقابــيسَّالــشيخعبــد احلــق عــن 

  . وال يكون جائحةاً املبتاع بقيمة ما رسق له, وإن كان معدميعرف وإن عرف اتبعه
ُقلـــت ـــه يـــضمن مجيعـــه, واألظهـــر يف :ُ  يلـــزم مثلـــه يف اجلـــيش إن عـــرف منـــه واحـــد; أل

  .عدمه غري مرجو يرسه عن قرب إنه جائحة, وهو ظاهر الرواية
  .إن سقطت الثمرة بريح وأمكن لقطها فهي جائحة: ويف الزاهي

ُاملاجــشونابـن  س ذلــك بجائحـة ولــو أصــيبت بتنـاثر أســقط ثلـث ثمنهــا واملكيلــة لـي: ِ
ه غري جائحة   .قائمة, ففي كوهنا جائحة قوالن, الذي أراه أ

 فله الرد بالعيب فقـط, وإن كـان مـع اًإن عاهبا السموم ومل يسقط منها شيئ: اللخمي
ختلـف وا ,حكـم العيـب, وكـذا الغبـار إسقاطه ثلثها رجع بمنـاب الـساقط, ولـه يف البـاقي

ُاملاجشونإن أسقطها الريح فذكر قويل ابن شعبان وابن  وأرى إن عاهبا فله حكم : , قالِ
العيــب وإن أســقط الثلــث مل يرجــع بــيشء عــىل قــول عبــد امللــك وعــىل اآلخــر خيــري يف قبولــه 

  . بكل ثمنه, ورده فيسقط عنه ثلث ثمنهاًمعيب
ُقلــت  مــع ختيــريه ألجــل العيــب إن أراد: مل يرجــع بــيشء عــىل قــول عبــد امللــك:  قولــه:ُ

  .هو عيب حدث بعد العقد: فواضح وإال فرضر باملبتاع, فإن قيل
ُقلت   . قد قال به فيام عابه السموم:ُ
 يــرد بــأن ظــاهر قــول ابــن شــعبان أن منــاب نقــصه ; إلــخ…عــىل القــول اآلخــر: وقولــه

 وإن أسـقط باجلائحـة مـن الـثمن بسقوطه من الثمن يوضع من الثمن كذهاب قدر الثمرة
أســــقطها الــــدود  الــــدود الثلــــث فــــأكثر فلــــه رد الــــساقط أو حبــــسه وال حيــــط عنــــه يشء وإن

وأذهـــب منهـــا الثلـــث فلـــه حبـــسه, وحيـــط عنـــه بقـــدر مـــا أكـــل الـــدود أو رد البـــاقي بالعيـــب 
  .ويسقط عنه كل الثمن

مـا ذهـب مـن التمـر مـن قبـل مـاء العيـون وضـع عـن املـشرتي ولـو : قال مالك: وفيها
   بــاع الثمــر إنــام باعهــا عــىل املــاء, فــام أصــيب مــن قبــل املــاء فــسببه مــن قــل; ألن البــائع حــني
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  .قبل البائع
ُقلــت  وأراه مثلــه إذا كــان إنــام كــان اًمل أســمع منــه فيــه شــيئ:  ومــاء الــسامء بمنزلتــه, قــال:ُ

 فإنـه ) إلـخ…ألن البـائع حـني بـاع الثمـرة(: حياهتا سقيها, وتعقـب ابـن عبـد الـسالم قولـه
ي أن ال يقيض بالنقد حتى ينظر عاقبته وأن ال جيوز البيـع عـىل النقـد يقتىض يف شجر السق

  .وال سيام يف شجر البعل
ُقلـــت  إنـــام شـــجر مـــا هـــو ســـقي فـــال تعقـــب فيـــه ليـــرس حـــصوله, وأمنـــه فيجـــب النقـــد :ُ

بـه  لتمكنه من قبضه يف احلال, وأما البعل فـاحلق تعقـب قياسـه عـىل مـا هـو سـقي, ويف جوا
عـــن حكـــم جائحتـــه, وحكـــم اجلائحـــة متـــأخر عـــن وقـــوع البيـــع, أن ابـــن القاســـم إنـــام ســـئل 

بـه فيهـا فتأملـه وخيـرج مـن كـالم  وبيعه ماض ال يفسخ إنام كرهه مالك فقط, فاستقام جوا
التونــــيس فــــيام يــــشرتي عــــىل اجلــــد, اجلــــواب فــــإن الــــسقي قــــد يكــــون لبقــــاء حــــسن الثمــــر إال 

صار كـــامء العـــني, ويف ومثـــل هـــذا يكفـــي فيـــه اليـــسري, والغالـــب وجـــوده فـــ. الزيـــادة حتـــدث
من اشرتى رشب يوم أو شهرين لسقي زرع له فغار املاء وضع عـن مـشرتيه مـا : شفعتها

  .قل منه أو كثر
مــا أصــيب مــن الثمــر مــن قبــل املــاء وضــع, وإن كــان أقــل : وقــال مالــك: ابــن القاســم

مــن الثلــث فكــذلك املــاء عنــدي إذ قطــع بعــض مــا اشــرتى لــه إال أن يكــون مــا فــسد لــذلك 
  . ال خطب لهاًيسري

 أو إن بلــغ الثلــث قــوالن, اًيف الرجــوع بــنقض املــاء املــشرتي لــسقي مطلقــ: اللخمــي
  .واألول أحسن

ــت البقــول الكــراث والــسلق وشــبهه واجلــزر والبــصل والفجــل, إن :  قلــت:تنبيــه أرأ
  .يوضع ذلك ولو قل: قال مالك: أصابته جائحة أقل من الثلث? قال

ئحتــــــه الثلــــــث, وضــــــعت وإال فــــــال, ورواه ابــــــن وروى عــــــىل أن البقــــــل إن بلغــــــت جا
  .أرشس

  .يف وضع جائحة البقل, ثالث الروايات إن بلغت الثلث: اجلالب
 إال أن يكــون الــيشء التافــه فــال يوضــع, قــول َّدنيــةوروى ابــن القاســم يف امل: البــاجي
اتفقــوا عـــىل وضـــع جائحــة البقـــل, واختلفــوا يف قـــدر مـــا يوضــع خـــالف ثـــاين : ابــن حـــارث
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  .جلالب ونقل غريهروايات ا
مـــا ال بـــال لـــه ال يوضـــع ومـــا لـــه بـــال يوضـــع, والبـــن القاســـم يف :  عـــن حممـــداللخمـــي

ما جازت مساقاته عىل غري االضطرار فال جائحة فيـه حتـى تبلـغ الثلـث إال املـوز : َّالعتبية
ال جتــــوز مــــساقاته وال جائحــــة فيــــه حتــــى يبلــــغ الثلــــث فــــرأى أن جائحــــة البــــصل واجلــــوز 

وخيلــف يوضــع قليلــه ككثــريه, وال وجــه  كــالثامر, ومــا جيــذ خيلــف إن جــذواللفــت ومــا ال 
  .هلذه التفرقة

 عــــن ابــــن القاســــم مــــا جــــازت مــــساقاته مــــن البقــــول َســــحنونروايــــة : ويف املقــــدمات
مثلـه و :; قلتكاللفت فجائحته كالثامر, وما ال جتوز مساقاته وضعت جائحته ولو قلت

َّدونة وهو خالف املَّاملوازيةيف  َ.  
: املشهور توضـع جائحـة البقـول واختلـف يف األصـول املغيبـة عىل:  عبد السالمابن

  واإلسفنارية هل هي كالبقول أم ال? كاللفت والبصل
ُقلت َّدونة تقدم نص امل:ُ   . أن اجلزر والفجل من البقول وكذا نقل اللخمي وغريهَ

 وأمـــــــا الزعفـــــــران والبقـــــــل, والرحيـــــــان والقـــــــرط:  ابـــــــن القاســـــــمَســـــــحنونويف ســـــــامع 
  .اجلائحة قليله وكثريه فيوضع يف والقصب والسكر والكسرب

 إن بلغــــت الثلــــث البــــن حــــارث عــــن نــــص :ثالثهــــاويف وضــــعها يف قــــصب الــــسكر, 
  .َّالعتبية وقوله يف نصاأشهب مع ظاهر أحد قويل ابن القاسم وثانيهام 

وجائحــة القــصب غــري احللــو كــاحللو ال يوضــع حتــى يبلــغ : الــصقيل عــن ابــن حبيــب
  .اً واحدا, وال تباع حتى يبدو صالحها بطنًالثلث

ولــو قــل أو إن بلغــت الثلــث ســامع أيب زيــد ابــن القاســم ويف وضــعها يف ورق التــوت 
  .وقول ابن حبيب
ظر لو مات دود احلرير الذي ال يراد ورق التوت إال ألكلـه هـل مـشرتيه : التونيس أ
ن لـه مـتكلم أو ال يـشبهه; ألن خال بلده فلم جيد من يعمره فيكـو اً أو فندقاًكمكرتي محام

 اًضـــامن الريـــع يف ضـــامن مكريـــه, وورق التـــوت ســـلعة تـــضمن بالعقـــد كمـــن اشـــرتى علفـــ
لقافلة تأتيه فعدلت عن حمله أو ليس مثله إلمكان نقل الطعام حيث يباع, وورق التـوت 

  .ال ينقل?
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 كان وكذا لو اشرتى قوم ثامر بلد وانجىل أهلها عنها لفتنة أو ألهل حرب: الصقيل
  .ذلك جائحة
 إن بلغــت الثلــث قــوال :, ويف وضــعها ولــو قلــتاًوتوضــع يف املقــاثي اتفاقــ: اللخمــي

  .أشهب كالبقل وابن القاسم واألول أقيس
روى ابـــــن القاســـــم ومجيـــــع أصـــــحابنا يف جائحـــــة القثـــــاء والبطـــــيخ والقـــــرع : البـــــاجي

  والباذنجان والفول واجللبان اعتبار الثلث يف جائحتها,
  .املقاثي كالبقل توضع ولو قلت: وقال أشهب

ُقلت َأصبغ هو قول أشهب يف سامع :ُ ْ   . يف جامع البيوعَ
ْبــن رشــدا  اً وكبـــرياًمعنــاه يف مقــاثي الفقـــوس ال البطــيخ; ألن الفقــوس جينــى صــغري: ُ

  .كالبقول يف استعجال قطعها بخالف الثامر التي حتتاج لبقائها إىل تناهيها
  ]ع اجلوائحباب فيما يشرتط فيه الثلث يف وض[

حتى جيـد مجيعـه ممـا خيـرص أم ال كالنخـل والثلث فيها هو فيها ييبس ويدخر ويرتك 
والفـــستق واجلـــوز واللـــوز وشـــبهه قـــدره مـــن الثمـــرة يوضـــع لـــه  والعنـــب والزيتـــون واللـــوز

  .اً واحداًالثمر صنف ثلث الثمن ال ينظر فيه الختالف سوق إن كان الصنف
  .اًاتفاق: الباجي
 كاملقــــاثي والــــورد والياســــمني والتفــــاح والرمــــان واخلــــوخ اًع بطونــــ ومــــا يقطــــ:وفيهــــا

واملوز واألترج إن بلغ املجـاح ثلـث قـدره اعتـرب ولـو قـرص منابـه مـن قيمـة مجيعـه عـن ثلثـه 
  .وإال فال, ولو بلغ منابه منه تسعة أعشاره وعكس

  .ال قدره فراعى الثلث يف قيمته: أشهب
ــــــــواع خمتلفــــــــة اعتــــــــرب ثلــــــــث اًحــــــــد وااًإن كــــــــان مــــــــا جيــــــــد مجيعــــــــه جنــــــــس: البــــــــاجي    ذا أ
  .اًمجيعها اتفاق

  .قوال ابن القاسم وأشهبويف كونه بقدر الثمرة أو قيمتها? 
ه لألخــوين وابــن : َّالــشيخ  معـــه َعبـــد احلكــمذكــر ابـــن حبيــب قــول ابـــن القاســم وعـــزا

 إن ً جممـــالًومل يفـــرق ابـــن القاســـم بـــني تفاضـــل القـــيم يف النـــوع الواحـــد ويقـــول قـــوال: قـــال
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  .تقويم فال ت اجلائحة ثلث الثمر رجع بثلث الثمنبلغ
  .تأوله عليه وهو بعيد من مذهب ابن القاسم ما قاله ابن حبيب عنه يشء: َّالشيخ
ُقلـــت  هـــو خـــالف نـــص قولـــه فيهـــا إن كـــان يف احلـــائط أصـــناف بـــرين وعجـــوة وغـــريه :ُ

 مــن قــدر قيمتــه  مــن األصــناف وضــع مــن الــثمنًأجــيح أحــدها فــإن كــان قــدر الثلــث كــيال
  .الثلث مجيعها ناب عىل
  .احليطان املتفرقة لكل حائط حكم عىل حدة: أبو حفص

ُقلـــت  هـــذا خـــالف ســـامع ابـــن القاســـم إن أجـــيح ثمـــر حـــائط أو بعـــضه اشـــرتي مـــع :ُ
  .حائط صفقة واحدة وضعت إن بلغ ثلث ثمره كل احلائط

ْبن رشدا ث احلوائط يف صفقة كحائط واحد يوضع للجائحـة ثلـث الـثمن بقـدر ثلـ: ُ
يف الطيــب أو تقــارب, وإن كــان بعــضه أفــضل وأطيــب ففــي كــون  الثمــر إن تــساوى الــثمن

قيمــة املجــاح مــن  منــاب املعتــرب ثلــث الثمــرة بثلــث الــثمن وال تقــويم أو ثلثهــا فيوضــع عنــه
 قيمــة مــا ســلم مــن الــثمن فــإن قــرص عــن ثلــث الثمــرة ألغيــت جائحتــه, ولــو بلــغ مــن الثمــر

َصــبغَ مــا قيمتــه الثلــث وضــع ولــو كــان عــرش الثمــرة أل إن أجــيح:ثالثهــا ,أكثــر مــن ثلثــه  عــن ْ
  .ابن القاسم وله وألشهب

ُقلت ه ابن القاسم هو ما وهم فيه :ُ   .َّالشيخ ما عزا
  .اًومل يذكر قول ابن القاسم فيها, وإن كان املبيع أجناس: حبيبابن 

  . وسفرجالا وتينًاًككونه عنب: الباجي
ْبن رشدا   :  فطريقاناًان ورما وتينًاًككونه عنب: ُ

ــــه بيــــع وحــــده واعتبــــار كــــون قيمــــة : البــــاجي, وابــــن زرقــــون يف اعتبــــار كــــل جــــنس كأ
 اعتبـار بلـوغ قيمـة املجـاح :ثالثهـا ,املجاح ثلث اجلميع دون اعتبار قـدره مـن قـدر اجلميـع

َأصبغمع بلوغ قدره ثلث قدر نوعه لرواية ابن حبيب, وقويل  ْ   . وابن القاسمَ
ْبــن رشــدا والثالــث : ثــة فــذكر األولــني, وعــزا الثــاين ألشــهب فقــط, قــالاألقــوال ثال: ُ

َأصبغإن كان املجاح ثلث الثمر, وضع منابه من الثمن ولو قل, قاله  ْ َ.  
  .إن قرص أحد األصناف عن الثلث فال جائحة ولو أتت عىل مجيعه: وقال حممد

ُقلت ه أل:ُ َصبغَ ما عزا   . مغاير لثالثةْ
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الــــصفقة أو يــــوم نــــزول اجلائحــــة واجلنايــــة نقــــال  التقــــويم يــــوم : وابــــن زرقــــونالبــــاجي
  .عياض عن تأويلها

ْيب زمنَنيأابن  َ ْن زرب مع ابَ   . وغريهمَ
واألول أصل ابن القاسم يف استحقاق بعض السلع إهنا تقوم يـوم الـصفقة : عياض

  .ال يوم النازلة وذكر تعلق كل فريق بألفاظ تعلق هبا منها
ُقلت يح أول بطـن مـن مقتـات هـل يعجـل تقـويم اضـطرب إذا أجـ:  وقال عبد احلـق:ُ

عــىل مــا عــرف مــن عادهتــا أم يــستأين حتــى جينــي مجيعهــا? وهــذا أصــوب  بــاقي البطــون اآلن
ــه أمــر اًفــال يرجــع إىل االجتهــاد فــيام يعلــم حقيقــة عيانــ  وال حجــة بخــوف فلــس البــائع; أل

  .ويف أوهلا التني كالرمان وبعده يسأل عنه. طارئ
  .الد فيحكم فيه بحال حمله هذا خيتلف يف الب:عياض

 اعتــــرب قــــدره إال أن خيــــالف أولــــه آخــــره بــــاجلودة اًمــــا ييــــبس وال يبــــاع رطبــــ: اللخمــــي
الخـتالف أسـواقه,   وال يـدخر نظـرااًإن قـرب مـن احلـارضة يبـاع رطبـ فتقوم بطونـه, الثمـر

 لـــزوم مـــا ســـلم مـــن الثمـــر ولـــو قـــل, وعـــدم الرجـــوع بـــام أجـــيح إن قـــل بخـــالف واملـــذهب
ء املعــرى االســتحقاق  فــيهام لــدخول املــشرتي عــىل عــدم الكــامل لغلبتــه, ويف ثبوهتــا يف رشا

ْبن وهبعريته قوالن لروايتها والباجي مع غريه عن رواية ا َ.  
 معينة, ولو كانت أوسقا من حـائط فلـم يبـق إال قـدرها ًهذا إن كانت نخال: الباجي

 فتلفــت إال األوســق لزمــه أداؤهــا كمــن أوىص بثمــرة حائطــه إلنــسان, وآلخــر بأوســق منــه
  .فجميعها له دون املوىص له بسائر الثمرة

  جيــوز لــه فــأجيح بعــضه, ففــي تعلــق اجلائحــةًومــن اســتثنى مــن ثمــر حــائط باعــه كــيال
غــريه نقــال الــصقيل عــن  باملــستثنى كــالثمر أو بــه فقــط فيأخــذ البــائع مــا اســتثناه ولــو مل تبــق

ْبن وهبة ا وروايَعبد احلكمرواية ابن القاسم مع أشهب وابن  َ.  
ُقلــــت ْبــــن رشــــد األوىل ســــامع ابــــن القاســــم وخــــرجهام ا:ُ  والبــــاجي وغريمهــــا عــــىل أن ُ

  .املستثنى مشرتى أو مبقى وعزامها الباجي ملالك
إن هــذا األصــل عــىل أن املــستثنى مــشرتى وهــم ال وجــه لــه : القــول: وقــال اللخمــي

  .اًولو كان مشرتى كان حرام
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ُقلــت ْبــن وهــبض الفقهــاء الــصواب روايــة ا وهــذا نحــو نقــل الــصقيل عــن بعــ:ُ ــه َ ; أل
 أو اً وللباجي يف إسقاط قـدر اجلائحـة مـن العـدد املـستثنى مطلقـاً يأخذ ثمراًكمن باع رطب

 ال يوضع منه يشء ولـو كثـر املجـاح لروايـة ابـن القاسـم مـع :ثالثها ,إن بلغ املجاح الثلث
ْبن وهب ورواية اَّدنيةأشهب وقول ابن القاسم يف امل َ.  

  . هذا خالف نقل الصقيل رواية ابن القاسم وأشهب فتأمله:ُلتُق
 اختلـف فيهــا عـىل ثالثـة أقـوال فــذكر أول أقـوال البـاجي معــزوا أليب :وقـال اللخمـي

ْبن وهبالفرج وراوية ا   . ومل يذكر ثالثاَ
َأصــبغوســمع  ْ  مــن ثمــر حائطــه فجائحتــه بيــنهام عــىل قــدر اً ابــن القاســم مــن بــاع جــزءَ

ه بيع وحدهرشكتهام ما ناب    .املبيع اعترب قدره; كأ
ْبن رشدا   . ال كالم يف هذا لوضوحه:ُ

من اشرتى عـرشة أوسـق مـن حـائط بعينـه فـأجيح بـدئ املـشرتي فـيام سـلم : اللخمي
  .ولو اشرتى غريه بعده مثله بدئ األول

ه عىل الكيـل بعضه اتبعه بحقه يف  من أسلم يف حائط بعينه فأجيح:وفيها . بقيته; أل
  .ي مع أصله تقدم أن ال جائحة فيهوما اشرت

َأصــبغالبـــن حبيــب عـــن : اللخمــي ْ يعظـــم قـــدرها   إن أجيحـــت بعـــد الطيــب وهـــي ممــاَ
ْبن رشدففيها اجلائحة, واألول أحسن وال   . ختريج يأيت إن شاء اهللاُ

 مــا اشــرتى ممــا يؤكــل أخــرض مــن فــول أو قطنيــة بعــد أن طــاب لألكــل عــىل أن :وفيهــا
عند مالك, وكرهه وإن رشط قطعه أخرض جاز وفيه اجلائحة يرتكه حتى ييبس مل يصلح 

  .إن أصابت ثلثه
إن كـــان ألن لـــه ســـقيا حلفـــظ بقائـــه بحالـــه ال حلـــدوث زيـــادة فيـــه, فلـــه وجـــه : التونـــيس

ال لزيـــادة فيـــه فـــإن قيـــل حلـــق توفيتـــه كـــاملبيع الغائـــب, وقـــدر  كـــسقي القـــصيل لبقائـــه بحالـــه
  .البائع ولو قل لو كان لذلك ضمنه تسليم احلارض رد بكونه

ُقلـــت هـــذا اإللـــزام وجيـــاب عنـــه بـــأن حـــق املبتـــاع يف مـــيض زمـــن قبـــضه   قبـــل الـــصقيل:ُ
  .املعتاد فيه كحقه يف بقائه فيام مل يشرتط عليه جده فأعطى حكمه يف توفيته بالثلث

ٍ ما اشرتي من ثمر نخل قبل بدو صالحه عىل جده يومه أو من الغـد فـأجيح :وفيها
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كون كالبقـ  وأرى فيـه اجلائحـة إن بلغـت اًمل أسـمع مـن مالـك فيـه شـئي: ل? قـالقبل جده أ
  .الثلث وكذا بلح الثامر كلها, التني واجلوز والفستق عىل جده

ئه أصله فال جائحة فيهاًمن اشرتى ثمر: وفيها   . أزهى بعد رشا
زيـــةقـــال يف : اللخمـــي هـــو مـــن بائعـــه, ويف تعليـــل ســـقوطها بإحلاقهـــا بالعقـــد أو : َّاملوا

 والقـــول بـــأن مـــصيبتها مـــن البـــائع َسحنونســـقيها عـــن البـــائع قـــوالن لظاهرهـــا ولـــســـقوطه 
أحسن; ألهنـام عقـدان, وسـقيها عـىل البـائع بمقتـىض جمـرد العقـد إال أن يفهـم بعـضهم عـن 

ء الثمــــرة كــــان وجهــــ: بعــــض ســــقوطه ولــــو قيــــل ; ألن نفعــــه لألصــــل اًهــــو علــــيهام قبــــل رشا
دة لـــو مل يكـــن هبـــا ثمـــر فيكـــون عـــىل البـــائع األصـــول عنـــه تلـــك املـــ والثمـــرة إال أن تـــستغني

  .إبقاؤها لنفسه, أو باعها بعد ذلك إال أن يشرتط حني بيعها أن ال سقي عليه
ُقلت ه للموازية هو سامع أيب زيد ابن القاسم:ُ   . ما عزا

ْبـــن رشـــدا ئـــه األصـــل فـــال جائحـــة, كـــام لـــو : ُ إن اشـــرتى الثمـــرة قبـــل زهوهـــا بعـــد رشا
قبل زهوها; ألهنا تبع ال حصة هلا من الثمن وإن اشرتاها بعـد اشرتطها يف ابتياعه ألصل 

حـل بيعهـا  زهوها, يقال فيها اجلائحة, وهو خالف قوله فيهـا إن اشـرتاها مـع أصـلها فقـد
ئهــا معهــا حظــ ئهــا معهــا أو بعــدها; ألن هلــا يف رشا  مــن اًال جائحــة فيهــا إذ ال فــرق بــني رشا

َأصـــــبغالـــــثمن وهـــــو نـــــص  ْ  ألهنـــــا يف ضـــــامن ;ال جائحـــــة:  قوهلـــــا يف الواضـــــحة, والـــــصوابَ
َّدونـــــةاملـــــشرتي بالعقـــــد; ألهنـــــا يف أصـــــوله, هـــــذه العلـــــة الـــــصحيحة ال تعليـــــل امل  بأهنـــــا تبـــــع َ

ئه األصل ففيها ال جائحة كام لو مجعهـام يف أول ,لألصول  وإن اشرتاه قبل زهوه بعد رشا
  .قاله حممدالصفقة, وإن اشرتى الثمرة بعد زهوه ثم اشرتى األصل ففيها اجلائحة, 

  .لوجوهبا قبل األصل: الصقيل
والسقي باق عىل البائع ولو رشط سقوطه بجائحة عنه كبيعه األصل مـن : اللخمي

غـــري مـــشرتي ثمـــره ورشط عليـــه ســـقي الثمـــرة, فالـــسقي عـــىل املـــشرتي بالـــرشط وانتقـــال 
البيـــع األول وهـــو مــن توفيتـــه وإن اشـــرتاه قبــل زهـــوه عـــىل  الثمــر إىل حـــالوة ونـــضج وبقيــة

  .اجلد ثم اشرتى أصله فال جائحة فيه
ــا أجــذه عــىل مــا اشــرتيت ففيــه اجلائحــة إال أن يرتاخــى بجــده: اللخمــي عــن  إن قــال أ

  .ما كان جيده إليه
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ـــهاًمـــن اشـــرتى ثمـــر: وفيهـــا فاســـد,   قبـــل بـــدو صـــالحه عـــىل الـــرتك فهـــو مـــن بائعـــه; أل
  .والثمر يف الشجر مل يقبضه مبتاعه

لثمـرة بعـد أن عمـل فيهـا املـساقي وضـعت اجلائحـة إن أجيحـت ا:  قال مالـك:وفيها
إن  وعنــــه, وروى ســــعيد إن أصـــــابت دون الثلــــث مل يوضـــــع عنــــه ســـــقى يشء مــــن احلـــــائط

هـذا إن شـاعت اجلائحـة يف : أصابت ثلثه, خـري يف سـقي مجيعـه, وتركـه الـصقيل عـن حممـد
فأقــل,  الثلــث جــدا اًاحلــائط, وإن خــصت ناحيــة منــه ســقي مــا ســلم فقــط مــا مل يكــن يــسري

وإن شــاعت اجلائحــة واختــار تــرك ســقي احلــائط فــال يشء لــه فــيام يقــدم مــن عملــه ونفقتــه, 
وروى أشـــهب ال جائحـــة يف املـــساقاة وال للعامـــل خـــروج منهـــا, ومهـــا رشيكـــان يف الـــنامء 

  .والنقص
ئه وحـده وثمنـه :وفيها  ما اشرتط من ثمر شجر بأرض أو دار أكثر مـن الثلـث كـرشا

  . ألرض أو دار ال جائحة فيهاً من الثمن وما كان تبعمنابه مع ما أكري معه
اختلـــف إن كـــان مجيـــع الثمـــرة أقـــل مـــن الثلـــث فأصـــيب مجيعهـــا أو الثلـــث, : اللخمـــي

ال جائحـة; ألهنـا تبـع, واألول أحـسن; ألهنـا مـشرتاة مقـصودة : وقيـل. فيها اجلائحـة: قيل
ءها ال لدفع مرضة ففارقت ما اشـرتى قبـل صـال ـه إنـام أجيـز فاختيار املشرتي رشا حه; أل

ء لغرض غري ذلك لدفع   .مل جيز رضر الدخول واخلروج, ولو قصد الرشا
  .وسمع ابن القاسم رشط إسقاط اجلائحة لغو وهي الزمة

ْبـن رشـدا ـه إسـقاط حـق قبـل وجوبـه فكـذا : ُ ـه لـو أسـقطها بعـد العقـد مل يلزمـه; أل أل
ه الحظ له مناًيف العقد وال يؤثر فساد   .ن اجلائحة أمر نادرالثمن; أل ; أل

ُقلت وأرى :  زاد اللخمي عـن الـسليامنية البيـع فاسـد وعـزا األول لروايـة حممـد قـال:ُ
أن خيــري البــائع إن أســقط رشطــه صــح البيــع وإال رد, ولــه يف الفــوت األكثــر مــن القيمــة أو 
الـــثمن وإنـــام بطـــل الـــرشط; ألن مـــا تنتقـــل إليـــه الثمـــرة مـــن حـــالوة ونـــضج مـــشرتى فـــرشط 

ما مل يكن بعد ولو رشط السقي عـىل املـشرتي ففـي  ائحة كمن رشط أخذ ثمنإسقاط اجل
كـــــون اجلائحـــــة مـــــن البـــــائع أو املـــــشرتي خـــــالف بنـــــاء عـــــىل رصف انتقـــــال حاهلـــــا وطيبهـــــا 

  .لألصول دون املاء والسقي أوهلام
  .إن اختلفا يف جنس أحد العوضني كتمر وبر, حتالفا وتفاسخاا ًاملتبايعان مطلق
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  .قااتفا: حارثابن 
 مـن اً مل خيتلف فيه أصحاب مالـك, وخـرج فيـه شـيخنا عبـد احلميـد, خالفـ:املازري

به أمرين ربه, وقال ربه إنـام أمرتـك بـصبغه أمحـر, :  أسود وقالاًمن صبغ لرجل ثوب: قوهلا
الثــــــوب إليــــــه مــــــؤمتن عليــــــه  القــــــول قــــــول الــــــصباغ, ويف خترجيــــــه نظــــــر; ألن الــــــصباغ بــــــدفع

ونقــل أبــو : ا مــن اآلخــر بــل كــل مــنهام مــدع عــىل صــاحبه, قــالواملتبايعــان ال ائــتامن أحــدمه
ُاملاجـشونالفـرج عـن ابـن  أســلمت إليـك يف قمـح, وقـال اآلخـر بـل يف شــعري ال : إن قـال: ِ

 فـيام مهـا جنـسان, وقـول اًعىل جنس واحد يقتيض عدم خمالفته ملك يتحالفان; ألهنام اتفقا
 يف غـريه, وذلـك غـري اً الربـا كـوهنام جنـس يفاًعبد امللـك بنـاء منـه عـىل ملزوميـة كـوهنام جنـس

صحيح; ألن علة الربا غري علة التداعي; علـة الربـا تقـارب املنـافع, وعلـة التخـالف عـدم 
  .إقرار أحدمها بام قال اآلخر

ال خـالف يف املــذهب يف ذلـك إال مــا حكـاه ابــن حبيـب وغــريه عـن ابــن : ابـن زرقــون
شــبه, والــذهب والــدراهم نوعــان كــالقمح القاســم يف الكــراء أن القــول قــول الــساكن إن أ

  .والشعري, وكذلك الرواية حكاه ابن سهل يف باب ذكر اخللطة من أحكامه
نقــــل حممــــد عــــن أشــــهب إن اختلفــــا يف القــــدر أو اجلــــنس, وعــــرف كــــذب : املــــازري

مـع القيـام, وهـو مقتـىض املـذهب  الـشبهة أحدمها وصدق اآلخر قبل قوله يدل عىل رعـي
يف تـداعي احلـائط ورده  يف تداعي الزوجني يف متاع البيت والقمـطالرأي كالعرف  ببادئ

  .بأن هذا فيام مل يعلم فيه تقدم تعيني مالكه واملبيع متقدم تعيني مالكه, وهو بائعه
ُقلــــــــت    فرعــــــــي الــــــــشبه يف االخــــــــتالف يف اجلــــــــنس خمــــــــصص عمــــــــوم االتفــــــــاق عــــــــىل :ُ
  .التحالف فيه
أســـلمت إليـــك يف : الكيـــل, وإن قـــالاخـــتالفهام يف اجلـــودة كـــاختالفهام يف : اللخمـــي

ذكـــر : فـــرس صـــفته كيـــت, وقـــال اآلخـــر دوهنـــا فكـــاختالفهام يف الكيـــل, فـــإن قـــال أحـــدمها
ثــى حتالفــا; ألن كــل واحــد مــنهام يــراد ملــا ال يــراد إليــه اآلخــر, ولــو اختلفــا : وقــال اآلخــر أ

ثى ال تراد للنسل وتبع   .ه املازريبذلك يف البغال كان كاختالفهام يف اجلودة; ألن األ
, اًعــرشين شــعري: , واملــسلم إليــهاًعــرشة أقفــزة قمحـ: املــسلم: أرى إن قــال: اللخمـي

  .بثمن الشعري قمح وثمن القدرين واحد, أن ال حيلفا ويشرتى
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ُقلــت  وينبغــي أن يــيل ذلــك املــسلم إليــه ال املــسلم خــوف وقوعــه يف فاســد االقتــضاء :ُ
راء واآلخــــر حممولــــة كــــاختالف يف أو شــــبهه, ويف كــــون اخــــتالفهام بــــدعوى أحــــدمها ســــم

  .اجلودة أو اجلنس نقال املازري مع الصقيل وعبد احلق عن ابن حبيب وفضل
 وفاتــــت, فعــــىل اًعدســــ لــــو اختلفــــا يف كــــون ثمــــن اجلاريــــة مائــــة حنطــــة أو مائــــة: وفيهــــا

ـــه لـــو باعهـــا أو ماتــــت أو  مـــشرتهيا قيمتهـــا بعـــد حتـــالفهام, وجعلـــت القيمــــة كأهنـــا ثمـــن; أل
  ., فله نامؤها, وعليه نقصها يوم قبضهانقصت ضمنها

ه بيع صحيح;ابتياعها يوم: يريد بيوم قبضها: َّالشيخالصقيل عن    . أل
  .قيمة ما اختلفا فيه يف النوع يوم القبض والصواب األول: وقال ابن شبلون

إنـام قـال يـوم القـبض; ألهنـا تفتقـر للمواضـعة, ولـو كانـت يف : وقال ابـن عبـد الـرمحن
  .ان يوم القبض يوم العقدأول دمها ك

يف جملـــــس  عبـــــد الـــــرمحن, ونـــــاظره ابـــــن الكاتـــــب قـــــال ابـــــن: َّالـــــشيخبقـــــول : املـــــازري
القابـــيس يف املـــسألة ومهـــا بنـــاء عـــىل اعتبـــار قـــوة شـــبه البيـــع املختلـــف فيـــه بـــالبيع الـــصحيح 
  لـــــــصحة متـــــــسك أحـــــــدمها بـــــــه لـــــــو ريض أو بـــــــالبيع الفاســـــــد لعـــــــدم تقـــــــرر امللـــــــك للمبتـــــــاع 

  .بنفس العقد
 األول أظهــر مــن حيــث قياســه عــىل روايــة عــيل يف بيــع املرابحــة, والثــاين أظهــر :ُلــتُق

من حيث اعتبار لفظها, والقياس عىل رواية ابن القاسم يف املرابحـة, وزاد ابـن حمـرز عـىل 
ـــه لـــو أصـــيبت بعـــد التحـــالف بيـــد املـــشرتي لـــضمنها, وينظـــر هـــل يـــضمن  نقـــل املـــازري أ

  .مجيعها أو قدر ما أصيب منها
  .إن قطعت يد العبد قبل قبضه املشرتي ضمن يده فقط: ل ابن عبدوسوقا
ُقلــت  غــري معــني مــن كــل فهــو ضــامن اًكــل مــن ضــمن جــزء  قولــه ينظــر مــشكل بــأن:ُ

مـه  مجيعه رضورة والرضوري ال ينظر فيه إال أن يريـد هـل ذهـاب ذلـك اجلـزء يوجـب إلزا
ـه كـام ما بقي أوال? وهذا يشكل بام حكى فيه قـول ابـن عبـدوس فتأملـه , وحـق املـازري أ

ه  نقـــل  يف قـــدر الـــثمن واملبيـــع بيـــد بائعـــه وإن اختلفـــاالواضـــح مـــن كالمـــه إن نقـــل مـــا ســـوا
وادعـى كـل مـنهام مـن :  لـه بقولـهاً, وذكـره ابـن حـارث مقيـداًاتفاقـ: حتالفا, املازري وغـريه
هــذا القيــد ملــا ذكــر عيــاش بــن عيــسى عــن موســى بــن عبــد : وقلــت: الــثمن مــا يــشبه, قــال
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  ما تقول يف اختالف املتبايعني?: اً يومَسحنونقال يل حممد بن : محن القطان, قالالر
ُقلت   . يتحالفان ويتفاسخان, قال يل بقي عليك:ُ
ُقلت ُاملاجـشونفأبى أن خيربين فنظرت فيها بعد موته فأصـبتها البـن   فام اجلواب?:ُ ِ 

ل أحـدمها فقـط فــالقول إهنـام يتحالفـان ويتفاسـخان إن أشـبه قـول كـل مـنهام, وإن أشـبه قـو
  :بقي عليك ولو قبضها املبتاع فطريقان:  بقولهَسحنونقوله, فعلمت ما أراد ابن 

لـة :ثالثهـايف حلفهام ولـو فاتـت أو مـا مل يفرتقـا فيقبـل قولـه, : الباجي  مـا مل تفـت بحوا
ْبــن وهــبســوق فــأكثر لروايــات أشــهب وا وروايــة ابــن :  وابــن القاســم راويــا ثالثتهــا قــالَ

  . آخرً ولو نقدا الثمن وجيب أن يكون اعتبار قبض الثمن قوالالقاسم
ُقلت خيتلف قـول مالـك يف حلفهـام بعـد قـبض   ومل: قول حممد:, وقيلاً فيكون رابع:ُ

ْبــن وهــبالــسلعة, إن مل يفرتقــا, وذكــر ابــن حــارث روايــة ا  بمجــرد القــبض ال بقيــد افــرتاق َ
ْبــن وهــب روايــة اَســحنونوقــال عــن  ول عليهــا اجتمــع الــرواة وأخــذ هــي قــول مالــك األ: َ

  .ابن القاسم بقوله اآلخر
ْبن وهببقول ا: ابن عبدوس   .َسحنون أخذ َ

التحـــالف مـــا مل يقبـــضها املـــشرتي فيـــصدق, : مخـــسة  فيهـــا:إن شـــئت قلـــت: املـــازري
هبــا وهـي روايتهــا يف كتـاب املكاتــب, وروايـة ابــن القاسـم وهبــا أخــذ,  والتحـالف مــا مل يـبن
  .بشبه خذ وهبا أفتى كشيخي, واحللف ما مل ينفرد أحدمهاورواية أشهب وهبا أ

 هــو رأي مــن اًالتحــالف مطلقــ: قلــت اختيــار املــازري عــرب عنــه ابــن بــشري مــرة بقولــه
بقـــول أشـــهب كـــان يفتـــي مـــن أدركنـــاه مـــن : لقينـــاه مـــن األشـــياخ وأشـــياخهم ومـــرة بقولـــه

  .األشياخ حمققي
:  وقـــال,مـــا تقـــدم للبـــاجياحلاصـــل ثـــالث روايـــات فـــذكر : وقـــال بعـــضهم: املـــازري

ْبــــن وهــــبوغــــريه يــــشري إىل أهنــــا أربــــع روايــــات, وأن ا  روى إذا قبــــضها املــــشرتي صــــدق, َ
 هــذا حيكيــه :القــول قــول املــشرتي بوجــود العقــد قــال: أوهلــا: وذكــر ابــن بــشري مخــسة أقــوال

  .بعض املتأخريين عن كتاب ابن حبيب ومل يوجد فيه
ُقلــت  أو بقبــضه أو مــع افــرتاقهام, اًملــشرتي مطلقــ وقبــول قــول ااً ففــي حلفهــام مطلقــ:ُ
لــــة ســــوق فــــأكثر, : بقبــــضه مــــع قــــبض ثمنــــه, وسادســــها: خامــــسها بقبــــضه مــــع فوتــــه بحوا
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هـذا : التحالف ما مل يشبه قول أحـدمها فيـصدق ولـو قبـل قـبض املبيـع, وثامنهـا: وسابعها
ونقـــل ابـــن بـــشري عـــن بعـــضهم يف الواضـــحة, وغـــري البـــاجي عـــن , املبيـــع ألشـــهب بـــرشط

ْبــن وهــبوايــة ار , والبــاجي عــن روايتــه مــع املــازري عــن روايــة كتــاب املكاتــب والبــاجي َ
ُاملاجــشونعــن بعــضهم وروايــة ابــن القاســم وابــن حــارث عــن ابــن   وعيــاض يف الرواحــل ِ

ْبن وهبعن ا ـضَ ه الباجي أ  اً, وابن حبيب, واللخمي ألحد قويل مالك, واختاره, وعزا
ِّطرفُمل َأصبغ وَ ْ َّدونـةوالقـوالن موجـودان يف امل: , وأشهب, قـالَ , وسـاق مـسألة اخـتالف َ

َّدونةابن القاسم, وغريه يف امل   . يف قوله اكرتيت بامئة وقول املكري بامئتنيَ
َّدونــةاملتكــارين مــن امل والتــي يف أول اخــتالف: زرقــونابــن   أبــني يف االخــتالف, ثــم َ

 رده لفـسخ البيـع بفـساده ذكر املازري النزاع يف قدر الثمن بعد قبـضه البـائع عنـد وجـوب
  .أو حيلف الختالف فيه أو إلقالة والقول يف اجلميع قول البائع لغرمه

لــو حــال ســوق الــسلعة وهــي بيــد البــائع وقــبض الــثمن قبــل قولــه مــع يمينــه, : البــاجي
ولـــو قـــبض بعـــضه لزمـــه مـــن الـــسلعة بقـــدر مـــا قـــبض فقـــط بعـــد حلفـــه وحيلـــف املبتـــاع وإال 

رضر, فـإن  ام الـثمن عـىل مـا حلـف البـائع إن مل يكـن يف الـرشكةلزمته بقية السلعة وغرم مت
كـــان فيهـــا رضر كالعبـــد حتالفــــا وتفاســـخا ولـــو طــــال ذلـــك, قالـــه حممــــد عـــن ابـــن القاســــم, 

 حتالفـا اًلو اختلفا يف قدر ما ابتاعه منه بدينار طعام: وروى حييي بن حييي عن ابن القاسم
  .وتفاسخا
ِّمطرفوروى : حبيبابن  ـه باعـه, وصـدق ;دق البـائع يف قـدر مـا أقـر حتالفا وصـَُ  أل

املبتــاع يف قــدر منابــه ممــا أقــر بــه مــن الــثمن فلــو قــبض البــائع الــثمن وهــو دينــار, ودفــع مخــسة 
بـــل : إنـــام ابتعـــت بـــه ســـتة أرادب, وقـــال البـــائع: أرادب واختلفـــا قبـــل التفـــرق فقـــال املبتـــاع

  .ه لقبضه الديناراخلمسة فقط, فسمع حييي ابن القاسم البائع مصدق مع يمين
ِّمطــرفورواه : ابــن حبيــب ــه رأى أن يتحالفــا مــا مل يفرتقــا َُ كــره حييــي بــن عمــر كأ  وأ

, ولـو قـبض املبتـاع اًومل يفت, فوجه قول ابن القاسم أن الدينار ملا كان ال يتعني كـان فوتـ
  مخــــــسة أرادب ومل يــــــدفع الــــــدينار فــــــروى حييــــــي بــــــن حييــــــي تلزمــــــه مخــــــسة أســــــداس دينــــــار 

  .امبعد حلفه
ِّمطرفروى : حبيبابن    .القول قول املبتاع َُ
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إنام يف روايـة ابـن حبيـب أن املبتـاع قـبض كـل مـا ادعـى مـن الكيـل وعـىل : زرقونابن 
  . ملثل رواية حييياًما ساقه أبو الوليد يكون راجع

  .اً نقدت أكثر من الثمن كان يف الزائد مدعي: لو قال:َّاملوازيةويف 
ْبــن رشــدا  قــول ابــن القاســم البــائع مــصدق مــع يمينــه لقبــضه الــدينار : يف ســامع حييــيُ

ـــه مل يـــر النقـــد املقبـــوض فيهـــا فوتـــ  إن اختلفـــا يف املثمـــون وال قـــبض اًخـــالف قولـــه فيهـــا; أل
ْبـن وهـبمنهـا, وروايـة ا يف الرواحـل  يف اختالفهام يف الثمن بل هو مثل قولهاًالسلعة فوت َ 

 إذا اختلفــا يف املثمــون اًبض الــثمن فوتــيف أن قــبض الــسلعة فــوت, فــاالختالف يف كــون قــ
 اً إذا اختلفـا يف الـثمن مـن جعـل قـبض الـسلعة فوتـاًكاالختالف يف كون قبض السلعة فوت

 حتـــى تفـــوت اً وهـــو هـــذا الـــسامع ومـــن مل يـــر قـــبض الـــسلعة فوتـــاًجعـــل قـــبض الـــدينار فوتـــ
لــة ســوق مل يــر قــبض النقــد فوتــ أن يطــول أمــد  إال : إال أن يغيــب عليــه البــائع, وقيــلاًبحوا

 وهــو قــول ابــن القاســم فيهــا, ًغيبتــه عليــه أو حيــل أجــل املثمــون املختلــف فيــه إن كــان ســلام
 ولـو طـال; اًوالقياس ال فرق إن غاب عليه بني الطول وعدمه, وقيل ال يكـون قبـضه فوتـ

ألن الــدنانري والــدراهم ال تــراد لعينهــا, واملكيــل واملــوزون املختلــف يف ثمنــه الغيبــة عليــه 
ـــه ال يعـــرف بعينـــه وقولـــه يف هـــذا الـــسامع إن قـــبض مخـــسة عـــىل  قـــول ابـــن القاســـم فـــوت; أل

ه, وحلــف البـائع مــا باعــه إال  أرادب, وادعـى الــسادس ومل ينقـد الــدينار, حلــف عـىل دعــوا
مخــــسة بــــدينار, فــــإن حلفــــا قــــضاه مخــــسة أســــداس الــــدينار, وفاســــخه يف الــــسدس خــــالف 

 هـذا الـسامع إن النقـد املقبـوض فـوت مشهور مذهبه أن القبض ليس بفوت عىل أصـله يف
وإنــام يــصح هــذا اجلــواب عــىل مــشهور مذهبــه إن القــبض لــيس بفــوت إن كــان غــاب عــىل 

  .الطعام وإال حتالفا وتفاسخا, ورد الطعام لبائعه
ُقلــت :  منــه, وقــالاًإن قــبض مبتــاع طعــام صــاع:  ومثلــه قــول املــازري يف قــول حممــد:ُ

إنـــام بعتـــه صـــاعني بـــدينارين : عـــه نـــصف دينـــار, وقـــالابتعتـــه ثالثـــة آصـــع بـــدينار وقـــبض بائ
عـىل الرتجـيح بـالقبض وكـون قـبض  حتالفا ويعطي البائع بربع دينار نصف صـاع إنـام هـذا

التحــالف والتفاســخ, وأطــال يف تقريــره وهــو  , ومــن مل يــرد ذلــك فــاحلكم عنــدهاًالنقــد فوتــ
  .واضح

  .وتغري سوق السلعة حمبوسة عىل ضامهنا بائعها لغ: اللخمي
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ُقلت وتغـري ذاهتـا حمبوسـة :  يريد وعىل ضامهنا مبتاعها كتغريه بعـد قبـضه إياهـا, قـال:ُ
للمبتاع الرد دون حلفه, فإن ريض بالعيب حتالفا, وعىل الثاين إن ناب العيب  عىل األول

ربع الثمن ضمنه املبتاع بربع ما أقر بـه وحتالفـا يف البـاقي, وقالـه ابـن عبـدوس; ألن املبيـع 
بـسه فـام هلـك خـرج مـن الـرهن وقبـل قـول غارمـه, والبـاقي ال خيـرج مـن ملـك كالرهن حل

  .راهنه بغري ما يقول, وتقدم اخلالف يف رعي الشبه يف القيام
 إن فاتــــت بيــــد املــــشرتي, وادعــــى األشــــبه اً ويعتــــرب يف فــــوت الــــسلعة اتفاقــــ:املــــازري

  .ا وقيض بغرم القيمة ما ال يشبه حتالفاًصدق وإن مل يدعه إال البائع صدق فإن ادعيا مع
لـــة ســـوق فـــأعىل: وفيهـــا صـــدق يف قـــدر ثمنهـــا إن  إن فاتـــت الـــسلعة بيـــد مبتاعهـــا بحوا
  .أتى بام يشبه
  انظر لو حال سوقه وهي بيد بائعها ما احلكم?: عياض
ُقلت   . ظاهر قول اللخمي:ُ

ــض لــة ســوق كــان القــول قولــه:  مالــكاًوقــال أ  إنــه :إن فــات املبيــع بعــد القــبض بحوا
  .ه بخالف ذلكدون قبض

يف كــون فوهتــا بيــد البــائع كفوهتــا بيــد املــشرتي أو لــيس كــذلك? فــال : وقــال املــازري
ــ,يــصدق بــه املــشرتي َّن القــصار فيتحالفــان, قــوال اب ال :  وإســامعيل القــايض ابــن احلاجــبُ

  .يعترب الشبه وهي قائمة عىل املشهور
ُقلت   .املشهور  تقدم عزو مقابل:ُ

اآلخر بام ال يشبه وهو ممكن, ولو ادعى عرشة فيام ثمنه وهذا إذا أتى : قال اللخمي
 دون يمني, وملا ذكر ابـن شـاس القـولني :مائة أو العكس صدق ذو الشبه مع يمينه وقيل

ينبغـي إن ادعـى أحـدمها األشـبه وأبعـد اآلخـر إىل : وقال أبو الطـاهر: يف مراعاة الشبه قال
أن يتغابن  إن ادعى اآلخر ما هو ممكنما ال يشبه أن يتفق عىل قبول قول مدعي األشبه و

  .الناس بمثله ألغي األشبه
ُقلـــت ـــه إذا قـــال :ُ  وغفـــال أو أعرضـــا عـــن قـــول ابـــن حمـــرز ال يعتـــرب األشـــبه, أال تـــرى أ
 لكـــان ; بامئـــة واألشـــبه عنـــد النـــاس يف ثمنهـــا عـــرشة: املبيـــع بعـــرشة, وقـــال اآلخـــر:أحـــدمها

  .الاحلكم عند أهل املذهب التحالف والتفاسخ بكل ح
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لة األسواق قوالن: قال ابن احلاجب   .ويف الفوت بحوا
ُقلـــت , وال نـــصاومل أجـــده   القـــول بأهنـــا فـــوت هـــو نـــصها, ومقابلـــه مل يعـــزه شـــارحاه:ُ

  . إال ما وجدته البن العريب يف عارضتهاًظاهر
 فــإن فاتــت بــنقص أو ,القــول الثالــث أهنــام يتحالفــان مــا مل تفــت الــسلعة: قــال مــا نــصه

  .ف أو أصل وطول زمان يف العقارزيادة يف وص
  .فالقول قول املشرتي: قال ابن القاسم عن مالك

ُقلت لة األسواق ليست فوت بنقص أو  فظاهر قوله:ُ   .اًزيادة أن جمرد حوا
 يقــرع بيــنهام :رابعهــا و, خيــري احلــاكم:ثالثهــاويف كــون املبــدأ بــاليمني البــائع أو املبتــاع, 

 إذا جتاهـــل الورثـــة الـــثمن يبـــدأ :هلـــا يف تـــضمني الـــصناع مـــع قوَّالعتبيـــةللـــامزري عنهـــا وعـــن 
  .ورثة املبتاع, وعن بعض أشياخه وغريه منهم وهو قول اللخمي

ُقلت  بـدينار قبـضه منـه اً هو سامع حييي ابن القاسم فيمن اشرتى طعامَّالعتبية ما يف :ُ
صـع, وبقـي  إنام اشرتيت بالدينار سـتة آ:بائعه وقبض هو مخسة آصع, وقال قبل افرتاقهام

يل صاع, وقال البائع إنام بعتك مخسة آصع بدينار وقد وصلت إليك, فالقول قول البائع 
  .اً حتالفاًمع يمينه لقبضه الدينار فإن مل يقبض واحد منهام شيئ

ُقلت حيلف املشرتي ما اشرتى منه إال ستة آصـع بـدينار, :  فأهيام يبدأ باليمني? قال:ُ
  .سة آصع بدينار وخيري املشرتي يف أخذ اخلمسة بدينارثم حيلف البائع ما باعه إال مخ

ْبــن رشـــدا , واالختيـــار تبدئـــة اً حتالفــا وتفاســـخا اتفاقــاًإن مل يقــبض واحـــد مــنهام شـــيئ: ُ
ــه بــائع للــدينار, يقــول  مل أبــع دينــاري إال بــستة, ولــو اختلفــا :املــشرتي عــىل هــذا الــسامع; أل

اشـــرتيتها بخمـــسة :  وقـــال املـــشرتي,ينار بعتهـــا بـــد:يف ثمـــن اخلمـــسة اآلصـــع? فقـــال البـــائع
بعتها :  كام لو اختلفا يف ثمن السلعة قال البائع.أسداس دينار لكان االختيار تبدئة البائع

بــل ابتعتهــا بخمــسة أرادب أو دنــانري االختيــار تبدئــة : بــستة أرادب أو دينــار, وقــال املبتــاع
ٍمــنهام مــدع ومــدعى عليــه بــأهيام يف هــذه املــسألة فــذلك جــائز; ألن كــال  البــائع وأهيــام بــدئ

ُشيوخبدئ جاز, وكان مـىض لنـا عنـد مـن أدركنـا مـن الـ  يف هـذه املـسألة أن تبدئـة املـشرتي ُ
  . والصحيح ما قلناه,فيها باليمني خالف االختيار

وملا ذكر ابن عبد الـسالم قوهلـا يف تـضمني الـصناع إذا جتاهـل ورثـة املتبـايعني الـثمن 
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 مل خـــــالف بـــــني :إن قلـــــت: مــــون الـــــثمن ثـــــم ورثـــــة البــــائع قـــــالحلــــف ورثـــــة املبتـــــاع مـــــا يعل
  .املتبايعني وورثتهام يف التبدئة

ُقلــــت ــــه عنــــد أهــــل :ُ  مل خيــــالف بيــــنهام وإنــــام بــــدأ ورثــــة املــــشرتي يف جتاهــــل الــــثمن; أل
  .املذهب فوت وكذا لو جتاهله املتبايعان

ُقلت , َّالعتبيـةمـا يف  هـذا خـالف مـا تقـدم للـامزري إن قوهلـا يف تـضمني الـصناع مثـل :ُ
بتبدئــة البــائع, وذكــره إثــره تبدئــة  وقــول املــازري بعيــد لتــرصيح مالــك يف تــضمني الــصناع

 بـــــل تبـــــدئتهم ملعنـــــى اخـــــتص بـــــصورهتم ;إيـــــاه ورثـــــة املـــــشرتي يـــــدل عـــــىل عـــــدم مناقـــــضتها
  .وتقريره

ــه لــو كــان فوتــ: ابــن عبــد الــسالم  ملــا ردت فيــه الــسلعة اًبــأن جمهلــة الــثمن فــوت يــرد بأ
 هـذا بعـد : وقـال, إن حلـف ورثـة املبتـاع حلـف ورثـة البـائع وردت الـسلعة:ال فيهـاوقد ق
لة سوق فـأعىل صـدق املبتـاع مـع يمينـه, وإنـام املعنـى الـذي : أن قال إن فاتت السلعة بحوا

ألجلــــه بــــدئ ورثــــة املــــشرتي يف التجاهــــل; ألهنــــم هــــم املــــدعى علــــيهم يف الــــثمن باعتبــــار 
هــم بــه; ألن األصــل يف دعــوى العلــم, وعدمــه حيــث طلــبهم بدفعــه, وباعتبــار دعــوى علم

µ ¶ ¸ ﴿ :التـــساوي عـــدم العلـــم حـــسبام قـــرره األشـــياخ مـــستدلني بقولـــه تعـــاىل
½ ¼ » º ¹﴾ ]وإن ســاووهم يف أصــالة ,, وورثــة البــائع]78: النحــل 

عــــدم العلــــم مل يــــساووهم يف كــــوهنم مــــدعى علــــيهم أن يــــدفعوا الــــثمن, وهــــذا ألن جتاهــــل 
حمتمـل راجـح الوقـوع, وهـو ثبـوت بيـع متفـق عليـه بـني عاقديـه ومهـا  الثمن يتفرع عن أمر

 ألن األصل عدم االختالف وتقرر بيع متفق عليه يوجب توجه الطلب بثمنـه ;املتبايعان
 اختــــصاص وارثــــه كونــــه مــــدعى عليــــه واخــــتالف املتبــــايعني عــــىل مبتاعــــه أو وارثــــه فثبــــت

فسهام غري ملزوم لتقرر بيع متفق عليه فال موجب ل   .تعني كون املبتاع مدعى عليهأ
 أو أوىل, خالف من قـال أهنـا اًعىل املشهور يف تبدئة البائع يف كونه واجب: شاسابن 

 : ومــن قــال,كــام إذا حلفــا, وبــه قــال ابــن القاســم إن تنــاكال فالفــسخ: مــن بــاب األوىل, قــال
  .إهنا واجبة أمىض العقد بام قال البائع, وبه قال ابن حبيب

ً يف اخـتالفهام يف كـون املـسلم فيـه قمحـا أو شـعريإن نكـال: اللخمي  رد رأس املـال, اً
وروى ابـــن حبيـــب القـــول قـــول البـــائع كمطلـــوب رد اليمـــني فنكـــل الطالـــب, وهـــذا يـــصح 
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عـــىل قــــول أيب الفــــرج القائــــل يبـــدأ البــــائع بــــاليمني ويــــسلم الـــشعري, وعــــىل القــــول إنــــام يبــــدأ 
آلخـــر لـــئال يؤخـــذ بقـــبض الـــشعري إن بـــاليمني ليـــسقط دعـــوى املـــسلم يف القمـــح, وحيلـــف ا

  .نكال فكل واحد عىل ما بدأ به وحلف
ُقلــت ــه يقتــيض :ُ  نقلــه عــن أيب الفــرج يبــدأ البــائع بــاليمني ويــسلم الــشعري مــشكل; أل

قبول قوله عـىل خـصمه, ونـصوص املـذهب خالفـه, ولـو سـلم فـال يتـصور حينئـذ حتـالف 
لــذي نقلــه غــري واحــد مــن روايــة ابــن فــال تناكــل, والفــرض ثبوتــه فتأملــه وتقريــر بــسطه أن ا

ه إنــــام ;حبيــــب  إنــــام هــــي يف نكــــوهلام يف التحــــالف الــــذي حلــــف أحــــدمها فيــــه ال يثبــــت دعــــوا
ه فـإن  يوجب حلف خـصمه ال يف نكـوهلام يف احللـف الـذي حلـف أحـدمها فيـه يثبـت دعـوا
أراد بـــاإلجراء عـــىل قـــول أيب الفـــرج التحـــالف األول وهـــو مقتـــىض قولـــه بعـــد هـــذا حيـــث 

عــىل هــذا النــوع مــن التحــالف مــا نــصه تقــدم اخلــالف, إذا نكــال هــل يفــسخ أو يكــون تكلــم 
ــه يقتــيض قبــول قــول البــائع عــىل خــصمه ونــصوص  القــول قــول مــن بــدأ لــزم مــا قلنــاه مــن أ

املـــذهب خالفـــه; وإن أراد بـــه التحـــالف الثـــاين فهـــذا ال تنفـــرد بـــه روايـــة ابـــن حبيـــب, وال 
ء وافقتها حينئذ أصل املذهب وفروعه فبان أن قوله عىل قول أيب الفرج مل ختتص باإلجرا

 ومل يتعــــرض املــــازري لنقــــل هــــذا مــــن كــــالم ,مــــشكل ولــــذا واهللا أعلــــم مل ينقلــــه املــــازري
تقـــدم اخلـــالف إن نكـــال هـــل يفـــسخ أو يكـــون : اللخمـــي, ثـــم قـــال اللخمـــي بعـــد قولـــه هـــذا

 ثــم ردت القــول قــول البــائع? واألول أحــسن; ألن كــل يمــني بــدأ هبــا حــالف فنكــل عنهــا
فنكـــل عنهـــا مـــن ردت عليـــه فـــإن احلكـــم يعـــود ملـــا جيـــب إن لـــو حلـــف املبـــدأ, واحلكـــم لـــو 
ه عـــىل املبتـــاع, ولـــو كانـــت تبدئتـــه ليـــستحق  حلـــف البـــائع بقـــاء ســـلعته بيـــده ال ثبـــوت دعـــوا

ه مل حيلف املشرتي بعد يمينه   .دعوا
 قبـــول مـــراده : قيـــل,ابـــن حبيـــب قبـــول قـــول البـــائع ومـــا حكينـــاه مـــن روايـــة: املـــازري

قوله فيام ادعاه من الثمن دون حلف أو ال يأخذه إال بعـد حلفـه الـذي يـشري إليـه أشـياخنا 
ه دون يمني, وقال الباجي  منه إىل ما رددنا به مـا حكـاه اًال بد من يمينه جنوح: أمجعون أ

  .ابن حبيب
ُقلت ْبن رشدالقول بالفسخ وبه وجه ا اللخمي به  هو ما رجح:ُ  اً قول الباجي معربُ

  .عنه ببعض أهل العلم
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ُقلـــت  وأطـــال املـــازري وذكـــر مـــا حاصـــله أن قـــول البـــاجي بنـــاء عـــىل أن حلـــف كـــل :ُ
ه مل حيكـم  ه إن زاد فيها صـحة دعـوا منهام إنام يكون عىل نفي دعوى خصمه فقط أو عىل أ

حكمها خصمه بنـاء عـىل اعتبـار عـدم  لتلك الزيادة بحكم ما زيدت عليه يف إلزام مقتىض
 وأقـــوال أهـــل املـــذهب تقتـــيض أن حكـــم : هبـــا قـــالاًوكونـــه متطوعـــاحلـــالف, وجوهبـــا عـــىل 

امناًالزيادة حكم ما زيدت عليه حرص   . عىل تقليل األ
ُقلت َّدونة وهو ظاهر ألفاظ امل:ُ امهنامَ   . يف صفة أ
ه أو عــىل :  اخــتالف اللخمــي:وفيهــا اختلــف هــل حيلــف كــل مــنهام عــىل إثبــات دعــوا

ــه مل يبــع إال تكــذيب دعــوى صــاحبه? وأرى أن  كــال مــنهام خمــري يف ذلــك إن حلــف البــائع أ
ـه مل يبـع بخمـسني فـإن نكـل  بامئة استحقها بنكول املشرتي دون حلفه ثانيـة, وإن حلـف أ

ه ما باع بامئة واستحقها, وكذا املشرتيااملشرتي حلف يمينً   . أخرى أ
ا وبـني وفرق املازري بـني قبـول حلفـه عـىل الزيـادة رجـاء نكـول خـصمه قبـل وجوهبـ

ه قبـل نكـول املـدعى عليـه, بـأن البـائع اسـتوجب احللـف  عدم قبول حلف مـدع عـىل دعـوا
مــــن حيــــث كونــــه مــــدعى عليــــه, فانــــسحب حكــــم اعتــــداده بحلفــــه عــــىل الزيــــادة فاعتــــد هبــــا 

  . عىل تقليل احللف واملدعي مل جيب له يشء فينسحباًحرص
ُقلت حلـف األول واجـب بذاتـه  وهذا املعنى ساقط يف الزيادة يف حلف الثاين بعـد :ُ

ْبن رشدفيها بعد نكول األول حسبام قاله ا   . يف املقدمات يف كتاب األكريةُ
مــــا ذكــــره اللخمــــي مــــن احللــــف هــــل حيلــــف عــــىل النفــــي أو عليــــه مــــع : قــــال املــــازري

  . فيه خالفَّشافعيةٍاإلثبات ال أحفظ نص أحد من أصحابنا عليه, وعند ال
ي قررنـــاه هـــو كقـــول أهـــل املـــذهب يف حلـــف  وحلفـــه عـــىل الزيـــادة للوجـــه الـــذ:القـــ

املرهتن عىل كل ما ادعاه مـن مـن قـدر دينـه الـذي الـرهن بـه رهـن, وإن كانـت قيمـة الـرهن 
أقل مما ادعاه املرهتن, وأكثر مما أقـر بـه الـراهن لرجـاء نكـول الـراهن عـن احللـف عـىل نفـي 

  .الزائد عىل قيمة الرهن
ُقلــــت  ببعــــضه اً مــــن الــــدين أقــــام شــــاهداًر فيلــــزم مثلــــه فــــيمن ادعــــى عــــىل رجــــل قــــد:ُ
ْبــن رشــدواقتــصار ا ــه خمــري يف حلفــه عــىل الزيــادة ُ  يف املقــدمات يف صــفة حلــف البــائع عــىل أ

  .قول املازري فيام نقله اللخمي ال أحفظه قال بخالف حلف املبتاع بعد البيع ويعضد
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ُقلــت  منهــا ال أحفظــه هــو نــصها يف كتــاب اخليــار,:  واإلنــصاف أن القــول الــذي قــال:ُ
ما نصه قيل للبائع إما أن تصدق املشرتي وإال فاحلف يل مـا بعـت سـلعتك إال بـام قلـت, 

إمــا أن تأخــذها بــام قــال البــائع, وإال فــاحلف مــا اشــرتيت إال بــام : فــإن حلــف قيــل للمبتــاع
َّدونــــةالـــصناع, وعـــىل لفـــظ امل قلـــت, وتـــربأ ومثلـــه يف تــــضمني  بنـــى ابـــن فتحـــون واملتيطــــي َ

 ثـم خيـري املبتـاع يف أن يأخـذ الـسلعة بــام ًيتحالفـان, حيلـف البـائع أوال: نـصهحلفهـام قـاال مـا 
حلـــف عليـــه البـــائع أو حيلـــف عـــىل مـــا قـــال فيفـــسخ البيـــع وقوهلـــا بخـــري املبتـــاع يف أن يأخـــذ 

ن, وكــذا يف قــوهلام يف املبتـــاع  الــسلعة بــام حلــف عليــه البـــائع ــه حيلــف عـــىل اجلــزأ نــص يف أ
ْبـن رشـدوا ملـازريحيلف عىل ما قال وعدم ذكر ا َّدونـة مـا ذكرنـاه عـىل املُ  غريـب وال سـيام َ

ْبن رشدا   .ذكره مسائلها كثرة  معُ
مــا فيهــا لوضــوح ضــعفه بــام قــرراه مــن أن يمــني املــدعى  عــدم ذكرمهــا علــة: فــإن قلــت

يوجــــب محلهــــا عــــىل غــــري  عليــــه إنــــام تطلــــب منــــه عــــىل نفــــي الــــدعوى فقــــط ووضــــوح ذلــــك
  .ظاهرها وتفسريها بام قررناه

 هـــذا يـــرد بـــام نقلنـــاه عـــن املتيطـــي وغـــريه مـــن محلهـــا عـــىل ظاهرهـــا ووجهـــه أن :ُلـــتُق
ن العـــدمي, وهـــو الراجـــع لنفـــي الـــدعوى والوجـــودي الراجـــع : تقـــول احللـــف عـــىل اجلـــزأ

ه مطلوب حـسبام دل عليـه ظاهرهـا, وتقريـره أن احللـف علـيهام معـ  موجـب اًإلثبات دعوا
مفـسدة حمتملـة الثبـوت مطلـوب فـاحللف لدرء مفسدة حمتملة الثبوت وكل موجب لدرء 

ن مطلــوب بيــان األوىل أن احللــف عــىل اجلــزء العــدمي فقــط حلــف عــىل كــذب  عــىل اجلــزأ
عـىل اجلـزء  حمتمل, وكل حلف عىل كذب حمتمل هو ذو مفـسدة حمتملـة الثبـوت, فـاحللف

العــدمي فقــط ذو مفــسدة حمتملــة الثبــوت بيــان األوىل أن احللــف عــىل اجلــزء العــدمي فقــط 
 وإن مل يـستلزم نفـي األعـم فنفيـه ,ص من احللف عـىل نفـي مطلـق البيـع ونفـي األخـصأخ

البيع األخص فقط حمتمـل حللفـه عـىل نفـي مطلـق البيـع ونفـي  معه حمتمل, فحلفه عىل بيع
مطلق البيع كذب, فـاحللف عـىل اجلـزء العـدمي فقـط حلـف عـىل كـذب حمتمـل حللفـه عـىل 

ق كــربى هــذه وهــي قولنــا, وكــل حلــف عــىل وصــد نفــي مطلــق البيــع, ونفــي مطلــق البيــع
أن احللــف عــىل اجلــزء العــدمي فقــط  كــذب حمتمــل هــو ذو مفــسدة حمتملــة, واضــح فــصدق

احللـف عـىل : مفسدة حمتملة ثم يقـول بيـان صـدق صـغرى القيـاس األول وهـي قولنـا درء
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ــه إذا حلــف مــا بــاع إال بكــذا انتفــى احــتامل  ن يوجــب درء مفــسدة حمتملــة الثبــوت أ اجلــزأ
 للمفـــــسدة اً فكـــــان درءاًلفـــــه عـــــىل نفـــــي مطلـــــق البيـــــع املوجـــــب الحـــــتامل الكـــــذب قطعـــــح

وكــل موجــب لــدرء مفــسدة حمتملــة الثبــوت : كرباهــا, وهــي قولنــا املــذكورة وبيــان صــدق
ن مطلـوب : مطلوب واضح, فلـزم حينئـذ صـدق الـدعوى وهـي قولنـا احللـف عـىل اجلـزأ
 املبتـــاع بعـــد حلـــف البـــائع عـــىل وبـــه يتـــضح وجـــه احللـــف عـــىل الزيـــادة املـــذكورة يف حلـــف

َّدونــةظــاهر امل ْبــن رشــداملتيطــي وابــن فتحــون خــالف قــول ا , وقــولَ  وقــول ابــن احلاجــب ُ
ه, ونحـوه البـن شـاس اتبـاع لنقــل  وحيلـف عـىل نفـي دعـوى خـصمه وقيـل مــع حتقيـق دعـوا

َّدونةاللخمي إال أن فيه نقل قول امل   .اً مؤخرً مهمالَ
ْبن رشدا: يف تقرير الفسخ بحلفهام طريقان  إن :ثالثهـايف كونه بتامم حلفهام أو ال? : ُ

 إن كان بحكم مل يقـع إال بحكـم, :رابعهابرتاضيهام بعد حلفهام, و كان بحكم وإال مل يقع
 مــع ظــاهر شــفعتها وابــن َسحنونوإن كــان دون حكــم وقــع بــتامم حلفهــام عكــس الثالــث لــ

  .القاسم يف ثاين سلمها
ُقلت أخري أصحابه, وعزا عبد احلق األخـري لـبعض القـرويني  مل يعز الباقني إال ملت:ُ

ْبن رشد وخالفه غريه, وظاهر تفسري ا:قال  الثالـث أن املقابـل للفـسخ بـتامم حلفهـام قـرص ُ
بـــع قـــرص كونـــه بحكـــم لظـــاهر : كونـــه برتاضـــيهام لقولـــه إال برتاضـــيهام, وظـــاهر تفـــسريه الرا

عكـس : إال أن يريـد بقولـه ضقوله فيه عكس الثالث, ومحل القرصين عىل ظاهرمهـا تنـاق
, وبكــون املقابــل للفــسخ بــتامم احللــف يف الثالــث اًالثالــث يف اعتبــار احلكــم, ولغــوه مطلقــ
بــــع احلكــــم, ويف هــــذه , واآلخــــر أن يريـــــد اً وتوجيهــــًنظــــر نقــــال املـــــسألة الــــرتايض, ويف الرا

  .بمقابل الفسخ بتامم التحالف أحد األمرين الرتايض أو احلكم
 :ثالثهــا وابــن القاســم, وَســحنونأو بــاحلكم قــول  ه بــتامم حلفهــام يف وقوعــ:املــازري

  .نقل بعض أشياخي وقوعه برتاضيهام
ُقلــــت ه اللخمــــي البــــن :ُ وهــــو أحــــسن, فعــــىل جعــــل املــــازري :  قــــالَعبــــد احلكــــم عــــزا

  : للقول باحلكم, األقوال اخلمسةاًالرتايض مغاير
ْبن رشدا   . عىل عدم الفسخ بتامم التحالف:ُ
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لمبتاع األخذ بام قال البائع فظاهره لـيس للبـائع أن يلـزم املبتـاع البيـع اختالف فيها ل
 .بام قال

للبــائع أن يلــزم املبتـــاع البيــع بــام قـــال, فظــاهره لــيس للمبتـــاع أن : َعبــد احلكـــموالبــن 
 .يلزم البائع البيع بام قال

 مهـــا ســـواء تكلـــم كـــل مـــنهام بمنطـــوق مفهومـــه مـــسكوت عنـــه غـــري حمكـــوم فيـــه :وقيـــل
 .بالنقيض

وإنـــام يــــصح إن كـــان اخـــتالفهام يف القلــــة والكثـــرة أو يف غايــــة  هـــذا قـــول ابــــن زرقـــون
ــه  ــواع أو يف مجلــة املــسافة فــال يــصح أن حيمــل إال عــىل أ املــسافة يف الكــراء وإن كــان يف األ

  .اختالف من القول
ُقلت فيام ذكره من عدم الصحة نظر; ألن لزوم إلزام أحدمها البيع بام قـال يف القلـة  :ُ

ئـدة عـىل دعـوى امللـزم وإال  ه ال بتفضل امللزم عليه بالزا والكثرة إنام هو بأخذه بعني دعوا
ه فــال فــرق بــني كوهنــا يف قلــة أو  مــه ذلــك ألخــذه بــدعوا افتقــر لقبــول امللــزم, وإذا كــان إلزا
كثرة وال بني كوهنا يف وقوع آخر, وال سيام عىل القول بأن الفسخ إنام هو يف الظـاهر فقـط 

ُشيوخيت فتأمله, وإن كان من لقيناه من الحسبام يأ   . يتلقى كالمه عند نقلنا إياه بالقبولُ
 يف البـــــاطن كالظـــــاهر خـــــالف, ولـــــبعض الـــــشافيعة اًيف كـــــون الفـــــسخ ثابتـــــ: املـــــازري

ه وهو ظامل غاصب املبيعاً إن كان البائع مظلوم:ثالثها  وفائدة احللية صحة تـرصف ,; أل
 كونـــه يف الظـــاهر فقـــط ال تـــرصف لـــه فيـــه, وحقـــه يف البـــائع بـــالوطء والعتـــق وغـــريه وعـــىل

عوضه عىل مشرتيه واملبيع لـه ال يمكـن مـن أخـذه يف دينـه بـل يبـاع فيـه إن قـرص ثمنـه عنـه, 
وبــني أصــحاب الــشافعي خــالف هــل , فــام بقــي يف ذمــة مــشرتيه وإن فــضله رد فــضله عليــه

هر مـــــذهبنا الرفـــــع احلـــــاكم? واألشـــــبه بظـــــا يبيعـــــه لنفـــــسه لتعـــــذر الرفـــــع للحـــــاكم أو يبيعـــــه
  .للحاكم

ــه ال يلزمــه ذلــك بــل لــه أن : قــال ابــن عبــد الــسالم الــذي أفهمــه مــن قواعــد مــذهبنا أ
  .يبيع بنفسه
ُقلـت  وقــول ابـن عبــد الـسالم يــرد بنـصها مــع غريهـا يمنــع , األظهــر مـا قالــه املـازري:ُ
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ه جيب رفعه لإلمام ليأمر ببيعه   .املرهتن من بيع الرهن بعد حلول أجل دينه وأ
قــــــول بعــــــض متــــــأخري أصــــــحابنا كــــــل مــــــا يــــــؤدي لالخــــــتالف يف الــــــثمن : املــــــازري

  .كاالختالف فيه كاختالفهام يف رهن أو محيل صحيح
وقـــع يف املـــذهب مـــا يـــدل عـــىل أن الـــرهن ال حـــصة لـــه مـــن الـــثمن : عبـــد الـــسالمابـــن 

  .وهذا يعرتض به يف تشبيه هذه املسألة باختالف املتبايعني يف قلة الثمن وكثرته
 بغــري أمــرك جــاز; ً أو محــيالامــن أمرتــه أن يــسلم لــك يف طعــام ففعــل وأخــذ رهنـًـ: فيهــا

ه زيادة يف التوثق وإليك التفطن يف الوجه الذي يعرتض به عىل التشبيه   .أل
ُقلت  وجه التفطن أن مسألة الكتاب تدل عىل أن الـرهن ال حـظ لـه مـن الـثمن ولـو :ُ

ثرتــــه لكــــان لــــه حــــظ مــــن الــــثمن وهــــو كــــان االخــــتالف فيــــه كــــاالختالف يف قلــــة الــــثمن وك
ــه مقتــىض قوهلــا, ويــرد بــأن مقتــىض تــشبيه اخــتالفهام يف الــرهن بــاختالفهام  خــالف مــا بينــا أ
يف قلـــة الـــثمن وكثرتـــه, أن الـــرهن املـــدعى رشطـــه يف العقـــد لـــه حـــظ مـــن الـــثمن ال مطلـــق 

عقــد بــني ومــسألة الوكيــل إنــام هــي يف رهــن مل يــشرتط يف ال. الــرهن ولــو مل يــشرتط يف العقــد
  .اًالوكيل واملوكل ولذا لو رشطه عليه يف عقد التوكيل كان برتكه متعدي

قد وقع بني الوكيل واملسلم إليه برشط فلو كان له حـظ مـن الـثمن لكـان : فإن قلت
ه يكون قد ترك بعض ثمن املبيع وهو رأس مالاًمتعدي   .السلم ملكان الرهن ; أل

ُقلــت  إنــام هــو مــا يبلــغ القيمــة اً بــرتك بعــضه متعــدي الــثمن يف بيــع الوكيــل الــذي يكــون:ُ
ئــد عليهـــا ال يكــون بعـــدم حتــصيله متعـــدي , ومعنـــى مــسألة الكتـــاب أن الوكيـــل اً اتفاقــاًوالزا

ــه أعطــى أكثــر مــن ذلــك َّدونــة ولــذا قــال يف امل;أعطــى يف املــسلم فيــه ثمــن مثلــه فأقــل ال أ َ :
ــه زيــادة توثــق َأصــبغ وســمع ,أل ْ ــا وفــالن هــذه مــن قــال اشــرت:  ابــن القاســمَ يت مــن فــالن أ

 ولــو , إنــام بعتكهــا وحــدك مل يلزمــه إال نــصفها بنــصف الــثمن:الــسلعة بكــذا, وقــال البــائع
ـت وفـالن فـإن ادعـى ذلـك فـالن أخـذه إال : وقـال البـائع, اشرتيتها كلها:قال  إنـام بعتـك أ

َأصبغأن يكون لآلخر بينة وقاله  ْ  ادعاهـا وال فإن مل يدع ذلك فهي ملـن: , قال ابن القاسمَ
ـه أقـر ببيعهـا كلهـا,  َأصــبغحجـة للبـائع; أل ْ أن يــسلمها  لـيس هـذا بـيشء إنـام لـه نـصفها إال: َ
  .له البائع, وهذا إغراق عن الصواب

ْبن رشـدا ـه مـا ابتـاع إال نـصفها إن حلـف :قولـه: ُ  مل يلزمـه إال نـصفهام يريـد وحيلـف أ
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ء النصف اآلخراًكان شاهد يمـني فحلـف البـائع وألزمـه كـل  وإن نكل عن ال, لفالن برشا
ه اشرتى معه إن أراد أخـذه وإن مل يـرد أخـذه وأراد هـو  السلعة لزمه دفع نصفها ملن أقر أ
ـه مـا اشـرتاه معـه فـإن حلـف انفـرد األول بالـسلعة, وإن نكـل  أن يلزمه إيـاه لزمتـه اليمـني أ

هــي ملــن ادعاهــا فــإن مل يــدع ذلــك ف: وقولــه يف الثانيــة. حلــف األول وكانــت الــسلعة بيــنهام
َأصــبغهــو استحــسان والقيــاس قــول  ْ ; ألن البــائع إنــام أخــذ بــالبيع لغــريه, واستحــسان ابــن َ

القاسم يف هذه املسألة كاستحسان أشهب يف كتـاب اخليـار, ويلـزم يف املـسألة األوىل عـىل 
ـــا وفـــالن, وقـــال البـــائع:إذا قـــال الثانيـــة استحـــسان ابـــن القاســـم يف إنـــام بعتـــك :  اشـــرتيت أ

ــه وحـد ك, أن يكــون لفــالن أخـذ نــصف الــسلعة فتكـون بيــنهام وال يكــون للبـائع حجــة; أل
ٍمـن هـذا, وسـمع أبـو زيـد ابـن القاسـم مـن اشـرتى نـصف شـقة ومل  أقر ببيعهـا كلهـا بـالثمن

ال أعطيـــك إال األخـــري, : مل يــسم البـــائع حتـــى قطــع الثـــوب, وقــال و,اً, وال آخـــرًيــسم أوال
ل حلــف البــائع مــا بــاع إال عــىل األخــري وفــسخ البيــع ورد ال آخــذ إال األو: وقــال املــشرتي

   إال أن تكـــــــون ســـــــنة التجـــــــار إذا قطعـــــــوا إنـــــــام يبيعـــــــون األول فـــــــيحمالن اًالثـــــــوب مقطوعـــــــ
  .عىل ذلك
ْبن رشدا   .يريد إذا حلف البائع حلف املشرتي ما اشرتى إال عىل األول: ُ

ُقلــت جممــوع نفــي دعــوى فجعلــه حيلــف عــىل  مــا اشــرتى إال عــىل األول : انظــر قولــه:ُ
  .خصمه وإثبات دعواه

إذا حلـــف البـــائع أوال إنـــام حيلـــف املـــشرتي بعـــده عـــىل نفـــي : وقـــد قـــال يف املقـــدمات
ه بعـد حلـف البـائع قـال امهنـام : دعوى البائع فقط إذ ال فائدة يف حلفـه عـىل إثبـات دعـوا وأ

ـه أر يف هـذه املــسألة عـىل البتــات ــه أراد اآلخـر واملــشرتي أ ألهنــام  ;اد اآلخــرحيلـف البــائع أ
اتفقـــا عـــىل أن البيـــع وقـــع مـــنهام دون تـــسمية أول وال آخـــر ولـــو ادعيـــا التـــسمية حلـــف كـــل 

عـىل اإلهبـام, إن ادعـى كـل مـنهام  منهام عىل ما سمى ال فرق بـني دعوامهـا التـسمية اتفـاقهام
ـــامن, ولـــو اتفقـــا عـــىل اإلهبـــام ـــه أراد غـــري مـــا أراد صـــاحبه إال يف صـــفة األ واحـــد لَّ نيـــة وال أ

  .منها كانا رشيكني يقسم الثوب عىل القيمة ثم يستهامن عليه
ــه بيــع جمهــول, : وقــال ابــن دحــون هــذه مــسألة حائلــة ال جيــوز إن أهبــام ومل يــسميا; أل

ــه ســمى جــاز, وحلــف عــىل مــا , مــن أرضــه ومل حيــوزهاًكمــن بــاع فــدان  وإن ادعــى أحــدمها أ
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نـــه, وإن مل يقطـــع الـــشقة وقـــد أهبـــام كانـــا  فـــالقول قـــول البـــائع مـــع يمياًادعـــى, فـــإن ادعيـــا معـــ
رشيكـــني كمـــن اشـــرتى نـــصف أرض ومل يـــذكر الناحيـــة, ولـــيس قولـــه بـــصحيح; ألهنـــام إذا 

مل ينعقـد البيـع بيـنهام عـىل جهـل; ألن كـال مـنهام ظـن أن  إذ: أهبام فليس ببيع جمهول كام قـال
ء املــشرتي عــىل أن يأخـذ أحــ د النــصفني مــن صـاحبه أراد النــصف الــذي أراده ومل يقـع رشا
 :أن يقـول:  مثالـهاًغري أن يعلم أهيام هو وال بيع البائع عىل ذلك, ولو وقع ذلـك كـان غـرر

  .أشرتي أحد الصنفني األول أو اآلخر أهيام وقع السهم عليه أو أهيام شئت أن تعطيني
ُقلــت  بــل هــو بمنزلــة بيــع ;, وفيــه نظــراًظــاهره إنــه فاســد اتفاقــ إلــخ…أو أهيــام : قولــه:ُ
ن ثـــوبني عـــىل أن اخليـــار للبـــائع, وتقـــدم مـــا فيهـــا مـــن اخلـــالف, وذكرهـــا يف كتـــاب ثـــوب مـــ

ه سمى جاز, وحلف عىل ذلك مطرد عىل ما  وقوله: النكاح منها قال إن ادعى أحدمها أ
 للـــصحة, ومـــن مل اًذهـــب إليـــه مـــن فـــساد البيـــع إذا أهبـــام; ألن مـــن ســـمى مـــنهام يكـــون مـــدعي

ال يــــصح إذ الواجــــب أن   فــــالقول قــــول البــــائعاًعــــإن ادعيــــا م :مــــدع للفــــساد, وقولــــه يــــسم
ــه بــاع منــه  حيلــف كــل مــنهام لــصاحبه فــال يكــون بيــنهام بيــع; ألن البــائع مــدع عــىل املبتــاع أ
ــــه بــــاع منــــه النــــصف األول منكــــر أن يكــــون  النــــصف األول, واملبتــــاع مــــدع عــــىل البــــائع أ

 أحـــدمها فـــالقول اآلخـــر فـــإن حلفـــا أو نكـــال انفـــسخ بـــيعهام وإن نكـــل اشـــرتى منـــه النـــصف
  . قول احلالف

 وقال , أخذهتا بعرشة: من سام سلعة وأراد االنقالب هبا فقال:َسحنونويف نوازل 
 ثــم فاتــت , ال أزيــدك عــىل عــرشة فــذهب هبــا: تأخــذها بأحــد عــرش, فقــال املــشرتي:البــائع

ففيها القيمة ما مل تزد عىل أحـد عـرش ومـا مل تـنقص عـن عـرشة فـال يـزاد وال يـنقص لـرىض 
  .لبائع بأحد عرش ورىض املبتاع بعرشةا

ْبــن رشــدا إنــام : هــذه جيــدة خفيــة املعنــى ناقــصة الوجــوه أبــني خفيهــا وأمتــم وجوههــا: ُ
رجــــع للقيمــــة يف فوهتــــا الفــــرتاقهام فــــيام دون اتفــــاق عــــىل ثمــــن ولــــزوم القيمــــة عــــىل الوجــــه 

قــصك مــن : املــذكور ســواء فاتــت الــسلعة بيــد املبتــاع أو أفاهتــا هــو إذ مل يقــل لــه البــائع ال أ
أحــد عــرش إنــام عــرض عليــه أن يأخــذها بــذلك إال أن يفيتهــا بحــرضة البــائع وهــو ســاكت 

 فيقطعــه أو كــراء دار فيــسكنها, فــال اً فيأكلــه أو شــاة فيــذبحها أو ثوبــاًمثــل أن تكــون طعامــ
 عـــىل اًال أزيـــدك شـــيئ :إياهـــا, وقـــد ســـمع قولـــه يلزمـــه أحـــد عـــرش فيهـــا لـــسكوته عـــىل تفويتـــه
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قصك من أحد عرش فأخذها املبتاع, وقالعرشة, ولو  ال أزيـدك عـىل عـرشة : قال له ال أ
قـصك مـن أحـد  ثم انقلب هبا فأفاهتا لزمته األحد عـرش إذا فاهتـا أو سـمع قـول البـائع ال أ

 ال أزيـــدك, ولـــو أفاهتـــا املبتـــاع بحـــرضة البـــائع وهـــو ســـاكت :عـــرش فأخـــذها املبتـــاع وقـــال
قــصك مــن أحــد للزمــه اآلخــر مــن قــوهلام الــذي افرتقــ ا عليــه إن كــان اآلخــر قــول البــائع ال أ

ال أزيــدك عــىل عــرشة لــزم البــائع أخــذ العــرشة : عـرش املبتــاع بتفويتــه, وإن كــان قــول املبتــاع
 ومـــا رواه ابـــن أيب ,بـــسكوته, وهـــذا كلـــه يبينـــه مـــا يف ســـامع عيـــسى مـــن كتـــاب كـــراء الـــدور

ْبــن وهــبوى ا رَســحنونجعفـر عــن ابــن القاســم يف الدمياطيــة, ويف نـوازل  إن اختلفــا يف : َ
وإن مل يقـبض الـسلعة  :نقد الثمن وتأجيله, فإن بـان املـشرتي بالـسلعة حلـف, وقبـل قولـه

مــــا بعتهــــا إال بالنقــــد واملــــشرتي مــــا  فــــالقول قــــول البــــائع, واملبتــــاع باخليــــار حيلــــف املبتــــاع
  .اشرتيتها بالنقد ويربآن

  .اً شديداًول مالك اختالفخذ مني هذا األصل, فإنه اختلف فيه ق: َسحنونقال 
ْبن رشدا   :أقوال  يف اختالفهام يف أجل الثمن إن اتفقا عىل عدده ثامنيةُ

ْبن وهبا رواية: األول  هذه يتحالفان ويتفاسخان ما كانت السلعة عند البائع فإن َ
  .َسحنونقبضها املبتاع فالقول قوله أقر البائع بأجل أم ال? واختاره 

  .يقر البائع بأجل وإال فالقول قوله ولو قبضها املبتاعمثل هذا ما مل : الثاين
 ولـو قـبض املبتـاع الـسلعة مـا مل تفـت فـإن فاتـت قبـل ,يتحالفان يتفاسـخان: والثالث

عــىل األجــل واختلفــا فيــه وهــو  قــول البــائع إن مل يقــر بأجــل, والقــول قــول املبتــاع إن تقــارا
  .مشهور قويل ابن القاسم

َأصبغ ومَعبد احلكقول ابن : والرابع ْ ُاملاجشون, وابن َ يتحالفان ويتفاسخان ولـو : ِ
  .قبضت السلعة ما مل تفت فإن فاتت فالقول قول املشرتي, وإن مل يقر البائع بأجل

الــسلعة أو ال,  القــول قــول املــشرتي إن ادعــى مــن األجــل مــا يــشبه فاتــت: واخلــامس
  .روي عن ابن القاسم

   مـــــــا مل يـــــــدفع فـــــــإن دفعهـــــــا فـــــــالقول إن مل يقـــــــر البـــــــائع بأجـــــــل قبـــــــل قولـــــــه: والـــــــسادس
  .قول املبتاع

إن مل يقر البائع بأجل فـالقول قولـه وإن دفـع الـسلعة مـا مل تفـت وإن فاتـت : والسابع
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  .فالقول قول املشرتي روي عن ابن القاسم وهو قول العراقيني
القول قول البـائع إن مل يقـر بأجـل فاتـت الـسلعة أم ال? وإن أقـر بـه فـالقول : والثامن

ِّمطرفل املشرتي فاتت السلعة أم ال? وهي رواية قو َُ.  
ــه : املــازري إن اتفقــا عــىل مــدة األجــل واختلفــا يف انقــضائه فــالقول قــول منكــره; أل

اخــتالف يف زمــن العقــد, وإن اختلفــا يف قــدره مــع اتفــاقهام عــىل ثبوتــه يف العقــد جــرت فيــه 
  .اختالفهام يف قدر الثمن: أقوال

وله يف آخرها بلغني عن مالك اخـتالفهام يف األجـل يف  ق:عياض يف تضمني الصناع
  .فوت السلعة كاختالفهام يف الثمن صحت ألمحد وابن باز ال ليحيي

 إىل شهر ففي تضمري:  وقال املشرتي,وإن ادعى البائع عقده عىل احللول: املازري
يـــي  ويف روايـــة غـــري حي,إن مل تفـــت الـــسلعة حتالفـــا وإن فاتـــت صـــدق البـــائع: الـــصناع منهـــا

يــصدق املــشرتي يف الفــوت, ويف الوكــاالت والــرهن منهــا يــصدق املــشرتي يف الفــوت إن 
وتقــدم .  ال يــتهم فيــه وكــذا قــال ابــن القاســم يف الــرهن يقبــل قــول البــائعاًقريبــ اًادعــى أمــر
  .يف رعي األشبه يف القيام اخلالف

ُقلــت فاســخا إذ  ونحــوه قــول اللخمــي إنــام اخلــالف إن فاتــت الــسلعة وإال حتالفــا وت:ُ
  .ال يراعى الشبه يف القيام عىل املشهور

ـه : ابن شاس ـه كـاختالفهام يف قـدره إال أ إن ثبـت يف إن اختلفا يف تأجيله فاألصـل أ
 ولــذا قــال بعــض املتــأخرين اخــتالف األصــحاب يف ذلــك هــو ;مبيــع عــرف رجــع إليــه فيــه
هــذا : لتعجيــل, وقيــلالقــول قــول البــائع, وهــذا عــىل أن العــادة ا: عــىل شــهادة بعــادة, وقيــل

  .يف دعوى بعيد األجل, ويف القريب يتحالفان كاالختالف يف قدر الثمن
ُقلت   . هذا اختصار كالم ابن بشري:ُ
 يتحالفــــان مــــا مل تفــــت وهــــذا هــــو األصــــل, فــــإن أقــــر البــــائع باألجــــل :ويف قــــول: قــــال

يـرى وادعى قربه وادعى املشرتي بعده جـرى عـىل االخـتالف يف الـثمن إال عـىل رأي مـن 
ه مقر مدع فيكون القول قو   ل املشرتي, ويف املذهب فيه قوالنأ

 إن ادعـــى البـــائع نقـــده واملبتـــاع تأجيلـــه صـــدق إن ادعـــى: وفيهـــا يف كتـــاب الوكـــاالت
أجال يقرب ال يتهم فيه, وإال صدق البائع إال أن يكون ملا تباع إليه السلعة أمـر معـروف 
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دعــــى البــــائع حلولــــه أو إىل شــــهر وقــــال إن ا: ويف تــــضمني الــــصناع. فــــالقول قــــول مدعيــــه
لـة سـوق فـأعىل :املبتاع  إىل شهرين, فإن مل تفت حلفـا وردت, وإن فاتـت بيـد املبتـاع بحوا

  .صدق البائع يف حلوله ال يف قرص أجله
 صـدق, اً قريبـًإن فاتت وادعى البائع حلوله واملبتاع أجـال: قال مالك: ويف الرهون

  .وإن ادعى بعيدا مل يصدق
ال يـــصدق يف األجـــل ويعجـــل مـــا أقـــر بـــه إال أن يقـــر بـــأكثر مـــن دعـــوى : اســـمابـــن الق

  .البائع فال يأخذ إال ما ادعى
 دونه صدق املبتاع إال أن يـأيت ً, والبائع أجالً إن ادعى املبتاع أجال:ويف ثاين سلمها

  .بام ال يشبه فيصدق البائع
وقــــد بــــان املبتــــاع واحليــــوان والعــــروض  إن اختلفــــا يف دفــــع الــــثمن يف الربــــع: وفيهــــا

بــاملبيع صــدق البــائع بيمينــه, إال فــيام يبــاع عــىل النقــد كالــرصف, ومــا بيــع يف األســواق مــن 
 ,اللحــم والفاكهــة, واخلــرض واحلنطــة والزبيــب ونحــوه وانقلــب بــه املبتــاع, صــدق بيمينــه

 دفعتـه لـك صـدق البـائع : ابتاعـه فطلبـه بائعـه بثمنـه فقـالاً من أكتـال رطبـ:وسمع القرينان
ـــه مل يفارقـــه, وكـــذا مـــن ابتـــاع طعامـــبي  فاكتالـــه يف وعائـــه ومل يتـــزايال فـــالقول قـــول اًمينـــه; أل

  .بائعه بيمينه
ْبـن رشــدا مل يبــني متــى ادعــى مبتــاع الرطــب دفـع ثمنــه فــإن ادعــى بعــد قبــضه الرطــب : ُ

ن  فيام الشأ:ثالثها, عه قبله ففي قبول قوله أو بائعه, ولو ادعى دفاًفالقول قول بائعه اتفاق
قــبض ثمنــه قبــل قــبض مثمونــه لروايــة ابــن القاســم يف كتــاب امليــديان, وظــاهر هــذا الــسامع 
وحممـــد عــــن ابــــن القاســــم وهــــذا فــــيام يتبـــايع بالنقــــد شــــبه الــــرصف كيــــسري احلنطــــة والزيــــت 
والـــسوط, والـــرشاك, والنعـــل, وأمـــا كثـــري الطعـــام والبـــز, والعـــروض, والرقيـــق والـــدور, 

 التبـايع إىل مثلـه عنـد ابـن القاسـم وليحيـي عنـه يف العـرشة, فـالقول قـول البـائع إىل مـا جيـوز
َأصــبغأن القــول قــول املبتــاع يف ثمــن الطعــام ولــو كثــر إن بــان بــه عــن بائعــه, وقــال حييــي و ْ َ 

  .كثري الطعام كالبز والعروض: وغريه
وشبه ذلك مما ال أصـل فيـه أال يبيعـه عـىل  أما الرقيق والدواب الرباع: والبن حبيب

ه مل يقبض ولو تفرقا ما مل متض لـه الـسنة الدين وال  عىل التقايض فالقول فيه قول البائع أ
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والــــسنتان فيقبــــل قــــول املبتــــاع, وأمــــا البــــز والتجــــارات ومــــا يبــــاع عــــىل التقــــايض واآلجــــال 
 لـذلك مثـل العـرشة أعـوام ونحوهـا فيقبـل قـول ;فالقول قول البائع, ولو تفرقا ما مل متض

  .املشرتي
تلفـــا يف ثمـــن مـــا يبـــاع عـــىل النقـــد بعـــد قبـــضه قبـــل االنقـــالب بـــه فقـــد إن اخ :ابـــن حمـــرز

  .قول املبتاع:  وروى ابن القاسم,اختلف فيه, فروى أشهب القول قول البائع
  .اًهذا إن كانت العادة أخذ ثمنه قبل قبضه أو معه مع: قال ابن القاسم

ة مـن ادعاهـا قبـل وهـو العـاد عليـه فقد نبه ابن القاسـم عـىل املعنـى املعتمـد: ابن حمرز
  .قوله بيمينه يف كل مبيع

ُقلــت  مقتــىض تعليــل ابــن القاســم روايتــه أهنــا وفــاق لروايــة أشــهب خــالف قــول ابــن :ُ
ْبن رشدحمرز اختلف فيه, وإطالق قوله خالف قول ا إن ادعى دفعه بعد قبضه الرطب : ُ

ه البن القاسم يف العرشة   .قبل قول بائعه اتفاقا وما عزا
ْيب زمنَنيه عنه ابن أ روا:قال الصقيل َ كره حييي بن عمرَ  هـو كالـسلع ومـا : وقـال, وأ

ه الـصقيل لـه عـن قـول ه البن حبيـب عـزا األخـوين وروايـتهام قـال وسـوى ابـن القاسـم  عزا
بني البز وغريه إال الزيـت واحلنطـة ونحـوه فجعـل القـول قـول البـائع ولـو بعـد عـرش سـنني 

 ذكـر اللخمـي قـول مالـك يف احليـوان والثيـاب قـالما مل جياوز حـد مـا جيـوز البيـع إليـه وملـا 
 أو اًيريـــد مـــا مل يقـــم دليـــل أن املـــشرتي مل يـــسلم لـــه املبيـــع إال بعـــد دفـــع الـــثمن ككونـــه بـــدوي

  . أو من ال يؤمن إليه, وهذا يعرف عند النزولاًال يعرف أو فقري اًغريب
يف غريمهــا ينبغــي إن جــرت عــادة بمثــل مــا يبــاع مــن البقــل واللحــم : ابــن عبــد الــسالم

  .شهادة الروايات بذلك ملن تتبعها من املبيعات كالثياب أن حيكم هبا فيها وال تبعد
ُقلت ابـن القاسـم   هو ظاهر قوهلا إال فيام يباع عىل النقد, ومتقدم نقل ابن حمرز عن:ُ

بلــــد عــــن بعــــض القــــضاة  وذكــــر بعــــض املــــذاكرين ممــــن ويل القــــضاء عنــــدنا ويف غــــري: قــــال
 هلـــذا األصـــل وإنـــه حـــرض حكـــم بعـــض ;لروايـــات املـــشهورة املخالفـــةاجلمـــود عـــىل ظـــاهر ا

أن طلــب البــدوي بــثمن ثيــاب ابتاعهــا منــه منــذ مــدة  القــضاة بــني رجــل بــدوي وتــاجر رهــد
 مـا فارقتـه حتـى دفعتـه إليـه فحكـم للبـائع بحلفـه, :قريبة مل يدفع إليه ثمنها, وقـال البـدوي

كرت عليــه ذلــك وقلــت: وقبــول قولــه, قــال ة جاريــة يف مثــل هــذا أن البــدوي ال العــاد: فــأ
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يبـــني بالـــسلعة مـــن حـــانوت التـــاجر إال بعـــد دفـــع الـــثمن فـــأحرى إن مـــىض لـــذلك يـــوم فلـــم 
  .يرجع إيل
  .وإنكاره صحيح والعادة عندنا بتونس مطردة بذلك: عبد السالمابن 
ُقلت قولـه   لعل القايض مل تثبت عنـده العـادة بـذلك وعـدم رجوعـه للمنكـر بمجـرد:ُ
املنكـر,  ن ينبغي أن يسأل غريه ممن يقبل قوله فـإن ثبـت ذلـك ببينـة صـح قـولصواب, لك

َأصبغوسمع . وإال فال ْ مل أقبـضها وادعـى البـائع : من طلب ثمن سلعة فقال:  ابن القاسمَ
ــه قبــضها إن كــان أشــهد بــالثمن فقــد قبــضها, وغــرم ثمنهــا  َأصــبغأ ْ  وحيلــف البــائع إن كــان َ

 ا مــن أعــامل النــاس وإن كــف حتــى حــل األجــل وشــبههالبيــع واإلشــهاد; ألن هــذ بحــرارة
  .فال يمني عىل البائع

ُقلت   . مفهومه إن مل يكن أشهد فالقول قوله, وهو نقل املازري عن املذهب:ُ
ْبــــن رشــــدا  وقيــــل إن حــــل األجــــل صــــدق البــــائع بيمينــــه يف دفــــع الــــسلعة, وإن كــــان :ُ

ن وكــذا لــو باعهــا بالنقــد بــالقرب صــدق املــشرتي بيمينــه, ولــو كــان أشــهد عــىل نفــسه بــالثم
وأشــهد عليــه املبتــاع بــدفع الــثمن ثــم قــام يطلــب الــسلعة بــالقرب الــذي يتــأخر فيــه القــبض 

ــــام واجلمعــــة ونحــــو ذلــــك فــــالقول قــــول املــــشرتي وإن بعــــد كالــــشهر  وتــــستعجل فيــــه األ
والـــشهرين, ونحــــو ذلــــك فــــالقول قــــول البــــائع, وهــــذا القــــول ظــــاهر قــــول ابــــن القاســــم يف 

أظهــر; ألن البــائع مــدع يف دفــع الــسلعة كاملبتــاع يف ثمــن الــسلعة فلــام كــان الدمياطيــة وهــو 
 بالقرب القول قول البائع, إنه مـا قـبض, ويف البعـد القـول قـول املبتـاع مـع يمينـه لقـد دفـع

مىض حد القرب والبعد واالختالف فيه يف رسم األقضية من سامع أشـهب, وجـب  قدو
ـه مـا قـبض الـسلعة وإن أشـهد عـىل نفـسه بـالثمن أن يكون بالقرب قول املبتاع مع يمينـه  أ

 إذ ال دليـــل يف اإلشـــهاد بـــالثمن عـــىل قـــبض ;اًإن كـــان ألجـــل أو يدفعـــه للبـــائع إن كـــان نقـــد
 إذ قــد يــشهد لــه قبــل ذلــك, وأن يكــون يف البعــد القــول قــول البــائع مــع يمينــه وال ;الــسلعة

  .إليه السلعةوجه لسقوط اليمني عنه مع حتقيق دعوى املبتاع عليه ما دفع 
إن شــهدت بينــة عــىل رجــل أن لفــالن عليــه مائــة دينــار : َعبــد احلكــم عــن ابــن اللخمــي

ه باعـه  ثمن سلعة اشرتاها منه مل يلزمه الثمن حتى يقوال وقبض السلعة, وكذا لو شهد أ
  .سلعة بكذا مل يقض عليه إذ ليس يف شهادهتام ما يوجب قبض السلعة
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ْبــن رشــدا ــه قــبض الــسلعة ثــم قــام بــالقرب ولــو أشــهد املبتــاع عــىل: ُ  نفــسه بــالثمن وأ
ينـة لـه جلـرى: يطلبها وقال يف دعـوى البـائع  عـىل اخـتالف املتـأخرين إنام أشهدت لـه طمأ

ــه مل يقــبض منــه شــيئ ــه بقــي لــه مــن الــثمن بعــد إشــهاده بقبــضه أو أ إنــام أشــهدت : , وقــالاًأ
ينة له ففي عدم حلف املبتاع مطلق   . أو إن بعد وطالاًطمأ

   لــــــه لــــــنقيل ابــــــن اهلنــــــدي وقــــــول اً للبــــــائع وال حليفــــــاً ال قريبــــــاً إن كــــــان أجنبيــــــ:ثالثهــــــا
ْن زرباب َ.  

ُقلــت عــىل اخــتالف املتــأخرين عــدم نــص املتقــدمني, ويف هتــذيب   ظــاهر قولــه جيــري:ُ
 ثم قال إنام أشهدت بـه ثقـة باملبتـاع .إن أشهد البائع بقبض الثمن: الطالب عن الواضحة

  .ال يمني عليه: مالك وأصحابهوطلب يمينه فقال 
  .إال أن يأيت بام يدل عىل ما ادعى وتقع عليه هتمة فيحلف: ابن حبيب
, وعندي أن مراعاة من يـتهم ومـن ال يـتهم يف اً حيلف مطلق:َّاملوازيةويف : عبد احلق

وجـــوب اليمـــني وســـقوطها صـــواب, ولـــو اختلفـــا يف البـــت واخليـــار, ففـــي قبـــول قـــول ذي 
ْبن رشدهلا, وال  يتحالفان ويتفاسخان:ثالثها ,البت أو اخليار  مع غريه عـن أشـهب وابـن ُ

  . ألن الرشط يؤثر يف الثمن فهو آيل لالختالف فيه;حمرز قائال
  . هذا إن أراد مدعي اخليار الرد وإال فال اختالف:املازري
ُقلــت ــام ً يتقــرر االخــتالف مــع إرادة مــدعي اخليــار البــت إن وهــب العبــد مــاال:ُ  يف أ

  .يار والبائع مدعيه ليكون له املال عىل أن عقد اخليار يوم بتاخل
 اً إن ادعـــى أحـــدمها أهنـــام مل يـــرضبا للـــسلم أجـــال أو أن رأس مالـــه تـــأخر شـــهر:وفيهـــا

ه ادعى بيع الناس   .برشط وأكذبه اآلخر, فالقول قول مدعي الصحة; أل
خمـــر, وقـــال بعتـــك ب:  إن قـــال البـــائعَســـحنونانظـــر قـــول ابـــن : َّالـــشيخالـــصقيل عـــن 

  .بدنانري, حتالفا وتفاسخا, بخالف دعوى أحدمها احلالل واآلخر احلرام: املبتاع
ُشـيوخوقال بعض   إن كـان الفـساد املـدعى يف العقـد كبيـع يـوم اجلمعـة أو : القـروينيُ

بيــــع غــــرر فــــالقول قــــول مــــدعي الــــصحة وإن كــــان يــــؤدي إىل االخــــتالف يف الــــثمن حتالفــــا 
  .وتفاسخا

ُقلــــــت ــــــه مل يــــــر صــــــور عبــــــد ا:ُ          املبيــــــع ومل حلــــــق كونــــــه بيــــــع غــــــرر بــــــدعوى املــــــشرتي أ
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  .يوصف له
 هــذا عــىل لغــو دعــوى األشــبه مــع القيــام, وعــىل اعتبــاره القــول قــول مــدعي :الــصقيل
  .احلالل منهام
ُقلــت ــه إنــام يكــون :ُ  وعــىل ذلــك نقــل الــصقيل وعبــد احلــق نحــى ابــن عبــد الــرمحن إىل أ

معنـى قوهلـا يف :  الـسلعة, وإال حتالفـا وتفاسـخا وقـالالقول قـول مـدعي الـصحة إن فاتـت
رأس املــال ودعــوى األخــري تعجيلــه, إنــه عنــد حلــول األجــل ولــو  دعــوى أحــدمها تــأخري

ُشـــيوخكـــان بقـــرب عقـــده حتالفـــا وتفاســـخا, وقـــال بعـــض  القـــول قـــول مـــدعي :  القـــروينيُ
  الصحة فاتت السلعة أم ال?

زيـــةاهـــذا عـــىل القـــول برعـــي الـــشبه, ويف : الـــصقيل  إن اختلفـــا مـــع ذلـــك يف الـــثمن َّملوا
  .حتالفا وتفاسخا
, ومحلهـــا األشـــياخ عـــىل مـــا ال اًظاهرهـــا القـــول قـــول مـــدعي الـــصحة مطلقـــ: املـــازري
القــول قــول مــدعي الــصحة يف االخــتالف يف :  يف الــثمن فنوقــضوا بقوهلــااًيتــضمن اختالفــ

عـــضهم بحملـــه تـــأخري رأس املـــال بـــرشط, وهـــو يتـــضمن االخـــتالف يف الـــثمن, وأجـــاب ب
ـــه إن غلـــب يف بعـــض املبيعـــات التعامـــل  ـــه بعـــد فـــوت الـــسلعة, وذهـــب شـــيخنا إىل أ عـــىل أ

القول قول الزوجة يف دعوى الوطء بإرخاء السرت :  بقوهلاًبالفساد صدق مدعيه مستدال
يف املغارســــة إن غلــــب فيهــــا الفــــساد :  وكــــام قيــــل, أو يف هنــــار رمــــضاناًولــــو كانــــت حائــــض

  .وما قاله صحيح عىل أصل املذهب يف القضاء بالعرففالقول قول مدعيه, 
ُقلـــت  يف قبولـــه اســـتدالله بمـــسألة الـــسرت نظـــر; ألن نفـــس إرخـــاء الـــسرت يف رمـــضان :ُ

 ً وال يلـزم مـن اعتبـار اجلـائز دلـيال,جائز باعتبار ذاته, والعادة الفاسدة حمرمة باعتبـار ذاهتـا
  .ا كاملعدوم حساًاملعدوم رشع: هاعتبار املحرم كذلك, ومن القضايا املشهورة يف الفق

إن مل يعد اختالفهام إىل االختالف يف الثمن فاملـشهور القـول قـول مـدعي : بشريابن 
ه األصل وإن كان الغالب الفساد   .الصحة; أل

القــول قــول مدعيــه واســتقرأه أبــو حممــد عبــد احلميــد فــذكر مــا تقــدم يف : َســحنونقــال 
وإن عــــــاد إىل االخــــــتالف يف الــــــثمن فألهــــــل  : قــــــال.دعــــــوى الزوجــــــة الــــــوطء يف رمــــــضان

  :املذهب طريقان
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ه كاالختالف يف الثمن:إحدامها   . أ
  . أن القول قول مدعي الصحة:واألخرى
أشــار بعــضهم إىل أن قوهلــا بنــاء عــىل رعــي األشــبه مــع القيــام حتــى لــو كــان : عيــاض

لفــــان وعــــىل أصــــله يف الكتــــاب يتحا: عــــرف البلــــد الفــــساد كــــان القــــول قــــول مدعيــــه, قــــال
إىل االخـــــتالف يف رأس املـــــال فليـــــست  ويتفاســـــخان, وتأمـــــل قوهلـــــا لـــــيس فيـــــه مـــــا يـــــؤول

بـــدنانري حتالفـــا :  إن قـــال بعـــت بخمـــر, وقـــال املـــشرتيَســـحنونمعارضـــة ملـــا يف كتـــاب ابـــن 
 وغـــريه مـــن َّالـــشيخوتفاســـخا; ألن هـــذا اخـــتالف يف الـــثمن وإىل التفريـــق بـــني بـــابني نحـــى 

  .اًالف وإن قوهلا حيلف مدعي الصحة مطلقبعضهم عىل اخل القرويني ومحله
إنــام يكــون القــول قــول مــدعي الــصحة مــا مل تقــم بينــة فــإن قامــت عــىل : وقــال العتبــي

إال أن يقـــول مـــدعي احلـــرام تعاملنـــا يف الـــرس : ظـــاهر صـــحيح ســـقطت اليمـــني, قـــال فـــضل
  .عىل احلرام فإن كان اآلخر ممن يتهم بذلك أحلف وإال فال

ها عــىل أصــوهلم إن كانــت الــسلعة قائمــة وال يــؤول اخــتالفهام حتــصيل: ويف املقــدمات
إىل االختالف يف ثمن وال مثمون فالقول قـول مـدعي الـصحة, وإن آل إىل االخـتالف يف 

عــــاة األشــــبه مــــع القيــــام, وأليب زيــــد عــــن ابــــن  ثمــــن أو مثمــــون جــــرى عــــىل اخلــــالف يف مرا
يتعـاملون بـاحلالل واحلـرام فـإن كـان النـاس : القاسم القول قول مدعي العرف مـنهام قـال

أحلفــا وفــسخ األمــر بيــنهام, فلــم يــر يف هــذه الروايــة ملــدعي احلــالل مزيــة وبناهــا عــىل رعــي 
الـــشبه مـــع القيـــام وإن كانـــت فائتـــة واخـــتالفهام ال يـــؤدي إىل االخـــتالف يف قـــدر الـــثمن أو 

كــان يــؤدي إليــه أو إىل االخــتالف يف صــفته دون نوعــه, فــالقول قــول مــدعي احلــالل, وإن 
واع جرى عىل اخلالف يف رعي األشبه مع القيام   .اختالفهام يف األ

ُقلت إن مل يـؤول إىل االخـتالف  ففي كون القول قول مدعي الصحة أبدا أو: قوهلا :ُ
  .يف قدر الثمن أو نوعه وإن فات املبيع

إن كانــــــت العــــــرف, وإن كــــــان الفــــــساد فــــــالقول قــــــول مدعيــــــه وإال حتلفــــــا : :رابعهــــــا
  .قلهلظاهرها مع ن
عن بعضهم وتأويلها غري واحد وختريج بعضهم عىل لغو األشبه يف القيـام : عياض

يف الفوت مع عبد احلق عن بعض القرويني بقيد دعوى ذي الصحة من الثمن مـا  ورعية
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  .يشبه, وأيب زيد عن ابن القاسم
ْبن رشدا وعىل لغو اعتبار الصحة يتحالفان ويتفاسخان كـذا أتـت الروايـة وينبغـي : ُ

 إن حلـف انفـسخ البيـع وال معنـى اً كان أو مبتاعـاًن يكون القول قول مدعي الفساد بائعأ
مــدعي   إن حلــف مــدعي الفــساد, فــإن قــال?ليمــني اآلخــر; ألن البيــع يفــسخ حلــف أم ال

 كالتحـــالف يف قلـــة اًالـــصحة وثبـــت البيـــع, وإذا وجـــب التحـــالف ففـــي تبدئـــة البـــائع مطلقـــ
  وحـــــدة احللـــــف أو مـــــدعي الـــــصحةًلزوميتهـــــا دائـــــامالـــــثمن ولـــــزوم تبدئـــــة مـــــدعي الفـــــساد 

مللزوميتهـــا بعـــض األحيـــان, وهـــو إن نكـــل غـــرم مطلـــق احللـــف ثالثـــة للـــامزري عـــن أخـــذ 
  .بعضهم بظاهر قول حممد, وعن التونيس وغريه من املتأخرين

ُقلت ُشـيوخ الثاين أخذ عبد احلـق, وحكـاه عـن بعـض :ُ ه القـرويني, وجعـل ابـن عبـد ُ
 األول واألخــــري تبدئــــة البــــائع إن ادعــــى الفــــساد فــــإن نكــــل حلــــف الــــسالم ثالــــث القــــولني

املشرتي وتعقبه بعدم فائدة حلفه وإن ادعى الصحة بدأ املـشرتي وإن حلـف فـسخ البيـع 
ْبـــن رشـــددون حلـــف البـــائع, ال أعرفـــه وال ظـــاهر قولـــه إنـــه للتونـــيس إنـــام نقلـــه ا  واملـــازري ُ

  .وغريمها كام قلناه
إذا اختلـف املتبايعـان فـالقول « :غألول بعمـوم قولـه  واحتج قائـل ا:قال املازري

, وإن اختلفـا اً فلم يفرق بني كون أحدمها ادعى مـع ذلـك صـحة أو فـساد,)1(»قول البائع
يف قــدر املــسلم فيــه, ورأس مالــه عــني وأتيــا بــام يــشبه بقــرب عقــده ففــي قبــول قــول املــسلم 

 يتحالفان ويتفاسخان لظاهرهـا :ثالثها ,إليه, ولو بقرب قبضه رأس ماله أو حتى يبني به
مع الصقيل عن ظاهر قول ابن حبيب واللخمي عن غري ابن القاسـم يف رواحلهـا, ونقلـه 
عــن غــريه والــصقيل عــن حممــد مــع نقلــه عــن أشــهب, وبعــد طولــه يف قبــول قولــه وحتــالفهام 

بالوسـط لظاهرهـا مـع الـصقيل عـن ابـن حبيـب, ونقـل اللخمـي مـع   يقـىض:ثالثها ,ليفسخ
أرى احلـق للمـسلم إن قـام بـه يف انتفـاع املـسلم : ً عن أشهب, ونقل اللخمي قـائالالصقيل

إليــه تلــك املــدة بالنقــد مل يمكــن مــن التحــالف وإن أســقطه حتالفــا وتفاســخا, واختلــف يف 
                                     

) 4442(يف البيــوع, بــاب إذا اختلــف البيعــان , وأمحــد يف املــسند رقــم ) 1270( أخرجــه الرتمــذي رقــم )1(
  ).4443(و
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هذا األصل كبائع أسقط عن مبتاع اطلع عىل عيب قديم أرش ما حدث عنـه يف املبيـع يف 
جــع بــأرش العيــب القــديم قــوالن هلــا ولعيــسى عبــد ســقوط حقــه يف التامســك باملعيــب لري

  .احلق
إن اختلفــــا قــــرب انتقــــاده حتالفــــا وتفاســــخا وإن اختلفــــا عنــــد : قــــال بعــــض أصــــحابنا

 يف العـــني وهـــي ال اًحلـــول أجلـــه فـــالقول قـــول املـــسلم إليـــه إن أشـــبه, فجعـــل الطـــول فوتـــ
 :تلـف بـالطول قيـل; ألن أسـواق املـسلم فيـه ختاًإنـام جعلـه فوتـ: ختتلف أسعارها, فإن قيـل

  .اً ومل حتل أسواقه أن يكون فوتاًيلزم ذلك لو كان رأس املال عرض
 وإن أتيـــا بـــام ال يـــشبه قـــرب عقـــده, ففـــي حتـــالفهام وتفاســـخهام اًإنـــه لـــيس فوتـــ: وفيهـــا

ومحلهــام عــىل الوســط ســلم النــاس نقــال الــصقيل عــن حممــد, وظــاهر قــول ابــن حبيــب وبعــد 
الفهام نقـــاله عـــن حممـــد عـــن ابـــن القاســـم وعـــن ختـــريج طولـــه يف محلهـــام عـــىل الوســـط, وحتـــ

بعـــــضهم عـــــىل قـــــول ابـــــن القاســـــم يف اخـــــتالفهام كـــــذلك يف موضـــــع القـــــضاء فقبلـــــه, ورده 
  .بإمكان الوسط يف قدر املسلم فيه, ويعذره يف مواضعه املازري وابن حمرز

 جعـل للمـسلم أخـذ مـا مل يقـر البـائع ببيعـه خـالف قولـه يف مكـري الدابـة,: عبد احلـق
إىل مكــــة ومل يــــشبه مــــا قــــال املكــــري وقــــد انتقــــد أهنــــام : إنــــام اكرتيتهــــا ملــــرص, وقــــال املكــــرتي

لــو فعــل هــذا : يتحالفــان ويتفــساخان مــن مــرص إىل مكــة, ويــرد قــدره مــن الكــراء, فــإن قيــل
احلكــم يف   ال يــتهم املتبايعــان فــيام يوجبــه:, قيــل قــد قــالوااًيف الــسلم صــار ذلــك بيعــا وســلف

  .يشء غري
زيــةاملويف  يف الكــراء إن كــان زمــن احلــج ركــب املكــرتي ملكــة, وإن مل يقــر بــذلك : َّوا

  .املكري; ألن غالب كراء الناس يف احلج إىل مكة
ُقلــت ــه: إن قيــل يف إيــراده:ُ ذلــك يف الــسلم إىل  يــؤدي  التفرقــة بــني الكــراء والــسلم بأ

ه كذلك يف الكراء قيل  بـاملنع يف إقالـة هـو كـذلك عـىل قـول الغـري: البيع والسلف نظر; أل
املكري املكرتي بزيادة من املكري للمكـرتي بعـد غيبتـه عـىل النقـد وسـريمها مـا لـه بـال ال 

  .عىل قول ابن القاسم
 بـــأهنام اتفقـــا يف الـــسلم عـــىل أهنـــا صـــفقة :وفـــرق اللخمـــي بـــني مـــسألة الـــسلم والكـــراء

: فأشــبه مــن قــالواحــدة يف الذمــة, بخــالف مــسألة الكــراء; ألن اخــتالفهام يف ســلعة معينــة 
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بعتك مخسة أقفزة وأتى بام ال يشبه, وقال اآلخر مخسة وهذا العبد, وأتى بام يشبه لكثرتـه 
ــــه ثمــــن هلــــام معــــ  فــــال يقبــــل قــــول املــــشرتي عــــىل البــــائع يف العبــــد, وذكــــر املــــازري تفريــــق اًأ
ختيــل فيــه بعــد, وعــدد األقفــزة يمكــن أن يتــصور   عنــه بــبعض أشــياخه, هــذااًاللخمــي معــرب

ه ال فـرق بيـنهام;إنه كسلع خمتلفة كام يف أجزاء املسافةفيه    ولذا أشار بعض أشياخي إىل أ
ه يؤدي يف السلم إىل البيع والسلم وإليـه أشـار التونـيس وذكـر  وفرق غريه من األشياخ بأ

ه ليس بالبني وكيفام كان فهو أبني من القول   .الذي ذكره بعض أشياخي أ
ُقلــت عــدد األقفــزة كــأجزاء املــسافة : بقولــه رده املــازري بــل فــرق اللخمــي أشــبه, و:ُ

  .رد من ال فهم كالم اللخمي
أن اللخمي فرق بني دعوى البيـع يف معـني لـيس مـن ذوات األمثـال ويف كـيل : وبيانه

يف الذمــة مــن ذوات األمثــال فجعلهــا يف املعــني مــردودة, ولــو أشــبهت ويف الكــيل يف الذمــة 
ض بـــاملعني الـــذي لـــيس مـــن ذوات األمثـــال معتـــرب مقبولـــة إن أشـــبهت; ألن تعلـــق األغـــرا

بخــــالف الكــــيل يف الذمــــة; ألن املبيــــع املعــــني إن اســــتحق مل يقــــض عــــىل بائعــــه وال مبتاعــــه 
بمثلــه, وإن اســتهلك مل يقــض مثلــه, والكــيل يف الذمــة إن اســتحق بعــد اقتــضائه غــرم بائعــه 

  مل يقض عىل املكـريمثله وكذا إن استهلك املثيل قيض بمثله فال تعلق األغراض باملعني
ه ءهـــا منـــه وإن أشـــبهت دعـــوا  العتبـــار تعلـــق األغـــراض باملـــسافة التـــي ادعـــى املكـــرتي رشا

ئـــد وإن مل يقـــر ببيعـــه  بعـــني مـــا هـــو مـــثيل أو يف الذمـــة قـــيض عـــىل املـــسلم إليـــه ببيـــع القـــدر الزا
  .لشبهة دعوى املسلم

هام أو عند حلول  واختلفا يف قدر الطعام قرب بيعاًإن كان رأس املال عرض: وفيها
  . فالقول قول املسلم إليه; فإن مل يتغري سوق الثوب حتالفا وتفاسخا وإن حال,األجل

  .ألن السلعة املعينة ال يراعى فيها إال الفوت, ال الغيبة عليها: عياض
لو كان رأس املال جارية وأتيا بام ال يـشبه لـزم املبتـاع قيمتهـا, : الصقيل عن القابيس

ــــوال حيمــــالن عــــىل  النــــاس  ; ألن غالــــب يبــــايعاســــلم النــــاس, كــــام لــــو كــــان رأس املــــال عينً
  .باألثامن

 ومل حيـل سـوقه حتالفـا وتفاسـخا ولـو حـل األجـل; اًإن كان رأس املـال ثوبـ: اللخمي
ـــه مل ينتفـــع بـــه إذ لـــو انتفـــع بـــه لتغـــري ولـــو تغـــري أو حـــال ســـوقه فـــإن تغـــري أو حـــال ســـوقه  أل
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 يشبه وإن أتى بام ال يـشبه فـالقول قـول املـسلم فـإن أتيـا فالقول قول املسلم إليه إن أتى بام
بــام ال يــشبه ردا للوســط ممــا يــشبه أن يــسلم فيــه وكــذا لــو اختلفــا فــيام بيــع ألجــل وأتيــا بــام ال 

ه بيع صحيح بخالف الفاسد; ألن الفاسد  ملا يشبه رد يشبه أن تباع به لذلك األجل; أل
  .القيمةيسقط من الذمة ما تراضيا عليه فريجع إىل 

إن ادعى املسلم قبضه بالفـسطاط, وقـال اآلخـر باإلسـكندرية, فـالقول قـول : وفيها
 القــــول قــــول املــــسلم إليــــه َســــحنونمــــدعي موضــــع التبــــايع مــــع يمينــــه, ولغــــري واحــــد عــــن 

 فـــالقول قـــول اً وبـــدوياًوصـــوب اللخمـــي األول إن كانـــا مـــن بلـــد واحـــد وإن كانـــا حـــرضي
  ن مـــــــآل اخـــــــتالفهام يف مؤنـــــــة نقلـــــــه فهـــــــو مـــــــدعى البـــــــدوي, إن ادعـــــــى القـــــــضاء بقريتـــــــه; أل

  .عليه غرمه
 إن اختلفـــا بقـــرب عقـــدمها حتالفــــا وتفاســـخا كـــاختالفهام يف قـــدر األجــــل, :املـــازري

ــواع الفــوت, ورعــي الــشبه مــع القيــام; ألن مــدعي  وجيــري فيــه مــا تقــدم مــن اخلــالف يف أ
  .لنيحمل العقد ادعى ما يشبه, فإن وقع الفوت بطول الزمان فذكر القو

وتبـــــع ابـــــن عبـــــد الـــــسالم املـــــازري يف تقييـــــده بـــــالفوت, وإن مل يـــــدع, موضـــــع العقـــــد 
  .أحدمها, ففيها القول قول املسلم إليه

 اخــــتالفهام ملــــا حتالفــــا وتفاســــخا, وأرى إن كــــان معنــــى: وقــــال أبــــو الفــــرج: اللخمــــي
ل يتكلـــف مـــن أجـــر النقـــل فـــالقول قـــول البـــائع, وإن اختلفـــا يف نـــاحيتني لـــيس الـــشأن النقـــ

ه إن اً إن ادعيا مع:منهام إىل املدينة حتالفا وتفاسخا, وقوهلا  ما ال يشبه حتالف, يدل عىل أ
  .واهللا تعاىل أعلمانفرد املسلم بدعوى الشبه قبل قوله 
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  ]كتاب السلم[

ٍعقـــــــد معاوضـــــــة يوجـــــــب عـــــــامرة ذمـــــــة بغـــــــري عـــــــني وال منفعـــــــة غـــــــري متامثـــــــل  :الـــــــسلم
ء الــدين وإ)1(العوضــني ــه ال يــصدق عليــه عرفــ, فيخــرج رشا , اًن ماثــل حكمــه حكمــه أل

                                     
ــه يــدخل حتــت البيــع األعــم قولــه:تقــدم للــشيخ ) عقــد معاوضــة: (قولــه: َّالرصــاع قــال )1( يوجــب : ( أ

وال : (أخـــرج بــــه بيعــــة األجــــل قولــــه) بغــــري عــــني: (ات قولــــهأخــــرج بــــه املعاوضـــة يف املعينــــ) عـــامرة ذمــــة
أخـرج ) غري متامثـل العوضـني: (أخرج به الكراء املضمون وما شاهبه من املنافع يف الذمة قوله) منفعة

  .به السلف
ء الدين والكراء املضمون والقرض:ط َّالشيخقال    . فيخرج رشا

ء املـضمون وأمـا بيـع الـدين فكيـف خيـرجأما خروج القرض فقـد بينـاه قبـل وكـذلك الـ): فإن قلت( مـن  رشا
  .حده

ُقلت ـضا مقيـدا : َّالشيخ كان يمر لنا يف بيانه أن :ُ ً أخرج ذلك بقوله يوجب عامرة الذمـة وكـذا وجدتـه أ
عــن بعــض املــشايخ فعقــد الــسلف أوجــب عــامرة ذمــة وبيــع الــدين عقــد قــرر العــامرة, ومل يوجــب عــامرة 

 متنع أن بيع الدين مل يوجـب عـامرة ذمـة بـل أوجـب :بعضهم إن قالذمة خالية من الدين وكان يميض ل
 بل كانت لغريه ووقـع اجلـواب بـأن عقـد الـسلم مـن خاصـيته ;عامرة ذمة لشخص مل تكن ذمة عامرة له

إجياب عامرة ذمة مطلقة أي مل تعمر إال بسبب العقد وهذا إن سلم فإنه إنام عمر ذمـة مقيـدة فـإن الذمـة 
  .ثكانت عامرة وفيه بح

ـــه ال ; التـــي زادهـــا بعــد إخـــراج الــدين وهـــي قولـــه وإن ماثــل حكمـــهَّالــشيخمــا موقـــع زيـــادة ): فــإن قلـــت(  أل
  ..يصدق عليه عرفا واملختلفان جيوز اشرتاكهام يف حكم واحد

ُقلت  بيـع الـدين شـارك الـسلم يف حكمـه وكـل مـا شـاركه يف : قـال: موقع هذا جـواب عـن سـؤال كـأن قـائال:ُ
ع الــدين ســلم فــال خيــرج بــل يــدخل أمــا الــصغرى فــألن الــسلم أوجــب عــامرة ذمــة حكمــه فهــو ســلم فبيــ

ــه إنــام :بغــري عــني وال منــافع وبيــع الــدين املبيــع فيــه كــذلك فقــد شــارك الــسلم يف حكمــه وأجــاب   بأ
ه سلم والرسم ملا غلب إطالقـه رشعـا فاحلـد  أخرجناه منه ال يصدق عىل بيع الدين يف عرف الرشع أ

ـــه ال يلـــزم مـــن ;ثـــم إذا ســـلمت املـــشاركة فلنـــا القـــدح يف الكـــربى بأهنـــا غـــري مـــسلمةإنـــام هـــو للغالـــب   أل
  .استواء املختلفني يف حكم استواؤمها يف احلقيقة وهذا جيل

  .ما هو احلكم الذي اشرتك فيه السلم والدين): فإن قلت(
ُقلــت ن وقــد قررنــاه قبــل وإذا  تقررمهــا يف الذمــة وأن املقــرر قــد يكــون غــري عــني وال منــافع وال يــشرتى بــدي:ُ

  .كان بيع الدين ال يقال فيه سلم فال يكون ناقضا لطرد حده بام زاده يف حده
  . بعد وال يدخل إتالف املثيل غري عني وال هبة غري معني::ما موقع قوله ): فإن قلت(

ُقلت ـه وهـم أن احلـد غـري مطـرد فـال يـدخل مـا ذكـر ألن ذلـك لـيس بعقـد معاوضـة وهـو:ُ  جـيل  موقع ذلـك أ
= 
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واملختلفــــان جيــــوز اشــــرتاكهام يف حكــــم واحــــد والكــــراء املــــضمون والقــــرض وال يــــدخل 
  .غري معني, ويطلب تعجيل أول عوضيه إتالف املثيل غري عني وال هبة

  .عدم طول تأخريه: ورشطه
ـــه ال جيـــوز تـــأخري رأس مالـــه املـــدة الطوي: حـــارثابـــن  ـــهاتفقـــوا عـــىل أ جيـــوز أن  لـــة, أ

 =                                     
ولـــذا غـــري العبـــارة هنـــا فتأملـــه وأورد بعـــض الطلبـــة عـــىل رســـمه إذا رد املقـــرض غـــري القـــرض فيلـــزم أن 
يكــون ســلام ولــيس كــذلك مــع أن الرســم يــصدق عــىل ذلــك وعنــدي يف صــحة صــدق الرســم نظــر ألن 

  .الرسم يقتيض أن ثم عوضني غري متامثلني ويف رد عني القرض ال عوض
ـه  غري متامثل العوضني:)قوله(  عـدول فـال بـد مـن وجـود عوضـني غـري متامثلـني ال سـلب حتـى يلـزم عليـه أ

أعــــم ممــــا إذا مل يكــــن عــــوض أصــــال أو عوضــــان مــــتامثالن وانظــــر إخراجــــه القــــرض بقولــــه غــــري متامثــــل 
  .العوضني مع حده للقرض بام يأيت من قوله دفع متمول إلخ

 ســيدي الفقيــه األيب قــال قولــه : َّالــشيخأورد عــىل احلــد أســئلة األول منهــا مــا ذكــره تلميــذ ): فــإن قلــت(
َّدونـةمتامثل العوضني حافظ فيه عىل الطرد فأخـل بـالعكس ألن يف امل  وسـلمك ثوبـا يف مثلـه كقرضـك َ

  .ثوبا يف مثله املسألة وبيان إيراده أن مثل هذه سامها سلام والزيادة متنع دخوهلا فهل هذا صحيح
ُقلــت بــه أن تـــسمية ذلــ:ُ  ألن ;ك ســـلام جمــاز بقرينـــة تــشبيهه بالـــسلف فهــو ســـلف ال ســـلم كـــان يمــر لنـــا يف جوا

حكــم الــسلف والزمــه وخاصــيته موجــودة فيــه والــسؤال الثــاين ذكــره الذمــة وفيــه تركيــب يف احلــد وهــو 
 عــــىل كــــالم ابــــن احلاجــــب وغــــريه يف كثــــري مــــن مواضــــعه يف ذكــــر َّالــــشيخخمــــل بــــالتعريف وقــــد اعــــرتض 

  .الرتكيب املصطلح عليه عند القوم
 الذمــة يــذكر حـــدها بعــد بقريــب وكثــريا مــا وقــع للــشيخ ذلـــك : إال أن يقــال:وهــذا وارد عليــه : )ُتُقلــ(

ــه خيــرج بقولــه يوجــب عــامرة الذمــة بيــع الــدين : ســيدي الفقيــه األيب َّالــشيخوفيــه مــا فيــه وملــا ذكــر   أ
ـه ال يـسمى سـلام يف العــرف قـالَّالــشيخوقـد قـدمناه وقـال   :واب مـا قلنــا والـص: إنـام خيـرج بيـع الــدين أل

 مل ط َّالــشيخ ألن ; فيــه بحــث ال خيفــى:ألن الــسلم هــو املعــرف واملعــرف ال خيــرج بــه ومــا ذكــره 
ـه لـيس فيـه إجيـاب عـامرة ذمـة كـام  يقل خرج ذلك ألجـل مـا ذكـر بـل املوجـب للخـروج مـا ذكرنـاه مـن أ

ه قيل لهَّالشيخقررنا وإنام ذكر  ه بام ذكرته فأجاب بـأن  ألي يشء أخرجت: سبب اإلتيان بام خيرجه فكأ
عــرف الــرشع ال يطلقــون عليــه ســلام والرســم املــذكور إنــام هــو ملــا غلــب فيــه اإلطــالق الــرشعي فتأمــل 

با ال شــك فيــه وبحــث تلميــذه  نــوغي عــن بعــض َّالــشيخ مل يظهــر بوجــه ونقــل :ذلــك جتــده صــوا  الوا
ه قال ه بيع معلوم يف الذمة حمصور باّ حد:الفقهاء أ لـصفة بعـوض حـارضا ومـا هـو  أصحابنا السلم بأ

ـه ال يـصدق إال عـىل بيـع : َّالـشيخيف حكم احلارض إىل أجل معلوم فتأمل هذا مع رسـم   والظـاهر أ
الدين لقوله معلوم يف الذمة والسلم ليس هو معلـوم يف الذمـة وإنـام هـو عقـد يوجـب عـامرة ذمـة فتأمـل 

  .ذلك
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  .يتأخر اليوم واليومني
, وال يــرض تــأخري املعــني, اًمــن رشطــه تعجيــل رأس مالــه إن كــان مــضمون :اللخمــي

يـدة, هـل واختلف إذا اشرتط تأخري املدة اليسرية كاليومني أو يسري رأس املـال املـدة البع
ــاميــصح أو يفــسد? كــى ابــن  وح, فأجــاز مالــك وابــن القاســم تــأخري مجيعــه بــرشط ثالثــة أ

ه فاسدَسحنون   . وغريه من البغداديني أ
  . يومان ال أكثر:زاد املازري عن عبد الوهاب

ُقلــت َّدونــة ومل يــذكر البــاجي الثالثــة فاســتدركها عليــه ابــن زرقــون مــن امل:ُ  ومــا ذكــره َ
مــــن اخلــــالف منــــاف لنقــــل ابــــن حــــارث, االتفــــاق يف اليــــومني وعــــزا الــــصقيل وغــــريه كــــون 

ام :قال بعض أصحابنا: اب اخليار قالالثالثة كاليومني لكت  عىل إجازة السلم إىل ثالثة أ
ــ;ونحوهــا ال جيــوز تــأخري رأس مالــه اليــومني ــه يــصري دينً  بــدين, ومثلــه البــن الكاتــب ا أل

  .وهو بني
ُقلــت ــه املــذهب قــال  ذكــره البــاجي غــري معــزو:ُ وجيــب أن يقــبض يف املجلــس أو  :كأ

  . إىل أجل السلماط إن كان عينًوتأخريه من غري رش: ما يقرب منه, قال
قـــال  ال يفـــسد إن مل يكـــن بـــرشط ربـــه:  يفـــسد ثـــم رجـــع فقـــال:قـــال ابـــن القاســـم مـــرة

ْبــن وهــبأشــهب وال  إن فــر : يريــد;إن تعمــد أحــدمها تــأخريه مل يفــسد وإن تعمــداه فــسد: َ
  .الفرار من األداء يف الرصف ال يفسده: دمها ليفسده مل يفسد عىل قولناأح

ْبـــن وهـــب روايـــة اوعـــىل :البـــاجي  هـــو املمتنـــع مـــن إن كـــان املـــسلم:  قـــال ابـــن حبيـــبَ
املسلم إليه يف األخذ ويدفع املسلم فيـه, ويف حـل الـصفقة ورد مـا قـبض منـه  القضاء خري

 :وإن كان املسلم إليه هو املمتنع لزمه عند األجل قبضه, ودفـع املـسلم فيـه ويف التهـذيب
ــــه تــــأخر شــــهرإن ادعــــى أحــــدمها أهنــــام مل يــــرضبا لــــرأس ا  بــــرشط, وأكذبــــه اًملــــال أجــــال أو أ

  .اآلخر, فالقول قول مدعي الصحة
 الـذي عليـه :أبو سعيد من هذه املـسألة ألن نـصها يف األم قـال نقص: قال عبد احلق

مل أقـــبض رأس املـــال إال بعـــد شـــهر أو شـــهرين أو كـــان رشطنـــا ذلـــك واقتـــرص أبـــو : الـــسلم
رأس املــال بغــري  منهــا أن تــأخري  يــستفادســعيد عــىل مــسألة الــرشط, وتــرك األخــرى وهــي

رشط األمـد الطويــل كالــشهر يفــسده, وقــال ابـن القاســم يف الكتــاب الثالــث إن أخــر النقــد 
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ـي الـصقيل  وذكـر حتى حل األجل كرهته, وأراه من الدين بالدين وال جيوز هـذا وهـو رأ
ْيب زمنَنيهذا األخر البن أ َ ُشيوخ عن بعض َ   .هُ

فاسـد عنـد   ولو تـأخر الـيشء اليـسري بـرشط وكلـهَّاملوازية أشهب يف أجازه :اللخمي
ه يرى االتباع مراعاة يف نفسها;ابن القاسم   . أل

 إذا تــأخر ثلــث الكــراء جيــوز يف : يف الكــراء املــضمونَّاملوازيــةوعــىل إجــازة مالــك يف 
فـــسها أن ال يبطـــل إال قـــدر مـــا تـــأخر وإن  الـــسلم, والقيـــاس بعـــد تـــسليم رعـــي االتبـــاع يف أ

  .خر الكثري النصف ونحوه فسد مجيعه عىل معروف املذهبتأ
َّن القــصاروحكــى ابــ إمــضاء مــا تنــاجزا فيــه, وجيــري فيهــا ثالــث إن ســمى لكــل قفيــز : ُ

ـــ  صـــح مـــا تنـــاجزا فيـــه وإالفـــسد مجيعـــه, حكـــاه القـــايض يف الـــرصف وتعقـــب املـــازري اثمنً
تعليلــه يف الروايــة أخــذه مــن مــسألة الكــراء املــضمون بــأن ذلــك للــرضورة وإليــه اإلشــارة ب

إن تــأخر : بــأن األكريــاء يقتطعــون أمــوال النــاس, وقــول عبــد احلــق يف هتذيبــه قــول أشــهب
يسري رأس املال لرشط مل يفسخ ليس بخالف البن القاسم ليسارته خالف ظاهر, كالم 

ه خالف   .اللخمي, وغريه أ
ال  فلـــــه البـــــدل و; بعـــــد شـــــهريناًإن أصـــــيب رأس املـــــال نحاســـــ: ويف ســـــلمها األول

 إذ للمــسلم إليــه اًالــسلم إال أن يعمــال عــىل ذلــك فيفــسخ ولــيس كتــأخري النقــد شــهر يــنقض
 بعـد يـومني جـاز :وإن قـال الرىض بام قبض, وإن قال حـني ردهـا سـأبدهلا بعـد شـهر مل جيـز

  .كابتدائه
لو نزل قوله سأبدهلا بعـد شـهرين وأدرك : قال لنا أبو بكر بن عبد الرمحن: حمرزابن 

سخ الـــرشط وأخـــذ بالـــدفع, وإن مل يـــدرك حتـــى طـــال فـــسخ الـــسلم مـــن أولـــه بعـــد يـــومني فـــ
ه وقع صحيح: كأهنام عمال عليه, وقال بعضهم , وينتقض ما أخـره اًال ينتقض السلم أل

  .فقط, وأراه قول أيب عمران, وهو أشبه
ولـو بقـي مــن أجـل الـسلم يومـان فقـط جــاز أن يـؤخره بالبـدل أكثـر مــن : قـال أشـهب

  .شهر
 أبـــدهلا وتـــم الـــسلم ويف خمتـــرص مـــا اً أو رصاصـــاًن وجـــد رأس املـــال زيوفـــإ: اللخمـــي

إن ثبت يف رأس املال درهم ناقص انتقض من السلم بقدره فـرأى أن : ليس يف املخترص
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النهــي عــن الكــالئ بالكــالئ غــري معلــل فأفــسد الــسلم بالتــأخري وإن مل يعمــال عليــه, وغلبــا 
 إن :ثالثهـــا.  تعيــني الــدنانري بــرشط تعيينهــاعليــه واختلــف يف الغلبــة يف الــرصف ويف لـــزوم

رشطــه دافعهــا فعــىل عدمــه احلكــم مــا تقــدم مــن اخلــالف مــن لــزوم البــدل أو فــسخ العقــد, 
 وصــار ابتــداء عقــد كــرد رأس املــال بعيــب اًومــن ألــزم الــرشط أجــاز اخللــف إن رضــيا معــ

  .وهو عرض وقد اختلف يف لزوم الوفاء برشط ما ال يفيد
 عنى معترب لزم الوفاء به كرشط البائع تعيينها لعدم ملكـه غريهـاولو رشط تعيينها مل
بــه وكــرشط املبتــاع تعيينهــا حللهــا وإن كــان رأس املــال عرضــا أو  أو ملــشقة بيعــه مــا خيلفهــا

 عـــىل جـــواز اً وإن كـــان موصـــوفا فـــرده بعيـــب انـــتقض الـــسلم إن كـــان معينًـــاًمكـــيال أو موزنـــ
رم مثلــه, وإن انــتقض الـسلم بــرد رأس مالــه املوصـوف عــىل احللـول مل ينــتقض الــسلم, وغـ

لـة األسـواق,  رد عوضه إن مل يفت, فإن فات فقيمتـه إن كـان مـن ذوات القـيم ويفيتـه حوا
ْبن وهـبوإن كان من ذوات األمثال رد مثله إن فاتت عينه, وعىل رواية ا تـهَ لـة   بفوا بحوا

  .األسواق يف البيع الفاسد يفوت هبا, ويرجع بقيمته
ال بأس باخليار يف السلم إىل أمد قريب جيوز تأخري النقد ملثله كيـومني  :ويف خيارها

ه سلف وبيـع, هـذه ; اًسـلف جـر نفعـ وأو ثالثة إن مل يقدم رأس املال فإن قدمه كرهته أل
 وعلته مـا قالـه ابـن حمـرز وغـريه, اًإحدى املسائل األربع التي ال جيوز فيها النقد ولو طوع

ـــه بقبـــضه, تعلـــق ;قيـــدة بكـــون الـــثمن ال يعـــرف بعينـــهمآلـــه لفـــسخ ديـــن يف ديـــن وهـــي م  أل
الـسلم كــان املـسلم قــد أخــذ   عليــه للمبتـاع, إذا أمــيضابذمتـه بــنفس غيبتـه عليــه, فـصار دينـًـ

 ممـــا تقـــرر يف ذمتـــه مـــن رأس مالـــه وتقـــدم هـــذا يف ً يف ذمـــة املـــسلم إليـــه بـــدالاًالـــسلم متقـــرر
  .اخليار

إن نقـــد يف الكــراء عـــىل خيـــار : لرواحـــليف آخــر أول ترمجـــة مـــن كــراء ا: قــال اللخمـــي
 ألن نقـــده إنـــام كـــان ألخـــذ هـــذه املنـــافع فلـــم ;تطوعـــا فقيـــل يمنـــع وقيـــل جيـــوز وهـــو أحـــسن

أخــف لالخــتالف يف أخــذ منــافع  يدخلــه تقــيض أو تــريب هــذا يف املــضمون وهــو يف املعــني
  .عن دين أجازه أشهب

ُقلــت ىل يف إجــارة الطبيــب  ولــه خــالف هــذا عــن أشــهب حــسبام يــأيت إن شــاء اهللا تعــا:ُ
إن قـدم النقـد  :يف ترمجة اجلعـل, وقـرر فيهـا دخولـه سـلف, وبيـع وسـلف جـر منفعـة بقولـه



אא 

 

235

235

ـــــه أســـــلفه الـــــدنانري إىل أجـــــل اخليـــــار عـــــىل أن جعالهـــــا بعـــــد أجلـــــه يف ســـــلعة إىل أجـــــل  فكأ
  .اً جر نفعاً هبا فصار سلفاًبيع , وصارت السلعة املوصوفةاًفصارت الدنانري سلف

ُقلـــت ـــه ســـلف جـــر نفعـــ حاصـــل:ُ ـــه يـــدخل مـــع اً هـــذا بعـــد تـــسليمه أ ه أ , ونـــص دعـــوا
  .ذلك البيع والسلف, وحيتمل أن يريد دخوهلا عىل البدلية فسلف جر نفعا بام قرر

 إن مل اً إن بـت العقـد وتـارة يكـون سـلفاًومراده بالبيع والسلف تارة يكون الثمن بيع
بنـــاء عـــىل أن امللحـــق   لعلـــه:إن قيـــل ألن كـــال مـــنهام غـــري كـــائن يف العقـــد فـــ;يبـــت, وفيـــه نظـــر

ه فيه, قيل بالعقد   .اًيلزم منع الطوع بالنقد وبيع اخليار مطلق: كأ
 اً, أو دابــة, أو داراً أو ثوبــاًظــاهر قوهلــا إن رأس املــال عــني وربــام كــان عبــد: حمــرزابــن 

ـــه تعتـــرب  وأمـــد اخليـــار خيتلـــف يف هـــذه األشـــياء بيعـــت بنقـــد أو تـــأخري, فالـــصواب عنـــدي أ
  .ك فيها, فيرضب فيها من األجل بقدر ما حيتاج إليهذل

ُقلــت  ال يلــزم مــن احلكــم بيعــه أمــد اخليــار فــيام بيــع عليــه بــدين كونــه كــذلك إن كــان :ُ
 ألن املوجــب للفــساد يف تــأخري رأس مــال الــسلم إنــام هــو األجــل الــذي ;رأس املــال ســلم

 ; أضــعف منــه يف الــسلميــؤول بــه أمرمهــا إىل الــدين بالــدين, واألجــل يف بيــع األجــل بعــني
ــه يف بيــع األجــل قابــل للــسقوط بتعجيــل املــدين الــثمن وجيــرب ربــه عــىل قبــضه, بخــالف  أل
  الـــسلم, وال يلـــزم مـــن عـــدم تـــأثري األجـــل املعـــروض للـــسقوط الفـــساد عـــدم تـــأثري األجـــل 

  .القوي ذلك
, وافرتقــا قبـل قــبض ًمـن أســلم يف طعـام ومل يــرضب لـرأس املــال أجـال:  قلــت:وفيهـا

ال بــأس بــه إن قبــضه :  هــذا حــرام إال أن يكــون عــىل النقــد, وقــال مالــك:املــال, قــالرأس 
  .بعد يومني ونحو ذلك

 ألن ; لعلــــه مل يكــــن عــــرفهم يف الــــسلم النقــــد:قيــــل :)حــــرام( :قــــال عيــــاض إثــــر قولــــه
ويكــون قولــه إال أن يكــون عــىل  مقتــىض لفــظ الــسلم وعرفــه جــوازه وإن مل ينــصا عــىل النقــد

  .و عرف, ومحلها ابن حمرز عىل أهنام عمال عىل التأخريبرشط أ: النقد أي
بــه ألســد فــأتى بــام ســئل : وقــول مالــك: أبــو عمــران بعــده أتــى بــه ابــن القاســم مــع جوا
  .عنه, وما مل يسأل

 يف طعـــام ومل يقـــبض العبـــد إال بعـــد شـــهر جـــاز إن تـــأخر بغـــري اًإن أســـلم عبـــد :وفيهـــا
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 بعينــه اً بعينــه أو طعامــاًن رأس مالــه ثوبــ, ولــو كــااًرشط ومل يؤقــت لنــا مالــك يف ذلــك شــهر
ـــام كثـــرية فقـــد كرهـــه مالـــك ومل يعجبـــه وال أحفـــظ عنـــه فـــسخه,  ومل يقــبض ذلـــك إال بعـــد أ

  .اًوأراه نافذ
  . ألهنام مما يغاب عليه فقاربا الدين بالدين;عن اللويب إنام كرهه فيهام: ابن حمرز

ه ال يعرف;الطعام أشد كراهة: حمرزابن    .بعينه  أل
هذا عىل أن الطعام مل يكتـل والثـوب غائـب عـىل الـصفة ولـو : قال بعض املذاكرينو

ـه لـو أخـذ مـن ;نظر إليه, وكان الطعام وتركهام عـىل غـري رشط تـراخ مل يكـن فيـه كراهـة  أل
  .دينه سلعة نظرها وقام, ومل يقبضها جاز

الثـــوب والطعـــام خـــوف أن يكـــون عمـــال عـــىل ذلـــك  وإنـــام كرهـــه يف العبـــد :اللخمـــي
فيكــون بيــع معــني عــىل تــأخري قبــضه ال خلــوف الــدين بالــدين ألهنــام معينــان وهــذا عــىل أن 
ـه مـن البـائع  الضامن مع قيام البينة من املشرتي وال يفـرتق حكـم العبـد مـن غـريه, وعـىل أ
يكــره يف العبــد كــالثوب, ومعنــى قــول مالــك إن إبقــاءه لإلشــهاد وشــبهه ولــو مكــن البــائع 

ب والطعــام بعــد كيلــه مل يكــره وكــان وديعــة ولــو حــبس الطعــام املــشرتي مــن العبــد والثــو
فــال  اًقبــل كيلــه فتغــري طعمــه أو تــسوس كــان للمــشرتي رده إال أن يكــون تــرك قبــضه عمــد

مـسكوك ابـن   من غرياًرد له وفيها مع غريها صحة كون رأس املال منفعة معني أو جزاف
 الطعـــام املـــسلم فيـــه قبـــل يف ترمجـــة قبالـــة الرحـــاء بطعـــام هـــو جـــائز ولـــو حـــل أجـــل حـــارث

  .استيفاء املنفعة التي هي رأس ماله
ف ظاهر :قال أبو الطاهر: ابن شاس  وكل املـذهب اًقول عبد الوهاب منع كونه جزا

  .عىل خالفه
ُقلـــت  , فظـــاهر قولـــهاً مقـــدراً لفظـــه يف املعونـــة رابـــع رشوطـــه كـــون رأس مالـــه معلومـــ:ُ

فــ فــ, وخــرج بعــض املتــأخرين منــع كاًجــواز كونــه جزا  مــن اً كقــول الــشافعي خوفــاًونــه جزا
  .منع اإلقالة إن احتيج إليها بعد فوت رأس املال

وفيـه نظـر إذ لـيس مــن : وهـو بنـاء منـه عــىل الـصور النـادرة قـال :قـال ابـن عبـد الـسالم
بحيـث تـصح اإلقالـة فيـه يف كـل وقـت, أال تـرى أن كـل العـروض املقومـة  لوازم كل سلم

  .مع ذلك ال تصح اإلقالة بعد فوهتا?يصح أن تكون رأس مال السلم, و



אא 

 

237

237

ُقلت قول الشافعي القيـاس عـىل رأس املـال يف القـرض   إنام نقل املازري يف توجيه:ُ
  . والقراض وفرق بلزوم اقتضاء العقد ردمها بخالف رأس مال السلم

أال تــرى أن العــروض إلــخ ظــاهره قــرص مــا ذكــره مــن احلكــم عــىل العــروض  :وقولــه
 بــــل هــــو عــــام فيهــــا, ويف العــــروض املثليــــة وهــــذا ألن قولــــه ال ذوات القــــيم ولــــيس كــــذلك

كاملقومــة يف منــع  تــصح اإلقالــة بعــد فوهتــا إن أراد واملــسلم فيــه طعــام فواضــح كــون املثليــة
اإلقالـــة بفـــوهتام وإن أراد يف غـــري الطعـــام فـــإن أراد باإلقالـــة املمنوعـــة يف العـــروض املقومـــة 

 عــن املبيــع فــاحلكم فــيهام واحــد ًالبــائع بــدالال عــىل يشء مــسمى يدفعــه  وقعــت مطلقــة أهنــا
 بعبـــد معـــني, ثـــم طلـــب بـــائع العبـــد رده إليـــه بمطلـــق اإلقالـــة مـــن غـــري ذكـــر اًولـــو بـــاع حديـــد

فــوات احلديــد الـــذي قبــضه مل يلـــزم دافــع احلديــد تلـــك اإلقالــة عـــىل مثلــه كــام لـــو كــان ثمـــن 
 مــن مكيــل أو مــوزون مــن وكــل مــا ابتعتــه: , وقــد فــات لقوهلــا آخــر الــسلم الثــايناًالعبــد ثوبــ

طعام أو غريه فقبضته فأتلفته فجائز أن تقيل منه وترد مثلـه بعـد علـم البـائع هبالكـه وبعـد 
 عنـدك وتدفعـه لـه بموضـع قبـضته منـه ولـو طلـب ذلـك بعـد فـوات اًأن يكون املثل حارض

احلديـــد املعـــني عـــىل أن اإلقالـــة عـــىل مثلـــه جـــاز كـــام تقـــدم يف نـــصها, وكـــذا عـــىل مثـــل الثـــوب 
  .سواء

ـــــــه ال يـــــــصلح  :وفيهـــــــا فـــــــا ولـــــــو عرفـــــــا عـــــــددها أل   منـــــــع كونـــــــه دراهـــــــم أو دنـــــــانري جزا
فا   .بيعها جزا

  .جيوز فيها اجلزاف: حارثابن 
إن أســــلام دراهــــم يعرفــــان وزهنــــا مــــع دنــــانري ال يعرفــــان وزهنــــا فــــسخ اجلميــــع  :وفيهــــا

  .والبائع مصدق يف وزن ما قبض بيمينه
  .ه أمر عرفوهأل; اًيريد إال حيث جتوز عدد :الصقيل
ال خري يف سلم حنطة يف حنطة مثلها أو طعام يف طعـام مثلـه, وال جيـوز سـلم  :وفيها

  .الدنانري والدراهم يف الفلوس
ال جيوز سلم يشء يف أكثر منه وال أقل منـه وال أدنـى يف أجـود وال : وفيها مع غريها

ـــه ســـلف جـــر نفعـــ  أجـــود, وكـــذلك يف : وقـــول ابـــن احلاجـــب,, وضـــامن بجعـــلاًعكـــسه أل
وأردأ عــــــــىل األصــــــــح إال أن ختتلــــــــف منفــــــــاعهام ومقابــــــــل األصــــــــح ال أعرفــــــــه وقبلــــــــه ابــــــــن 
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الــــردئ يف اجليــــد كالقليــــل يف الكثــــري وســــلم اجليــــد يف  إن ســــلم: عبدالــــسالم, وقــــال يعنــــي
ز  ألن ;الـــردئ كـــالكثري يف القليـــل فتمنـــع الـــصورتان عـــىل أصـــح القـــولني, والقـــول بـــاجلوا

احــــد كاجلنــــسني, وفيــــه بعــــد وإذا تقاربــــت املنفعتــــان, اخــــتالف الــــصفة يــــصري اجلــــنس الو
  .وأحدمها أردأ فالظاهر املنع

ُقلــت أجــاز يف غــري  : يعنــي بالــصورتني اجليــد يف الــردئ وعكــسه, وقــال ابــن هــارون:ُ
َّدونةامل   .عىل األصح:  سلم العبد التاجر يف غري التاجر وهو اخلالف املشار إليه بقولهَ

ُقلـــت  ألن اآلخـــر ;كتـــاب العبـــد التـــاجر فـــيمن لـــيس بتـــاجرأجـــاز يف ال : قـــال عيـــاض:ُ
  .يراد للخدمة, وملنفعة غري التجارة مما ال يستخدم فيها التاجر وال يطيقه

ُقلــت ال يــسلم تــاجر وال صــانع فــيام تــراد منــه اخلدمــة وال جتــارة لــه  : وقــال اللخمــي:ُ
هــــة أو مجــــال فتدخ لــــه املبايعــــة, وال صــــنعة وهــــو كإســــالم اجليــــد يف الــــدنئ إال أن يبــــني بفرا

  .وجيوز سلم التاجر والصانع يف عدد تراد منهم اخلدمة
ُقلت  فمقتىض طريقة اللخمي اتفاق املذهب عىل منع اجليد يف الردئ, وأحـرى يف :ُ

ذلــك   وغــريه يــرى خــالف:قــال ثــم . لبعــضهماًالعكــس وقــرر املــازري هــذا املعنــى معــزو
البعــري النجيــب يف  غــري تــاجر, وإجــازة بروايــة املبــسوط إجــازة ســلم العبــد التــاجر يف اًتعلقــ

بعــري مــن حــوايش اإلبــل فقايــل هــذا يلغــي التهمــة عــىل ضــامن بجعــل بخــالف التهمــة عــىل 
  .سلف بزيادة لشدة التهمة فيه وتكرر فعله وقلة دفع كثري يف قليل

زيـــةومثـــل روايـــة املبـــسوط إجـــازة    ســـلم فرســـني ســـابقني يف فـــرس لـــيس مـــثلهامَّاملوا
  .مة ال حتسن الطبخوسلم طباختني يف أ

ُقلت   . وهذا يقرر وجود القول بإجازة سلم اجليد يف الرديء من صنفه ال العكس:ُ
يف ســــلم الــــرديء مـــن كــــل صــــنف يف األجــــود أو بــــالعكس قــــوالن : وقـــال ابــــن بــــشري

 يف اًفـــاألقوال والطـــرق ثـــالث, للخمـــي, واملـــازري, وابـــن بـــشري وفيهـــا إن أســـلمت جـــذع
نفع نفسك رد  ابتغيت به نفع الذي أقرضته وإن ابتغيت فهو قرض إن اًمثله صفة وجنس

  .السلف
فقـــال مالـــك وابـــن  واختلـــف إن قـــصد يف القـــرض يف الثـــوب بيعـــه بمثلـــه,: اللخمـــي

ذلــــك فاســــد, وأجــــازه يف خمتــــرص الوقــــار, وعــــىل األول فهــــو يف فــــسخه : القاســــم وغريمهــــا
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  .وفوته كبيع فاسد
فهام كجـــذع نخـــل كبـــري طولـــه ال يـــسلم جـــذع يف جـــذعني حتـــى يتبـــني اخـــتال: وفيهـــا

  .وعرضه كذا يف جذوع صغار ال تقاربه
ـــه يـــصنع مـــن الكبـــري صـــغار: عيـــاض  وصـــوب فـــضل منـــع ابـــن حبيـــب ,عورضـــت بأ

وال يرجع منه صغار   أن الكبري ال يصلح ملا يصلح فيه الصغار: معناه:ذلك, وقال غريه
اجلـــذوع عـــىل  هره أن ألن ظـــا;إال بفـــساد وال يقـــصده النـــاس, وال نقـــد عـــىل مـــا يف الكتـــاب

خلقتهـــا مل تـــدخلها صـــنعة وال يمكـــن أن جيعـــل مـــن اجلـــذع الكبـــري الغلـــيظ جـــذوع صـــغار 
ئز, واخـــــتالف اًرقـــــاق إال بالنـــــرش والنجـــــر, وإذا فعـــــل هـــــذا هبـــــا مل تـــــسم جـــــذوع  بـــــل جـــــوا

  .األغراض يف اجلذع الكبري واجلذوع الصغار بني الختالف مصارفها
قا فيام يعمـل مـنهام ولـو اختلـف أصـلهام وإن ال يسلم جذع يف جذع إن اتف :اللخمي

  اختلف فيام يعمل منهام جاز, ولو احتد أصلهام,
ْيب زمنَــنيابــن أ ال يــسلم جــذع يف نــصف جــذع :وفيهــا َ أي مــن جنــسه, ولــو كــان مــن  :َ

صـــنوبر والنـــصف مـــن نخـــل أو نـــوع آخـــر غـــري الـــصنوبر مل يكـــن بـــه بـــأس عـــىل أصـــل ابـــن 
  . القاسم

 واحــد وإن اختلفــت أصــوهلا إال أن ختتلــف منافعهــا اخلــشب صــنف: ويف الواضــحة
ئز   .كاأللواح واجلوا

ْيب زمنَنييرد قول ابن أ كله هذا :الصقيل َ َ.  
  ]باب فيما يعترب يف عوض السلم[

واألصـــل يف أفـــراد  ,)1( مـــع غريهـــا املعتـــرب يف الـــسلم اخـــتالف منـــافع عوضـــيه:وفيهـــا
  .تالنوع احتاد منافعها, ويف تقرير ذلك أقوال وروايا

                                     
 عوضـــيه مـــا أشـــار إليـــه ظـــاهر; ألن املـــسلم مـــع غريهـــا اخـــتالف منـــافع:  فيهـــا:قـــال : َّالرصـــاع قـــال )1(

واملسلم فيه إن احتدا يف اجلنسية فإن اخـتالف منفعـتهام تـصريمها كـاملختلفي اجلـنس كجـذع يف مثلـه إن 
دا يف غري جواد وكـذلك الغـنم يف مثلهـا  اختلفت منفعتهام جاز وكذا كبار اخليل يف كبارها إذا كان جوا

  .إذا كانت غزيرة اللبن واهللا أعلم
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وكبارهـا  ,صغارها صنف :أما احلمر ففي الطرر هي عند ابن القاسم ثالثة أصناف
  . ومحر األعراب التي للخدمة صنف,محر مرص التي للركوب صنف :صنفان

مذهبها السري واحلمل فيها غري معترب, وحكاه ابـن حبيـب عـن ابـن القاسـم : عياض
ومحلهـا فـضل عـىل خالفـه,  ,أسـري, وبعـضها اًجلعله محر مرص صـنف: وقاله أبو عمران قال

كر تأويل ابن حبيب عىل ابـن القاسـم, وقـال  إال أن :فيهـا  وقـد قـال,كيـف يـصح هـذا: وأ
  احلامر النجيب باألعرابيني وباختالفهام بالسري?  خيتلف اختالف

َأصبغقال ابن حبيب و ْ كر أبو عمران تأويل فضل, وعيسىَ   . وأ
ُقلــت , وبعــضها أســري يــرد اًقاســم محــر مــرص صــنف احتجــاج أيب عمــران بجعــل ابــن ال:ُ

ـه ال يلــزم مــن لغـو شــدة الــسري مـع ســري دونــه لغـوه مــع عدمــه    ألن املـراد بالــسري رسعتــه ;بأ
  .ال مطلقه

جيـــــوز ســـــلم محـــــار يـــــراد للحمـــــل يف أقـــــل محـــــال يـــــراد للركـــــوب والـــــرسج,  :اللخمـــــي
ـه;واختلـف يف رسعـة الـسري ألغـاه حممــد واعتـربه عبـد امللـك وهــو أحـسن  يـزاد يف ثمنــه  أل

  .معه يف معنى الدينء يسلم املسيار يف اثنني  واآلخرا بينًاًألجله إن كان سري
بية يف املرصية واألشهر ال ختتلف محر  :املتيطي ملحمد عن ابن القاسم تسلم األعرا

  .مرص بحيث يسلم بعضها يف بعض
َأصبغوقال عيسى و ْ   .اختالف سريها يبيح سلم بعضها يف بعض: َ

 يـــسلف كبـــار اخليـــل يف كبارهـــا إال فـــرس جـــواد لـــه ســـبق فـــيام لـــيس مثلـــه يف ال: وفيهـــا
  .جودته, وإن كان يف سنه

ُقلت   . ظاهره ولو مل يكن فيه معنى مقصود ليس يف األول:ُ
وقيــده اللخمــي بــأن يرغــب يف أحــدمها جلاملــه, واآلخــر لــرسعته فتكــون مبايعتــه ولــو 

  .السامنة أو الرداءة وأحدمها أسبق مل جيزتساويا يف السبق وأحدمها أمجل أو يف اجلامل و
 ألن ;ال خيرجها رسعة سريها عن جنسها وإن فاتت بـه: ابن زرقون عن ابن حبيب

  .اًاملقصود فيها السبق إال الرباذين التي ال جري فيها وعرفت بذلك فتكون جنس
يف ال تـــسلف كبـــار اإلبـــل يف كبارهـــا إال مـــا بـــان يف النجابـــة واحلمولـــة فيجـــوز  :وفيهـــا

  .حوايش اإلبل وإن كانت يف سنه
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اإلبل صنفان صنف يراد للحمـل وصـنف للركـوب ال احلمـل وكـل مـنهام  :اللخمي
جيــد وحــاش يــسلم مــا يــراد للحمــل فــيام يــراد للركــوب, وعكــسه احتــد العــدد أو اختلــف, 
وما يراد للحمل أو الركوب ال يسلم بعـضه يف بعـض إال أن يكثـر عـدد الـرديء لتحـصل 

  .جوز سلم نصف جيد يف كامل رديءاملبايعة في
اإلبل ال تراد للجري والسباق بل للحمولة فيعترب التفاضل فيها من هذه  :املازري

الناحيـــة وتبعـــه ابـــن بـــشري وهـــو خـــالف متقـــدم نقـــل اللخمـــي وذكـــر البـــاجي اعتبـــار احلمـــل 
 ألهنــــا للمــــيش الــــرسيع وليــــست ; وأكثرهــــا يركــــب بالــــرسوج: ثــــم قــــال آخــــر كالمــــه,فيهــــا

  .للحمل
رسعــة الــسري للراكــب معتــرب فيهــا خــالف احلمــل فيهــا قالــه يف ترمجــة مــا  أن: فظــاهره

املقــصود مــن اإلبــل : جيــوز مــن بيــع احليــوان بعــضه بــبعض وقــال يف أول ترمجــة مــن البيــوع
 ولذا ال يسهم هلا وإن كـان منهـا مـا يـسابق ;القوة عىل احلمل, وليس السبق بمقصود فيها

تد يف القـــوة عـــىل احلمـــل ويتخـــذ لـــذلك, وال يتميـــز بـــه يف بـــه وقـــد يكـــون مـــن اخليـــل مـــا يـــش
  .اجلنس

 ألن العـرب كـانوا يقــاتلون ;يف قـوهلم بلغـو الـسبق فيهـا نظـر :وقـول ابـن عبـد الـسالم
عليهـــا ويريـــدون بعـــضها للركـــوب دون احلمـــل وهـــو موجـــود إىل اآلن, فينبغـــي أن يـــسلم 

  .منها ما يصلح للركوب فيام يصلح للحمل وعكسه
ُقلت مـا  ل كالمه يف الـسبق وآخـره يف الـسري بجـواب قولـه يف لغـوهم الـسبق نظـر أو:ُ

هـــو مقتـــىض كـــالم البـــاجي  ينبغـــي : بعـــدم القـــسم لإلبـــل, وقولـــهاًتقـــدم للبـــاجي مستـــشهد
  .ًأوال

ال بــــأس أن تــــسلم البقــــرة القويــــة عــــىل العمــــل الفارهــــة يف : وفيهــــا قــــال ابــــن القاســــم
  .احلرث وشبهها يف حوايش البقر ولو من سنها

 وهــو ظــاهر قــول ابــن القاســم اًيعتــرب القــوة عــىل احلــرث يف ذكــور البقــر اتفاقــ :البــاجي
جيـوز سـلم البقـرة  يف اإلناث, وحكى ابن حبيب أن املقصود منها كثرة اللبن فعىل روايتـه

  .الكثرية اللبن وإن كانت قوية عىل احلرث يف الثور القوي عليه
  .بقرات ليست مثلهاوتسلم البقرة الغزيرة اللبن يف : املتيطي
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هـا وال العكـس إال غـنام: وفيها  غزيـرة اللـبن موصـوفة ًالغـنم ال يـسلم ضـأهنا يف معزا
  .بالكرم فال بأس أن تسلم يف حوايش الغنم

غــــزر اللــــبن معتــــرب يف املعــــز وهــــو ظــــاهر قــــول ابــــن القاســــم يف الغــــنم فيهــــا : البــــاجي
ه ا للخمـي البـن حبيـب عـن مالـك وليحيى عن ابن القاسم كثرة اللبن يف الغنم لغـو وعـزا

  .وأصحابه
  . وهو ظاهرها:قال بعض الفقهاء

  .أن الضأن كاملعز سواء يف اعتبار غزر اللبن ظاهرا: الصقيل
  .اأفضل لبنً  والضأناواملعز أغزر لبنً: وقال حييى بن سعيد

 أن تــــــسلم :وذكـــــور الغـــــنم وإناثهــــــا صـــــنف واحـــــد, وأجــــــاز ابـــــن القاســـــم :اللخمـــــي
مـــا فيهـــا بـــيض يف ديكـــني فعليـــه جيـــوز ســـلم نعجـــة يف كبـــشني وهـــو الدجاجـــة البيـــوض أو 

 ألن أهـــل كـــسبها يرغبـــون يف إناثهـــا للنـــسل واللـــبن وال يرغبـــون يف ذكورهـــا وال ;صـــواب
  .يمسكون منها إال ما حتتاجه الغنم

 ألهنــا أفــضل إال أن يكــون يف الكــبش فــضل عليهــا ;وال تــسلم نعجــة يف كــبش واحــد
صـنفني وعليـه النـاس اليـوم,   سلمة الضأن يف املعز, ورآمهـامن وجه آخر, وأجاز ابن أيب

  .منهم من يرغب يف املعز عن الضأن ومنهم عىل العكس
ُقلت ـه:ُ مـا  جعـل الـضأن واملعـز نـوعني ونحـوه قـول ابـن احلاجـب يف متثيلـه  ظـاهره أ

وكـــاحلامر الفـــاره يف األعـــرايب واجلـــواد يف حـــوايش اخليـــل, وكـــذلك  :ختتلـــف منافعـــه بقولـــه
الـــضأن ال  واملعـــز بخـــالف الـــضأن عـــىل األصـــح وحيتمـــل أن يريـــد أن أفـــراد بـــل, البقـــراإل

  .خيتلف بحال عىل األصح فتكون غزارة اللبن فيها لغو إال أن نوعها خالف نوع املعز
ال خـري يف  وسـمع عيـسى ابـن القاسـمويف اعتبار وصف الصغر, والكرب اضطراب, 

ــه ســلف بزيــادة أو لــضامن وال ; عكــسهصــغري بكبــري ألجــل مــن صــنفه مــن البهــائم وال  أل
 أن يكــون صــغريان بكبــري أو كبــري بــصغريين أو كبــريان بــصغريين بــأس بــه عــىل وجــه البيــع

  .خلروجهام من هتمة السلف بزيادة وهتمة الضامن
ْبن رشدا سكت عن صغري يف كبـريين وإرادتـه إجازتـه وهـو نـصه يف رسـم بـاع شـاة : ُ

  .َّاملوازيةومثله يف 
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ُقلــت قتــىض تعليلــه منــع صــغري يف كبــري منــع صــغري يف كبــريين لتهمــة ســلف بزيــادة  م:ُ
يف كبــــــريين وجيــــــوز كبــــــري يف  وملحمــــــد يف موضــــــع آخــــــر مــــــن كتابــــــه ال جيــــــوز صــــــغري: قــــــال

  :صغريين, فاألقوال ثالثة
ه:األول   . منع صغري يف كبري وعكسه وإجازة ما سوا
  . منعه ومنع صغري يف كبريين وإجازة ما سوامها:الثاين

َصبغَ عىل ما ألً قول ابن لبابة تأويال:والثالث ه ال جيوز صغري يف  : عن ابن القاسمْ أ
ــه ال جيــوز الواحــد يف الواحــد وال اجلامعــة فيــه وال هــو يف اجلامعــة كيــف مــا كــان,  كبــريين أ

ـــه إذا جـــاز العـــدد يف اًوجيـــوز مـــا ســـوى ذلـــك وال حيمـــل القيـــاس شـــيئ  مـــن هـــذه األقـــوال أل
 يف ً ألن املكــــروه لــــو دخــــل يف الواحــــد كــــان أكثــــر دخــــوال; يف الواحــــدالواحــــد العــــدد جــــاز

العــــدد بالعــــدد, ومــــا يف رســــم بــــاع شــــاة مــــن إجــــازة صــــغري اآلدمــــي يف املهــــد بكبــــري تــــاجر 
َّدونـةفصحيح معارض هلا وهو أصح وعليه ينبغي أن حتمـل امل  إلجازتـه فيهـا كبـار اخليـل َ

ا ومل يفـــرق فيهـــا بـــني واحـــد بواحـــد أو يف صـــغارها وكبـــار اإلبـــل, وكبـــار البقـــر يف صـــغارمه
 وقـد أجـاز فيهـا ,عدد بعدد, وجعلهام صنفني, والتفرقة بينهام ال حيملها قياس كـام ذكرنـاه

 فــــرىف ثــــوب وثــــوب قــــصبي ألجـــل  وشـــبهه يف ثــــوب, مــــن غلــــيظ الكتـــان مثــــل الزيقــــةاًثوبـــ
, ومجــل اًدإنــه شــاذ إنــام يــأيت عــىل أحــد قــويل مالــك يف إجــازة مجــل يف مجــل مثلــه نقــ معجــل,

  . إنه ال جيوز:مثله ألجل, ومشهور قوله
كبــــري يف صــــغري وال جيــــد يف رديء حتــــى خيتلــــف العــــدد,  ال جيــــوز :ظــــاهره: عيــــاض

َصبغَونحوه يف سامع عيسى وأل   . عن ابن القاسم, وقاله بعضهمْ
ُشيوخوقــال بعــض الــ مــذهب الكتــاب جــواز كبــري يف صــغري, وصــغريين وصــغري يف : ُ

زيـــةص الواضـــحة وأحـــد قـــويل كبـــري وكبـــريين وهـــو نـــ  وتأويـــل ابـــن لبابـــة وابـــن حمـــرز َّاملوا
َّدونةامل وغريمها َ.  

 جـــــواز الكبـــــري التـــــاجر يف العبـــــد الـــــصغري, فـــــرأى الكبـــــري :َّالعتبيـــــةوالبـــــن القاســـــم يف 
الخــــتالف األغــــراض ســــوى بنــــي آدم  الكتــــاب والــــصغري صــــنفني عــــىل مــــذهب الكتــــاب

  .حم فلم يفرتق إال بغزر اللبن ألن املراد من الغنم اللبن والل;والغنم
ُقلـــت جـــواز الكبـــري  مـــع قولـــه قبلـــه يليـــه عـــن ابـــن القاســـم ســـوى بنـــي آدم  انظـــر قولـــه:ُ
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مــــن هــــذا أن الــــصغري والكبــــري   أخــــذ;التــــاجر يف الــــصغري فــــرأى الكبــــري والــــصغري صــــنفني
الـــصغار والكبـــار خيتلفـــان مـــن ســـائر احليـــوان إال يف : وهـــم ملـــا قالـــه ابـــن حمـــرز قـــال صـــنفان

تـــابع لـــه وإال يف  غـــنم ألن غالـــب املـــراد منهـــا اللحـــم, ومـــا ســـوى اللحـــم مـــن األغـــراضال
ء صغريه إنام هو للخدمة إذا كرب, وما عدا اخلدمة إنام يكون بتعليم فإذا ;اآلدمي  ألن رشا

 بكبري ليس فيـه إال اخلدمـة فلـم ختتلـف األغـراض, واإلبـل واخليـل جمبولـة عـىل اًباع صغري
   . األغراضأحوال شتى ختتلف هلا

  .القوة عىل احلمل, ومنها اجلري وهذه األحوال ال تتبني يف الصغر: منها
الصغار والكبار من الرقيق ينبغي كوهنام صـنفني فيـسلم كبـري يف صـغريين  :اللخمي

وصـغريان يف كبـري ال كبـري يف صــغري وال عكـسه إال كبـري مــن الـوخش ال يـراد إال للخدمــة 
  .جر إن كرب أو للصنعةوللصغري مجال, ومما يراد للت

يف الواضـــحة صـــغري الرقيـــق وكبـــريه صـــنف واحـــد, والقيـــاس عنـــدي أهنـــام : البـــاجي
  .هبا اجلنس من التجر والصنائع ال تصح من الصغري جنسان ألن املنافع ال يتبني

  .يريد ابن حبيب إن تساوى العدد أو كان عدد الكبار أكثر: اللخمي
مــري جنــسان وكــذا اإلبــل والبقــر ال خــالف أن ومهــا يف اخليــل والبغــال واحل :البــاجي

صــغارها خمالفــة لكبارهــا ألن العمــل فيهــا مقــصود واحليــوان املــأكول إن مل يكــن فيــه عمــل 
واحليوان املأكول إن مل يكـن فيـه عمـل مقـصود وال منفعـة فـصغريه وكبـريه سـواء  مقصود
 فــه بالــصغر والكــربأو نحــوه, ففــي اختال  كاحلجــل والــيامم, وإن كــان فيــه منفعــة لــبناًاتفاقــ

  .روايتا حممد
  ]باب حد الكرب يف اخليل[

  :وحد الكرب يف اخليل بلوغها املنفعة املقصودة
 هو أن يسافر عليه كاجلذع, ومـا دونـه صـغري واحلـويل صـغري, وقالـه مالـك يف :حممد

  . كاخليلاًالبغال واحلمري, والرباعي كبري وحيتمل كون اجلذع كبري
بنتي خماض يف حقة وال يف حقة يف جذعتني فيحتمل منعـه ال خري يف ا: وروى حممد

 ألهنام من سن الـصغري أو عـىل روايـة منـع صـغريين يف كبـري وحيتمـل ;ابنتي خماض يف حقة
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فــإن اجلــذع يف اإلبــل أول أســنان  صــغري يف كبــريين منعــه حقــة يف جــذعتني عــىل روايــة منــع
  .الكرب أو ألهنام من سن الكرب

ُقلـــت  وكـــذا اإلبـــل :وايـــة منـــع صـــغري يف كبـــريين مـــع متقـــدم قولـــه انظـــر قولـــه عـــىل ر:ُ
وحــــد الكــــرب يف ذكــــور البقــــر بلــــوغ : والبقــــر ال خــــالف أن صــــغارها خمالفــــة لكبارهــــا قــــال

احلرث واإلناث عىل قول ابن القاسم كذلك, وعىل قول ابن حبيب أن تبلغ سن الوضع 
الوضع واللـبن وجيـب واللبن والغنم إن فرق بني صغارها وكبارها, فكربها بلوغها سن 

 إذ ال منفعة فيها غـري اللحـم إال النـزو وهـو لغـو كـام هـو ;عىل هذا كون ذكورها كصغارها
يف اخليــــل واحلمــــر, وحــــد الكــــرب يف الرقيــــق إن فــــرق بــــني صــــغارهم وكبــــارهم بلــــوغ ســــن 

  .مخسة عرش سنة ونحوها أو االحتالم التكسب بعمله أو جتره, وهو عندي نحو
  .نار ال خيتلف صغري من كبري يف جنس من األجناسوالبن دي: زرقونابن 
ُقلت   . فهو رابع لثالثة أقوال:ُ

ْبن رشدا  وكذلك كبري يف صغري وصغري يف كبري عىل األصح بـرشط : ابن احلاجب:ُ
بنة فيهام   .أن ال تفيض املدة إىل معنى املزا

ري يف  وطريقـة ثانيـة أشـار إليهـا بعـض املتـأخرين هـي محـل روايـة منـع الـصغ:املازري
بنـة وهـذا تعـسف وبعيـد مـن ظـاهر الروايـات ه ألجل يكرب فيه فيؤول للمزا . الكبري عىل أ
ًووقع ملالك منع كبار احلمر يف صغار البغال ألجل يمكن أن تنتج فيـه احلمـري بغـاال  وإن ٍ

ام جاز   .مل متكن فيه كاخلمسة األ
لروايــة هــي ســامع , وااًتعــسف قــول املتــأخر قبولــه هــذه الروايــة تنفــي كــون: قلــت فــإن

ال خــري يف كبــار احلمــري بــصغار البغــال ألجــل بحــال قالــه مالــك, وال : عيــسى ابــن القاســم
  .بواحد ألجل بأس بكبار البغال بصغار احلمري اثنان

ُقلت   ألن مالكـا قالـه; ما فيـه إال االتبـاع: قال. مل كرهت كبار احلمري بصغار البغال:ُ
ه من أ: من أي وجه أخذه? قال: قلت   .ن احلمري تنتج البغالكأ

ُقلت ـام وشـبهها:  فلو كان ألجل قريب ال هتمة فيه قال:ُ مل  إن كان مثـل اخلمـسة األ
  .اًأر به بأس
ْبـــن رشـــدا  مل جيـــز كبـــار احلمـــري يف صـــغار البغـــال, وإن ابـــن القاســـم اًظـــاهره أن مالكـــ :ُ
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بنـــة فأجـــازه لألجـــل القراًكـــره ذلـــك اتباعـــ يـــب وأجـــاز  ملالـــك, وتـــأول عليـــه أن ذلـــك للمزا
ُشيوخ ألهنـــــــا ال تنتجهـــــــا عـــــــىل هـــــــذا محـــــــل الـــــــ;كبـــــــار البغـــــــال يف صـــــــغار احلمـــــــري  املـــــــسألة, ُ

هــــة كبــــار احلمــــري يف ;واعرتضــــوها, واعرتاضــــهم عــــىل مــــا محلوهــــا عليــــه صــــحيح  ألن كرا
إذ ال يــصح  صــغار البغــال ضــعيفة, وحجــة ابــن القاســم باتباعــه مالكــا عليهــا غــري صــحيح

بنـــة بعيـــد لبعـــدها يف ذلـــك,  ى لـــه وجـــه صـــحة فـــيام ال يـــراًاتبــاع عـــامل عاملـــ ـــه للمزا وتأويلـــه أ
ويلزمه عىل هذا التأويل إجازة مالك إىل األجل البعيد الذي ال يمكن فيه من احلامر بغل 

ام ونحوها مالك وقد أجـاز فيهـا   وكيف يصح عىل ما تأوله عىل,وال يقرصه عىل مخسة أ
واإلبــل تنــتج اإلبــل? ولعــل معنــى  خليــلتنــتج ا كبــار اخليــل واإلبــل يف صــغارمها صــغار مــا

 كـام كـذلك يف اً واحـداًقول مالك يف هذه الرواية أن الـصغار والكبـار مـن كـل جـنس صـنف
هــذا القــول عــن  , ولــو ســئل عــىلَّدنيــةبنــي آدم والــضأن واملعــز, وهــو قــول ابــن دينــار يف امل

م, والـذي أقولـه يف كبار البغال لصغار احلمري لكرهها ومل يفرق بينهام كام فعـل ابـن القاسـ
أي ال خــري يف ذلــك  ;ال خــري يف كبــار احلمــري بــصغار البغــال :هــذه املــسألة إن معنــى قولــه

البغـال  واحد بواحد قدم الكبري أو أخر كقوله يف املسألة التـي قبلهـا وذلـك عـىل أصـله أن
ال بأس بكبار البغال بـصغار احلمـري اثنـان بواحـد  واحلمري صنف واحد, وقوله بعد ذلك

ألجــــــل مــــــع تباعــــــدمها بالــــــصغر والكــــــرب  جيــــــوز اثنــــــان بواحــــــد ىل مــــــا وصــــــفت لــــــك أيعــــــ
جـــنس  أهنـــام( :لقولـــه:  ال أجـــد يف ذلكـــم إال االتبـــاع لقـــول مالـــك أي:واألجنـــاس? فقـــال

مــن أي وجــه : , فقــال)واحــد واجلــنس الواحــد ال جيــوز الــصغري منــه بــالكبري واحــد بواحــد
ألن احلمري تنتج البغال, فقـال : ? فقالاً واحداًمن أي وجه أخذ كوهنام جنس: أخذه? أي

إن كـان خلمـسة :  ألجل ال هتمة فيه عىل الضامن لقربه فقال:فلو كان ألجل قريب أي: له
ــام ونحــوه فــال بــأس فعــىل هــذا تــستقيم املــسألة ويرتفــع اإللبــاس وأطــال ابــن لبابــة كالمــه  أ

والـذي قالـه : لـه مالـك, قـالإن ابن القاسم مل يفهم ما قا: عليها يف املنتخبة وخلطه, وقال
 يف واحـــد كاخليـــل يف اً يف عـــدد, وواحـــداًمالـــك إجـــازة كبـــار البغـــال يف صـــغار احلمـــري عـــدد

  .احلمري إذ ال خيرج احلمري من البغال كام ال خترج من اخليل
وسلم كبار احلمري يف صغار البغال جاز يف ذلك العدد يف العدد ومل جيز فيـه الواحـد 

 إذ ختـــرج صـــغار البغـــال مـــن احلمـــري كـــام ختـــرج ; يف صـــغار احلمـــريبالواحـــد ككبـــار احلمـــري
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  .احلمري, هذا معنى قوله وهو تعسف من التأويل بعيد من اللفظ صغار احلمري من
ُقلــت ْبــن رشــد يف أول كــالم ا:ُ  مــا يقتــيض كــون الــصغري مــن اآلدمــي كغــريه كاختيــار ُ

  .بن حمرز وغريهالباجي, ويف إثباته ما يقتيض االتفاق عىل عكس ذلك كقول ا
وال خيتلـف صـغري مـن كبـري يف جـنس مـن األجنـاس, :  قال ابن دينار:والبن زرقون

ْبــــن رشــــدفهــــو ألقــــوال ا  رابــــع وهــــو خــــالف قــــول البــــاجي ال خــــالف يف أن مــــا فيــــه عمــــل ُ
بنـــة طريقـــان  مقـــصود, كاإلبـــل والبقـــر أن صـــغريه خمـــالف لكبـــريه, ويف اعتبـــار مانعيـــة املزا

مــع ظــاهر ســامع عيــسى ابــن القاســم عنــد بعــضهم والبــاجي, لنقــل املــازري عــن بعــضهم 
ْبن رشدوظاهر كالم املازري مع نص ا ُ.  

 الطري كلـه جـنس واحـد ال :وتقدم قول الباجي يف الطري, وسمع عيسى ابن القاسم
وإن تفاضـلت يف البـيض  حيل دجاجة بـدجاجتني وال يشء مـن الطـري واحـد بـاثنني ألجـل

ثاهوالفراخ وصغريه ككبريه, وذكره   .) كأ
ْبــن رشــدا ال خــالف يف املــذهب أن مــا يقتنــى مــن الطــري للفــراخ والبــيض كالــدجاج  :ُ

ثـاه وإن تفاضـل  واألوز واحلامم كل جنس منـه صـنف عـىل حدتـه صـغريه وكبـريه ذكـره وأ
بـــالبيض والفـــراخ فـــإن اختلـــف اجلنـــسان جـــاز منـــه واحـــد بـــاثنني ألجـــل, ومـــا كـــان منهـــا ال 

يتخذ للحم فسبيلها سبيل اللحـم عنـد ابـن القاسـم وال يراعـى لبيض وال فراخ إنام  يقتنى
حياهتـــا إال مـــع اللحـــم, وأشـــهب يراعيهـــا يف كـــل حـــال جيـــوز عـــىل مذهبـــه ســـلم بعـــضها يف 
بعـــض إن اختلفـــت أجناســـها بمنزلـــة مـــا يقتنـــى لبـــيض أو فـــراخ وتقـــدم للخمـــي عـــن ابـــن 

  .القاسم إجازة سلم الدجاجة البيوض أو ما فيها بيض يف ديكني
  . الديك والدجاجة صنف:قل الصقيل واملتيطي عنهون

َأصــــبغوقــــال  ْ إال الدجاجــــة ذات البــــيض مــــن صــــنف تــــسلم البيــــوض يف ديكــــني أو : َ
  .ديك يف دجاجتني منها

ه اللخمي البن القاسم خالف ظاهر سامعه عيسى   .وما عزا
الدجاج واألوز صنف واحد, واحلامم صنف وما ال يقتنـى : املتيطي عن ابن حبيب

  . بيداً إال حتريا يدالوحش كاحلجل واليامم هو كاللحم ال يباع بعضه ببعض حيمن ا
ُقلــت ْبــن رشــد ظــاهر كــالم ا:ُ  أن الــدجاج واألوز جنــسان وظــاهر نقــل املتيطــي أهنــام ُ
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دلساًجنس واحد ومها مع   . من قطر األ
  .العبيد صنف إال ذو النفاذ :وفيها
وثة بجنس يف ال: الباجي   .رقيق وال يف احليوانليست الذكورة واأل
 وعـــىل قـــول مالـــك يف ,واإلنـــاث صـــنف واحـــد الـــذكران: قـــال ابـــن حبيـــب: اللخمـــي

ه عم ;حرة, ال يشء عليه كل عبد أشرتيه أو كل جارية أشرتهيا: العتق األول من قال  أل
اجلواري والغلامن فلم يلزمه اليمني يف تعميمه الـذكور دون اإلنـاث وال يف العكـس, فلـو 

ُاملاجــشون لزمتــه فــيهام وهــو قــول ابــن اًواحــد اًجنــس كــان  وقــول مالــك أحــسن الخــتالف ِ
خدمـــة النـــوعني خدمـــة الـــذكور خـــارج البيـــت واألســـفار واحلـــرث وشـــبه ذلـــك, وخدمـــة 

  . ٍاإلناث ما يتعلق بالبيت من خبز وطبخ وشبهه
وثـة يف غـري اآلدمـي ملغـاة اتفاقـ الـذكورة :وقول ابن احلاجب صـحيح باعتبـار  اًواأل

  . وتقدم للخمي أهنا معتربة يف الضأن, املذهبنصوص
ئه جـــواز  : اســـتقراء اللخمـــي غـــري معـــزو لـــه, قـــال:وذكـــر ابـــن عبـــد الـــسالم يف اســـتقرا

 ألن نتيجــة االســتقراء أهنــام جنــسان واخــتالف اجلنــسية أعــم ;يف اآلخــر نظــرســلم أحــدمها 
لـه بـاألخص, ولـو واألعـم ال إشـعار  واملعتـرب اخـتالف املنفعـة من اختالف املنفعة افاقهـا

سلك يف االستقراء داللة العرف عىل تباين منفعة الذكور من منفعـة اإلنـاث كـام دل عليـه 
َّدونــةالعــرف املطــرد لكــان لــه وجــه, وســلكه بعــضهم وجعلــه كــاملقوي ملــا أخــذه مــن امل َ ,

  .وهذا األخري وحده كاف
ُقلــت ة العتــق  ظــاهره أن بعــضهم أخــذه مــن جمــرد اســتنتاج كــوهنام جنــسني مــن مــسأل:ُ
هـو بعـده,  اخـتالف منـافعهام وال أعـرف هـذا االسـتقراء لغـري اللخمـي إال مـن دون اعتبار

 بـــل مـــع اعتبـــاره, ;واللخمـــي مل يـــستقره مـــن مطلـــق اجلنـــسني غـــري معتـــرب اخـــتالف منـــافعهام
  .وكذا حكاه املازري

ٍ بـل هـو مـساو لـه ; اختالف اجلنسية أعـم مـن اخـتالف املنـافع يـرد بمنـع ذلـك:وقوله
  . والعيان يثبتهاًلبغا

َّدونـــةملـــا أخـــذه مـــن امل اًجعـــل بعـــضهم اخـــتالف منـــافعهام مقويـــ :وقولـــه  وهـــو وحـــده َ
 يف جــواز ســلم أحــدمها يف اآلخــر لــيس كــذكره اًكــاف, يــرد بــأن ذكــره مــن حيــث كونــه كافيــ
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 ألن األول ال ينـتج جـواز سـلم صـغريمها يف كبريمهـا ; كـوهنام جنـسنياًمن حيث كونه مثبتـ
ــه إنــام ذكــره ليثبــت بــه   كــوهنام جنــسنياًنــه مثبتــ وكواًمطلقــ يثبتــه وكــالم اللخمــي يــدل عــىل أ

 إال اًهيتــدي يف كثــري مــن أبحاثــه لنكــت ال يــدركها غالبــ كــوهنام جنــسني وهــو بحــسن فطرتــه
ذو حــــظ مــــن علــــم أصــــول الفقــــه, ومقدماتــــه منهــــا تقريــــره هــــذا املوضــــع كــــوهنام جنــــسني 

أفــراد مــا هـــو نــوع غـــري  أن تبـــاين ال بــد اد كــل نـــوعبــاختالف منــافعهام ملـــا تقــرر مـــن أن أفــر
أو غريمهــا ال  نوعهــا, وختتلــف أفــراد النــوع بــالتجر فيهــا ال بــأس بــسلم عبــد تــاجر يف ثــوبني

  .جتر فيهام
  .اًأن هلم عهد من تأملها مع كراهة بيعهم, ذكروا: عياض
ُقلــت ئهــم ممــن ســباهم:ُ  ألن ; نــصها يف التجــارة بــأرض احلــرب والنوبــة ال ينبغــي رشا
  . من عمرو بن العاص أو عبد اهللا بن سعداًهلم عهد

 للتمثيــــــل ال اً لعلــــــه فــــــيام بــــــاعوه مــــــن عبيــــــدهم أو يكــــــون لفظــــــ:وقيــــــل: قــــــال عيــــــاض
ه مل يقصد الكالم عىل جواز بيعهم;للتحقيق   . أل
ُقلت   . ولعله رشط نقضوه:ُ

ا يـــسلم أحـــدمها يف اآلخـــر إن اختلـــف جترامهـــا كبـــزاز وعطـــار أو صـــنعتامه: اللخمـــي
كنجــار وخيــاط, ويــسلم التــاجر يف الــصانع, ال أحــدمها فــيام يــراد ملجــرد اخلدمــة, ويـــسلم 
أحدمها يف عدد تراد منه اخلدمـة واختلـف يف احلـساب والكتابـة, هـل مهـا كالـصنعة وأرى 

  .إن اشتغال هبام فهام كالصنعة وإن اشتغال باخلدمة فليسا كالصنعة
ام علم فقط ال صناعة وهو منقوض بالتجر من املذاكرين من ألغامها بأهن: ابن حمرز

  .اًفإنه علم وهو معترب اتفاق
ه وقالــــه  ســــعد فيهــــا البــــن :املتيطــــي   ال بــــأس بــــسلم حاســــب كاتــــب يف وصــــفاء ســــوا
  .ابن حبيب

َّدونةقوهلام خالف امل: أبو عمران َ.  
يمكنــه التكــسب  ملحمــد عــن ابــن القاســم إذا نفــذ يف الكتابــة والقــراءة نفــادا :البــاجي

ليـــست الكتابـــة بجـــنس يف اإلمـــاء, : وملحمـــد عـــن ابـــن القاســـم. منفعـــة مقـــصودة  فهـــيهبـــام
 ًولعيـسى عنــه إن كانــت فائقــة فيهــا فهــي جــنس تبـني بــه مــن غريهــا فيحتمــل أن يكــون قــوال
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  .النفاذ فيه جنس وحيتمل أن يكون قولني , وأناًواحد
ْيب زمنَــــني انظــــر هــــذا فالــــذي البــــن أ:زرقــــونابــــن  َ لقاســــم أن  عــــن عيــــسى عــــن ابــــن اَ

  .فيها فائقا الكتابة ليست بصنعة يف اإلماء وهي صنعة يف الذكور إن كان
ْيب زمنَــنيال توجــد هــذه الروايــة البــن أ :قــال أبــو عمــران َ َصــبغَ إنــام هــو ألَ , َّاملوازيــة يف ْ

 يف الــذكور البــن القاســم :ثالثهــاوقــول ابــن حبيــب يف اجلــواري, ففــي كــون الكتابــة صــنعة 
َأصبغ مع مع مالك وابن حبيب ْ ْيب زمنَني وابن أَ َ   . مع عيسى عن ابن القاسمَ

  .روى حممد الطبخ واخلبز صنعة: اللخمي
  ., منهااًإن كان مقصود: القاسم والرقم يريدابن 

والنـــسج وكـــل نـــوع منهـــا خمـــالف لآلخـــر إال الطـــبخ واخلبـــز فهـــام جـــنس  :زاد البـــاجي
  .واحد

صنعة, والنـساء أمجـع يغـزلن لـيس الغـزل وعمـل الطيـب بـ: اللخمي عن ابن القاسـم
يريــد مــا مل تــبن بــذلك ويكــون املقــصود منهــا, ونقلــه الــصقيل ومل يقيــده التونــيس لعلــه يريــد 

  .بعمل الطيب علمه ال عمله باليد الذي حيتاج إىل علم
  .واحلرث واحلصاد لغو يف الرجال: الباجي
  . االنفراد يف الطبخ والغزل معترب:قال املتأخرون: ابن بشري

ُقلت   . هذا يقتيض أن الطبخ كالغزل خالف ما تقدم وتبعه ابن احلاجب فيه:ُ
اختلــف هــل اجلــامل فــيام للفــراش مــن اجلــواري صــنف تبــني بــه اجلاريــة مــن : اللخمــي

مهــا صـــنف واحــد, ال يــسلم العــيل يف الــوخش وروى حممـــد ال : غريهــا فقــال ابــن القاســم
ئعــة باجلــاريتني دوهنــا قــال بــن  وقالــه ا,فيــه حتــل هــذا النــسيئةكــل مــا اختلــف يف : بــأس بالرا

ْوهــــب َأصــــبغ: , وقــــالَ ْ يف جــــاريتني ألجــــل, وظــــاهر قــــول   ال بــــأس بجاريــــة مجيلــــة فــــصيحةَ
  .إجازة رائعة يف رائعتني دوهنا وهو األصل كسابق يف عدد دونه: مالك

َصــبغَلعيــسى عــن ابــن القاســم اجلــامل يف اإلمـاء لــيس بجــنس وأل: البـاجي  هــو جــنس ْ
  .مقصود

ْبن وهبورواه ا: لقروينيقال بعض ا َ.  
  .وليس السواد والبياض والرومي والنويب باختالف يف الرقيق: حممد
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  . إجازة سلم األسود يف األبيض:َعبد احلكمحكى خلف عن ابن : ابن زرقون
  األصــــح أن اجلميلــــة التــــي تــــراد للفــــراش صــــنف خمــــالف للــــوخش املــــراد : املــــازري
  .منه اخلدمة

امل قــوالن والــصحيح عنــد املتــأخرين اختالفــه بــاجلامل ابــن بــشري يف االخــتالف بــاجل
الفائق, وجعل أصل كالمه يف احليـوان النـاطق, ومـراده يف اجلـامل مـا خـصه بـه غـري واحـد 

َأصبغوذكر اللخمي وغريه قول  وهو اإلماء, ْ  ونقلـه عنـه عبـد احلـق اً باعتبـار اجلـامل مطلقـَ
بنة وتقدمت , ويسري الصنعة يف بعض النوعاًباعتبار كونه فائق  لغو وكثريها معترب يف املزا

  .ويف السلم
  . مغزول الكتان كأصله ال خري يف سلم أحدمها يف اآلخر:الصقيل عن حممد

ْيب زمنَـــنيأابـــن  َ  مهـــا عنـــد أصـــحاب مالـــك صـــنف واحـــد, وأرى الغـــزل صـــنعة تبـــيح َ
  . وإىل أجل إن عجل الغزلاًالتفاضل نقد
ُقلت   .بالغزل ف يف صوف منع الغزل ومقتىض قول حممد ومنعها سلم صو:ُ

يف كثــري  اً جيــدًقلــيال جيــوز ســلم الغــزل يف الغــزل إن اختلفــا, فيــسلم: وقــال اللخمــي
ه يعمل من أحدمها ما ال يعمل من اآلخر;رديء   . أل

 هــو مــشهور املــذهب, وأشــار اً واحــداًوالكتــان صــنف كــون الغــزل بــالغزل :املــازري
  .فنيبعض املتأخرين إىل أن القياس كوهنام صن

واملـــصنوع ال يعـــود إن قـــدم وهانـــت الـــصنعة كـــالغزل إن مل جيـــز عـــىل : ابـــن احلاجـــب
  .األشهر بخالف النقد

ُقلــت  ال بقيــد تبــني الفــضل وهــو خــالف املــشهور حــسبام تقــدم اً ظــاهره جــوازه نقــد:ُ
بنة وإنام هو عىل خالف املشهور   .للامزري ونحوه لعبد احلق, يف فضل املزا

  :ان يف كتان وثوب صوف فيه ال بأس بثوب كت:وفيها
ُقلت   . له بنفشهٍّ سلم ثوب خز فيه معلالَّالشيخ المتناع زوال صنعة الغزل, ومنع :ُ

منـــع أشـــهب الثـــوب  يـــسلم ثـــوب الكتـــان فيـــه ويف غزلـــه وإن بعـــد األجـــل,: اللخمـــي
بنـة إال أن يتبـني الفـضل, وقـول مالـكاًبالغزل إىل أجل ونقد  فنـسجه ًمـن بـاع غـزال:  للمزا

  .اعه ثم فلس فلربه أخذه, يقوي قول أشهبمبت
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ه خيرج منه :وفيها   .ال يسلم كتان يف ثوب كتان أل
 للملــح هلــا اًمــن رجــل أحواضــ مــن تقبــل:  مــن اجلعــل واإلجــارةَســحنوننــوازل  ويف

ًرشب معلوم من بئر أشهرا بملح مضمون عليه ال بأس به ٌ.  
ْبـــن رشـــدا , وروى زيـــاد أكـــره أخـــذ اً وحـــديثً هـــذا النـــاس قـــديامَســـحنون عـــاب قـــول :ُ

املالحــة بــبعض مــا خيــرج منهــا, ووجــه الكراهــة أن امللــح خيــرج مــن املــاء الــذي دفعــه آخــذ 
أن جــل الكــراء إنــام هــو : َســحنونامللــح, فأشــبه ســلم كتــان يف ثــوب كتــان, ووجــه إجازتــه 

لألحواض ال للامء, إذ لـو اكـرتى األحـواض دون املـاء عـىل أن يـسوق إليهـا مـاءه مل ينتفـع 
ـــه ; يف ثوبــهاًإليهـــا, بخــالف مــن أســـلم كتانــ  املــاء بــه إن مل تكــن لـــه أحــواض يــسريهرب  أل

  .يعطيه من عينه
يــسلم الكتــان وغزلــه يف ثوبــه إن قــرب األجــل بحيــث ال يمكــن أن يعمــل  :اللخمــي

منه يف ذلك األجل وإال مل جيز إال أن يكون ذلك الغـزل ال يـصلح عمـل ذلـك الثـوب منـه 
  .فيجوز

ُقلـــت ٍ يف قـــصيل اً ال خـــري يف شـــعري نقـــد:اعتبـــار األجـــل قـــول ســـلمها الثالـــث دليـــل :ُ
ًألجل إال ألجل ال يصري الشعري فيه قصيال ٍ   . بصفةاً ويكون مضمونٍ

 ألهنـا مبايعـة ;ولو بعد األجل فإن كان الغزل أجود جاز, قل وزنه أو كثـر :اللخمي
 أو أدنــــى دخلــــه ســــلف وزنــــه  إن كــــان مثــــلاًوإن كــــان أدنــــى مل جيــــز إال أن يكــــون أكثــــر وزنــــ

بزيــــادة هــــي فــــضل جــــودة غــــزل الثــــاين وصــــنعته, ومثلــــه الــــصوف يف ثوبــــه, وذو الــــصنعة 
  .كالنسج كأصله بخالف ما تقدم يف الالزمة املفارقة يف أصله

ه نوع واحـد ولـو جـازت جلـاز حديـد : فيها ال جيوز سيوف يف حديد ال خيرج منه أل
ت الكتـان الغلـيظ يف الرقيـق والـصوف يف السيوف يف احلديد الـذي ال خيـرج منـه, وألجـز

  .الصوف ألجل وهو خيتلف وال جيوز بعضه ببعض
ُقلت ه نـوع واحـد أن الـصنعة املفارقـة لغـو فـصار مـا قامـت بـه كـام مل : يريد بقوله:ُ  أل

 دليــل صــدق املالزمــة, مقــدمتان حــذفتا للعلــم هبــام ) إلــخ...ولــو جــازت(: تقــم بــه, وقولــه
  .واضح صدقهام

 إذ ال جيـــوز ;ديـــد الـــذي خيـــرج منـــه الـــسيوف كاحلديـــد الـــذي ال خيـــرج منـــه احل:األوىل
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  .سلم أحدمها يف اآلخر
  . حكم أحد املتساويني حكم اآلخر:والثانية

  .والثانية متفق عليها, ويف األوىل اختالف
املـوزون مــن حديـد وصــوف وكتـان غــري مـصنوع نــوع واحـد وإن تباينــا يف : اللخمـي

  .اجلودة
احلديـــد الـــذي تعمـــل منـــه الـــسيوف واحلديـــد الـــذي ال تعمـــل منـــه  :قـــال ابـــن القاســـم

نية, ومـــــا ال يعمـــــل والـــــصوف الـــــذي يعمـــــل منـــــه الـــــسيجان قيـــــة واألســـــوا منـــــه ذلـــــك  العرا
يتقــــارب  والكتــــان كــــذلك كــــل منهــــا نــــوع واحــــد, وهــــذا محايــــة لــــئال يتــــذرع بــــام يتبــــاين ملــــا

الواحــد, وقــصد مــن والقيــاس اجلــواز, وأصــل املــذهب أن مــا يتبــاين اختالفــه مــن اجلــنس 
أحـــدمها خـــالف مـــا يقـــصد مـــن اآلخـــر جـــواز ســـلم أحـــدمها يف اآلخـــر كـــام هـــو يف احليـــوان 

  .والثياب
ُقلــــت  احلديــــد الــــذي ال خيــــرج منــــه الــــسيوف يف َســــحنون يف هتــــذيب الطالــــب أجــــاز :ُ

ه ال جيوز سلم سيف يف سيفني بحال   .سيوف إىل أجل وله أ
ُقلت   . منه سيوف يف حديد خترج منه فيلزم منه جواز سلم حديد ال خيرج:ُ

ه يمكن أن يعمل مـن الـدينء: اللخمي مثـل اجليـد إذا بولـغ يف عملـه  وتعليل املنع بأ
خــالف نــص ابــن القاســم بمنــع ســلم الــصوف يف الــصوف وإن كــان يعمــل مــن أحــدمها مــا 

  .اًال يعمل من اآلخر أبد
ب كتـان جيوز سـلم سـيوف يف حديـد كثـو:  قال فضل عن حييى بن عمر:ابن حارث

  .فيه ووافقني عليه الربقي
  .اً ألن السيوف قد تكرس فتصري حديد;وقول ابن القاسم أشبه بأصوهلم: فضل

قلـــت; كـــذا نقلـــه ابـــن حـــارث يف حديـــد مـــن غـــري تقييـــده بكونـــه ال خيـــرج منـــه ســـيوف 
لــــيس رضب الــــسيوف صــــنعة : , وقــــالَســــحنونومنعــــه :  وزاد, بــــهاًونقلــــه اللخمــــي مقيــــد
 اًواألول أحـسن, ولـيس إعـادة الـسيف حديـد: , قالاًه يعاد حديد أل;خترجه عن احلديد

ه فـساد وإضـاعة مـال, وإن كـان ذلـك مبلـغ عقلـه ومتييـزه ;بفعل عاقل, ويعاقب فاعله  أل
  .حجر عليه
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املشهور منع سـلم سـيوف يف حديـد ال خيـرج منـه, وأجـازه الربقـي وحييـى : بشريابن 
 فجعــل الــصنعة :, قــالاًبتــور نحــاس بــه نقــدال بــأس : بــن عمــر, وأخــذه اللخمــي مــن قوهلــا

  :خترجه عن اجلنس, وقوله غري صحيح من وجهني
 أن املذهب منعه عىل أن غري املصنوع إذا كان خيرج منـه املـصنوع مل جيـز ومـا :األول

َّدونةذكره من مسألة امل   .خيرج منه أو ال  هذه مل يفرق فيه بني كونه مماَ
  .ال ألجل اً جيوز ثوب بثوبني نقداًاألجل اتفاق أن حكم النقد خيالف حكم :الثاين

  .واملصنوع يعود معترب فيهام :ابن احلاجب
َّدونــــةوهــــذا أحــــسن إذا قــــدم األصــــل, وأمــــا عكــــسه فمــــذهب امل: ابــــن هــــارون  املنــــع َ

  .وأجازه حييى بن عمر والربقي
تقــــديم األصــــل يف املــــصنوع, : ضــــمري فــــيهام عائــــد عــــىل صــــورتني: ابــــن عبــــد الــــسالم

اعتبار األجل يف األول ظاهر, وهو أن يكون األجل ال يسع أن يصنع فيه مثـل وعكسه و
  .املصنوع خوف سلم اليشء فيام خيرج منه

ُقلت ـض هذا  قول ابن هارون:ُ  ال اًإذا قـدم األصـل حـسن وقبولـه ابـن عبـد الـسالم أ
 لـــنص وال لتخـــريج, ولكنـــه مـــن حيـــث كونـــه ألجـــل ال يمكـــن فيـــه خـــروج اًأعرفـــه معـــزو

فيـــه منــه كـــسلم حديــد ال خيـــرج منـــه ســيوف يف ســـيوف وقــد تقـــدم عــزو عبـــد احلـــق املــسلم 
;  ثوبــه ألجــل ال خيــرج منــه فيــه نظــر, ويف أخــذه مــن متقــدم ســلم كتــان يفَسحنونإجازتــه لــ

  .ألن صنعة النسج غري مفارقة وصنعة املتكلم فيه تفارقه
مــــا بيــــنهام يف  ال خــــري يف ســــيف يف ســــيفني دونــــه لتقــــارب املنفعــــة إال أن يبعــــد :وفيهــــا

  .اجلودة والقطع كتباعده يف الرقيق والثياب فيجوز
  . الصواب األولَسحنونومنعه :  والصقيلاللخمي

 وســــكاكني اًاحلديــــد جيــــده ورديئــــه صــــنف, حتــــى يعمــــل ســــيوف :الــــصقيل عــــن حممــــد
يــا وغــري ًفيجــوز ســلم مرتفعهــا يف غــري املرتفــع, وكــذا مــا صــنع منــه ســيوف ا وســكاكني ومرا

 خمتلفـــة املنـــافع وكـــذا النحـــاس, وتقـــرر فـــيام تقـــدم أجنـــاس احليـــوان اًأصـــنافذلـــك إذا صـــار 
أهنـــام جنـــسان : وســـلم بعـــضها يف بعـــض ومـــا يف الـــضأن واملعـــز, وقـــول ابـــن لبابـــة يف الزكـــاة

 أو جنـــسني قـــوالن هلـــا, اًوالطريقـــان يف األوز والـــدجاج, ويف كـــون البغـــال واحلمـــري جنـــس
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  .والبن حبيب
ب منــــــافعهام وال يفرتقــــــان إال مــــــن بــــــاب اجلــــــودة أو األول أحــــــسن لتقــــــار :اللخمــــــي

  .يف معنى الدينء البغال يف معنى اجليد واحلمري الدناءة
َأصبغقال : املتيطي ْ   . والربقي كقول ابن حبيبَ

دلس وابن القاسم عىل محـر مـرص وأجـاب : قال فضل تكلم ابن حبيب عىل محر األ
قـــسم ال جيمـــع البغـــال مـــع احلمـــري يف عبـــد احلـــق عـــن معارضـــة قوهلـــا يف الـــسلم بقوهلـــا يف ال

القــسم باالحتيــاط يف احلكمــني, ونقــضه غــري واحــد مــن املتــأخرين بقوهلــا يف القــسم جيمــع 
ثيـــــاب الكتـــــان والـــــصوف واحلريـــــر يف القـــــسم ويـــــسلم بعـــــضها يف بعـــــض واحلـــــق أن هـــــذه 

  .مشكلة والصواب عدم اجلمع
قيقهــا, وكــذا ثيــاب  ثيــاب القطــن ال يــسلم بعــضها يف بعــض إال غالظهــا يف ر:وفيهــا

الكتان, ويف ثالـث سـلمها مـن لـك عليـه ثيـاب فرقبيـة جـاز بيعهـا منـه قبـل األجـل بـام جيـوز 
  .إذا انتقدت ذلك ومل تؤخره أن تسلف فيها من الثياب املروية واهلروية

خـــرج منـــه أئمتنـــا جـــواز ســـلم رقيـــق الكتـــان يف رقيـــق القطـــن, خـــالف قـــول : عيـــاض
ـه رقيـق كلـه ولـيس يف امل: قـال: بـةبعضهم وهو قول مالك يف املنتخ َّدونـةأل  مـا يـستدل بـه َ

  .أحسن  وهو:إال هذا وعزا اللخمي املنع ألشهب, قال
 وثيــاب الكتــان والــصوف واحلريــر يــسلم بعــضها يف بعــض الخــتالف منافعهــا :قــال

  .ويسلم ما استوت جودته بعضه يف بعض الختالف منافعها كالعامئم واألردية
ُقلـــت ول أشـــهب مـــن قوهلـــا يف البغـــال واحلمـــري, ومـــنهم مـــن فـــرق  وأخـــذ بعـــضهم قـــ:ُ

  .باحتاد املنفعة أو تقارهبا فيهام واختالفها يف الثياب
أن فيـه قـولني مـن  إن تباين اجلنس دون املنفعة فاملـذهب املنـع, وقـد يظـن: بشريابن 

قــويل ابــن القاســم وأشــهب يف ســلم جيــد الكتــان يف جيــد القطــن أجــازه ابــن القاســم وأخــذ 
وهــي رقيــق ثيــاب الكتــان إىل أجــل ثيــاب فرقبيــة مــن إجازتــه يف الــسلم الثالــث فــيمن لــه لــه 

 ;جيــوز لــه بيعهــا مــن غــري مــن هــي عليــه بثيــاب قطــن هرويــة أو مرويــة وهــي مــن رقيــق ثيابــه
ـــه يـــشرتط يف هـــذا البيـــع رشط الـــسلم, ومنعـــه أشـــهب ولـــيس كـــام ظـــن  ألن اخلـــالف يف ;أل

هبـــــذا وجـــــه املـــــازري : أم ال? قلـــــت فع متـــــساويةهـــــذا الفـــــرع خـــــالف يف شـــــهادة هـــــل املنـــــا
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  .قوليهام
ولــو عجلــت إن أســلم فــسطاطية يف فــسطاطية معجلــة ومرويــة مؤجلــة جــاز,  :وفيهــا

ه قرض بزيادة مرويةاملروية وأخرت الفسطاطية    .مل يصلح أل
 يف فـــسطاطيني مثلـــه أحـــدمها معجـــل واآلخـــر مؤجـــل اًإن أســـلم فـــسطاطي: اللخمـــي

  .َسحنونمنعه فأجازه ابن القاسم و
 بــــدينارين اًفيــــه ألشــــهب حتــــى أجــــاز دينــــار  اضــــطر املخزومــــي طــــرد القيــــاس:حممــــد

أن :أحــدمها مؤجــل يريــد إن قــصد بــذلك املعــروف كــدينار بــأوزن منــه, وجيــوز عــىل قولــه
يكون األوزن هو املعجل وجوازه يف الثياب أحسن وإنام يمنع من ذلك ما يقصد فيه إىل 

ة, واملنفــرد مثــل املعجــل مــن الثــوبني أو أدنــى جــاز, وإن كــان فــساد فــإن اختلفــوا يف اجلــود
أجود من املعجل ومثل املؤجل أو أدنى مل جيـز وهـو سـلف بزيـادة هـي املعجـل مـع فـضل 

  .املؤجل إن كان أجود وإن كان املنفرد أجود منهام جاز وهي مبايعة
واز  واآلخـــــر مؤجـــــل روايتـــــان بـــــاجلاًيف مجـــــل بجملـــــني مثلـــــه أحـــــدمها نقـــــد :املـــــازري

: َسـحنون أي−  وقـال,َعبـد احلكـموالكراهة باألوىل أخذ ابن القاسم, وبالثانيـة أخـذ ابـن 
          وكراهتـــه َعبـــد احلكـــم, قـــال ابـــن َعبـــد احلكـــمهـــذا الربـــا, وعـــزا ابـــن حمـــرز الـــروايتني البـــن 

  .َّأحب إيل
ذا مل وقــول ابــن القاســم يف اجلملــني إذا تــساويا اجلــواز, وأرى أن املنفــرد إ: ابــن حمــرز

يكن فيه فضل عن املعجل فقد استغرقه, ومل يبق فيـه تعلـق باملؤجـل ولـو خـالف املعجـل 
 كـــان املعجـــل اًمـــن اجلملـــني املنفـــرد حتـــى اختلفـــت األغـــراض فـــيهام تعلـــق املنفـــرد هبـــام معـــ

منهام زيادة يف الـسلف, والتـزم أشـهب للمغـرية عـىل مـا أجـازه مـن اجلمـل بـاجلملني جـواز 
 ودينـار ألجـل النحـصار عوضـية املنفـرد باملعجـل, بخـالف كـوهنام اًنقـددينار بدينار مثله 

معجلـــــني لعمـــــوم عوضـــــيته فـــــيهام, ومـــــن املـــــذاكرين مـــــن يلـــــزم أشـــــهب ذلـــــك, وإن كـــــان 
الــديناران نقــدا وهــذا مل يقلــه وال أحــد مــن فقهــاء األمــصار وربــام اســتدل مــن مذهبــه عــىل 

نري بـــدنانري مـــن أمـــواهلم قـــدر مـــصريه لـــذلك, بقولـــه يف صـــلح املـــرأة ورثـــة زوجهـــا عـــن دنـــا
 أن الصلح جائز وهو بيع ذهب بذهب وعروض وليس كـام اًمرياثها وترك امليت عروض

ومعنـــى املـــسألة أن الـــدنانري املرتوكـــة كانـــت بيـــد الورثـــة, وإذا كانـــت . تـــوهم عـــىل أشـــهب
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ـدهيم فــإن كانــت مــضمونة علـيهم فــإنام قــضوا بــدفعهم مـا يف ذمــتهم, وإن كانــت يف  كــان بأ
ــه ال بــأس ملــن كانــت عنــده دنــانري وديعــة يف بيتــه أن أمــا نتهم فقــد ذكــر حممــد عــن أشــهب أ

 إنــام أجــاز أشــهب :مــسألة الورثــة, فــإن قيــل. يــدفع بــدهلا مــن مالــه فعــىل هــذا إجــازة أشــهب
مـــسألة الوديعـــة ألهنـــا يف يـــده فـــصارت كاملقبوضـــة وهنـــا أمـــر زائـــد عـــىل القـــبض واملنـــاجزة 

 إن ثبت أن هذا هو علة أشهب يف الوديعـة محلنـا مـسألة :يلوهو التفاضل بني الذهبني, ق
  .الورثة عىل أهنم ضمنوه بتعدهيم

جـــرت يف مـــسألة اجلملـــني منـــاظرة بـــني املغـــرية وأشـــهب والتـــزم أشـــهب : بـــشريابـــن 
 ألن باب الربـا أضـيق ;اجلواز فألزمه املغرية ذلك يف دينار بدينارين فالتزمه وقد ال يلزمه

يف ســـــلم العـــــروض ألجـــــل واإلمجـــــاع عـــــىل منـــــع ذلـــــك يف  ملقابلـــــةمـــــن غـــــريه, فقـــــد تقـــــدر ا
 فألزمـه ذلـك بعـضهم اًالربويات واختلف األشياخ هل يلزم أشهب ذلك يف الـدنانري نقـد

وأبــــاه بعــــضهم, وذكــــر ابــــن احلاجــــب هنــــا أن أشــــهب هــــو الــــذي ألــــزم املغــــرية بيــــع دينــــار 
 كتــاب الــرصف وللــامزري يف بــدينارين وأن املغــرية هــو امللتــزم وكــذا يف تنبيــه ابــن بــشري يف

ويف بعــض نــسخ ابــن احلاجــب بــالعكس وكــذا يف تنبيــه ابــن بــشري يف كتــاب  كتــاب الــصلح
يف الــسلم األول, وكــذا ذكــره املــازري وابــن حمــرز, وظــاهر لفــظ اللخمــي األول  الــرصف
  .فتأمله
ْبــن رشــدا  إن مل يــشرتط تعيــني العامــل : الــسلم يف الــصناعات عــىل قــول ابــن القاســم:ُ

ما يعمـل منـه املـصنوع فحكمـه كالـسلم ال جيـوز إال بوصـف العمـل ورضب األجـل, وال 
لــيس بــسلم إنــام هــو بيــع وإجــارة يف املبيــع إن  وتقــديم رأس املــال وعكــسه رشط تعييــنهام

كــان يعــرف وجــه خــروج ذلــك الــيشء مــن العمــل أو يمكــن إعادتــه للعمــل أو عمــل غــريه 
ـام  الرشوعمن اليشء املعني فيه العمل جاز عىل  يف العمل أو عىل تأخري الرشوع لثالثـة أ

ونحـــو ذلـــك, فـــإن كـــان عـــىل الـــرشوع جـــاز بـــرشط تعجيـــل النقـــد وتـــأخريه, وإن كـــان عـــىل 
ـــام مل جيـــز تعجيـــل النقـــد بـــرشط حتـــى يـــرشع, وإن مل يـــشرتط عملـــه بعينـــه  تـــأخريه لثالثـــة أ

ـــض ـــه جيـــواًويعـــني مـــا يعمـــل منـــه فهـــو أ ز عـــىل تعجيـــل  مـــن البيـــع واإلجـــارة يف املبيـــع إال أ
ام فتعجيل النقد وتأخريه, وإن اشرتط عمله ومل يعني مـا  العمل وتأخريه إىل نحو ثالثة أ

ـــه جيتذبـــه أصـــالن متناقـــضان  ألن مـــا يعمـــل منـــه ;لـــزوم النقـــد: يعمـــل منـــه, مل جيـــز بحـــال أل
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  .مضمون وامتناعه الشرتاط عمل العامل بعينه
ُقلــت ء إن كــ : وقــرر اللخمــي القــسم الثــاين بقولــه:ُ ان ال ختتلــف صــفة خروجــه كــرشا

, أو الثـوب اً معلومـًالقمح عىل أن يطحنه البائع والزيتون عىل أن يعـرصه يأخـذه منـه كـيال
عــىل أن خييطــه أو ختتلــف, ويمكــن عــوده حلالتــه األوىل فيــصنع عــىل الــصفة املــشرتطة جــاز 

ـه ;فيهام, وذلك كاحلديد والرصاص إال أن يشرتي مجلة احلديد والرصاص فـال جيـوز  أل
كلـــام أعيـــد نقـــص فـــال يقـــدر أن يعمـــل يف الثـــاين إال دون األول وإن كـــان خيتلـــف خروجـــه, 
وال يعاد هليئته األوىل مل جيز كالثوب يشرتط صبغه والغزل يشرتط نسجه, والعـود يعمـل 

عمل من بقيته حتى يـأيت  عىل الصفة اً, ولو كثر الغزل واشرتط إن أتى ناقصاً أو باباًتابوت
جـــوازه   جـــاز, واختلـــف يف جـــواز اســـتئجار األجـــري عـــىل أن يأتيـــه بالغلـــة فعـــىلعـــىل الـــصفة

ء الثـــــوب عـــــىل أن يـــــصبغه, وقيـــــل ء ســـــلعة عـــــىل أن: جيـــــوز رشا البـــــائع يبيعهـــــا  ال جيـــــوز رشا
  .ملبتاعها, وكل ذلك جائز عىل جواز االستئجار للغلة

ُقلــت ل األجــري يــرد بــالغرر النــايشء عــن جهــ جــاز: ولــو كثــر الغــزل إىل قولــه:  قولــه:ُ
ْبن رشد ولذا مل يذكره ا;املصنوع مرة أو مرتني بامذا يستحق عوض عمله هل بصنعه  مع ُ

  .تأخره عنه, واهللا أعلم, وذكره ابن بشري غري معزو له ومل يتعقبه
عــىل املنــع يف املختلــف خروجــه, مــع اتفــاقهم عــىل جــواز اإلجــارة عليــه ويف اتفــاقهم 

 وإال فـــال, فـــإن اً أفـــسد عقـــده مطلقـــاًأوجـــب غـــررنظـــر, ألن احـــتامل اخـــتالف اخلـــروج إن 
  . هذا الغرر يف جمرد عقد اإلجارة مضطر إليه فألغى تأثريه الفساد فيه: قيل

غـــري مـــضطر إليـــه فـــاعترب تـــأثريه فيـــه, ولـــذا منعـــه ويف عقـــد بيـــع مـــادة املـــستأجر عليـــه 
  .ملبيع, قيل يلزم عىل هذا منع العقد عىل البيع واإلجارة يف غري ااً مطلقَسحنون

وعــىل اجلــواز إن هلــك القمــح قبــل طحنــه أو الثــوب قبــل خياطتــه أو : قــال اللخمــي
 فــإن هلــك ببينــة أو دوهنــا, والبــائع غــري منتــصب لتلــك الــصنعة حلــف ,احلديــد قبــل صــنعه

 لتلـك الـصنعة اًعىل ضياعه ومل يضمنه, وحـط عـن املـشرتي قـدر الـصنعة وإن كـان منتـصب
وعــىل  مكــني يف املبيــع تقــدم, وإنــام بقــي ملوضــع الــصنعة, ألن الت;ضــمنه بالقيمــة ال الــثمن

الزيتـون فـضامنه مـن  وحيط عنه مناب الصنعة كام تقدم, وأما املشرتي ما ينوبه من الثمن,
عـــىل أن  بائعـــه, ولـــو قامـــت بتلفـــه بينـــة ألجـــل حـــق التوفيـــة بالكيـــل, ولـــو مل يـــسلم يف الغـــزل
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ه إن خرج عىل ما وصف أخذه, و ينسج واشرتاه نقد وإن خرج عىل غري ذلك كان عىل أ
  .لبائعه جاز
ـــ: بـــشريابـــن  املـــصنوع منـــه غـــري معـــني والـــصانع ال يفـــرت عـــن  واإن كـــان الـــصانع معينً
ء منه وحكموا له بحكم النقد ملـا كـان الغالـب اًالعمل غالب  كالقصاب واخلباز جاز الرشا

اللخمــي وجــب الفــسخ فيــه وظنــه  وجــوده فهــو يف حكــم املعــني ومتــى تعــذر يشء مــن هــذا
 إنام هـو بيـع نقـد وال :عىل احللول فأخذ منه ذلك, ومقتىض الروايات خالف ما قال سلام

يفتقـــر إىل أجـــل الـــسلم, وإن كـــان العامـــل ال يـــستديم عملـــه فقـــد أجـــازوه للـــرضورة عـــىل 
حكــم الــسلم يــشرتط فيــه أن يكــون أجــل املــسلم فيــه يبقــى إىل أجــل الــسلم فــأكثر, ويقــدم 

 عـىل اً كثـرياًه يشء منه تعلق بالذمة, وكان كالـصانع يبيـع مـصنوعرأس املال وإن تعذر في
 اأن يبتــدئ يف األخــذ منــه يــوم العقــد أو بعــده بــالزمن اليــسري وإن كــان املــصنوع منــه معينـًــ

ـه هـذا الـذي فرغنـا منـه يف الـصانع يبيـع مـا ارتفـع مـن  والصانع غري معـني فمقتـىض الفقـه أ
  .وز إذا كان الصانع غري معني ألن هذا إنام جي;صنعته, وما مل يرتفع

ُقلـــت  مـــا ذكـــره مـــن الـــسلم للقـــصاب واخلبـــاز يف قـــسم تعيـــني الـــصانع وعـــدم تعيـــني :ُ
ــه جمــرد ســلم لــذي صــنعة يف مــصنوعه ال  املــصنوع منــه خــالف مــا ذكــره فيــه األشــياخ مــن أ

  . بقيد تعيني املصنوع منه
ْبــن رشــدومــا تقــدم ال ل منــه مل جيــز بحــال  مــن قولــه إن اشــرتط عملــه ومل يعــني مــا يعمــُ

مـن اســتأجر مـن يبنـي لـه داره عــىل  :فيـه نظـر لقوهلـا يف كتـاب اجلعــل واإلجـارة, قـال مالـك
  .أن اآلجر واجلص من عند األجري جاز

ُقلـــــت ـــــه معـــــروف :  قـــــال? مـــــن اجلـــــص واآلجـــــر بعينـــــهاً مل جـــــوزه ومل يـــــشرت شـــــيئ:ُ   أل
  .عند الناس
ُقلــت ــت الــسلم هــل جيــوز فيــه إال أن يــرضب لــه:ُ  وهــذا مل يــرضب لآلجــر ً أجــال أرأ

ـــه وقـــت لـــه,: ملـــا قـــال لـــه: قـــال ?ًواجلـــص أجـــال بنياهنـــا عنـــد  وقـــت ابـــن يل هـــذه الـــدار فكأ
ه أسلم إليه يف جـص وآجـر معـروف إىل وقـت معـروف, وإجارتـه يف  الناس معروف فكأ

إن كـان عـىل وجـه القبالـة ومل يـشرتط عمـل يـده : عمل هذه الدار فلذلك جاز, وقال غريه
  .أس إذا قدم نقدهفال ب
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ُقلت ْبن رشد ظاهر املسألة خالف نقل ا:ُ  عن املذهب, إن العقد عىل تعيني العامل ُ
ه غري جائز ووفاق لنقل ابن بشري   .وعدم تعيني املعمول منه أ

 ألن ابن القاسم جييـز ذلـك يف عمـل رجـل ; قول الغري خالف البن القاسم:الصقيل
ـــه يـــرشع يف العمـــل كإجارتـــه;بعينـــه إن دفعـــت : قـــال يف احلاملـــة  ولـــذا;ىل خدمتـــه ســـنةعـــ  أل

ًخلياط ثوب   . عىل أن خييطه بنفسه جازاٍ
 إنــام يــصح قــول ابــن القاســم عــىل أن يكــون األجــري صــاحب :وقــال بعــض القــرويني

ء مــن اجلــزار واخلبــاز كــل اًصــنعة عمــل اآلجــر واجلــص فيــصري تــأخري النقــد جــائز  كالــرشا
 هـذا جيـوز قـدم النقـد أو أخـره, ويـرشع يف العمـل أو فعـىل , والـثمن مـؤخرً وحلـاماًيـوم خبـز

ً شــيئا يطــول أخــذ مجلتــه حتــى يكــون املعجــل اًيكــون املــأخوذ منــه مــن اجلــص واآلجــر شــيئ
ه قـد تـأخر كلـه ملثـل اًمنه يسري  يف جنب ما يأخذ منه ال قدر املعجل منه لكثرته فيجوز أل

ه يف عمل رجل بعينه وا;وإنام قلنا ذلك. أجل السلم , اًآلجر واجلص يف ذمته مضمون أل
واملــضمون جيــب تــأخريه ألجــل الــسلم, ويكــون مجيــع مــا ينــوب ذلــك ومــا ينــوب إجارتــه 

ــه لــو تــأخر مــن ذلــك يشء كــان قــد تــأخر منــه قــدر ممــا ينــوب اآلجــر واجلــص وال اًنقــد  أل
يقــدر أن خيــص مــا ينقــده هبــام وإن نقــد اجلميــع ألجــل منــاهبام مــع وجــوب تــأخر اقتــضائهام 

  .إجارته وذلك ال جيوز السلم لزم تأخري عمل األجري لذلك مع انتقادألجل 
ُقلـــت ْبـــن رشـــد بعـــض القـــرويني هـــو التونـــيس, وهـــذا املعنـــى هـــو الـــذي أشـــار إليـــه ا:ُ ُ 

بتعليـــل املنـــع بالتنـــاقض والتعقـــب عليـــه بإطالقـــه املنـــع فيـــه دون تفـــصيل احلـــال يف املـــسلم 
َّدووملا ذكر املتيطي قول الغري يف امل. إليه   . ونحوه لعبد امللك يف الثامنية: قالنةَ

ْيب زمنَــنيقــال ابــن أ َ هــذه املــسألة ال حتتمــل النظــر وجوازهــا استحــسان, كــذلك قــال : َ
 وإن وقـــع العقـــد بتـــسمية الـــثمن دون رشط نقـــده وال تـــأخريه نقـــد منـــه مـــا قابـــل ,َســـحنون

  . دفع له بقدرهاًاآللة, وكلام عمل شيئ
ُقلت ال يقدر أن خيص ما ينقده باآللـة ففـي جـواز الـسلم  هذا خالف قول التونيس :ُ

 إن كان املـسلم إليـه مـن أهـل حرفـة صـنعته :ثالثهاصانعه دون مادته ومنعه  يف سلم معني
 أجـل الـسلم بالنــسبة أو قـل مـا يعجـل منـه لـرضورة الـرشوع يف العمـل قبـل مـيض أقـل مـدة

  .محلها عليه إن نقد مناهبا فقط لظاهرها مع :رابعها و,للباقي من املادة
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ْيب زمنَــــنيأابــــن  َ ْبــــن رشــــد واَ  والتونــــيس, واملتيطــــي, ومتــــام الكــــالم يف الــــسلم لــــذوي ُ

  .احلرف يف فصل رشط األجل
  :ورشطه بتعلقه مبيعه بالذمة الزم

  .اًاتفاق: الباجي
  ]باب يف الذمة[

  .الذمة أمر تقديري يفرضه الذهن ال ذات وال صفة هلا: ابن عبد السالم
ُقلت م كون معنى قولنا إن قام زيد ونحوه ذمة والصواب يف تعريفها أهنا  يرد بلزو:ُ

عنـه مـا أمكـن حـصوله مـن نكـاح أو واليـة أو وجـوب  ملك متمـول كـيل حاصـل أو مقـدر
  .)1( إذ ال يسمى ذلك يف العرف ذمة;ًحق يف قصاص أو غريه مما ليس متموال

                                     
  . ألن السلم من رشطه أن املبيع فيه يتعلق بالذمة;إنام احتاج إىل تعريف الذمة: َّالرصاع قال )1(
  .ما معنى تعلقه بذمة أو قوهلم املسلم فيه يف الذمة): فإن قلت(

ُقلــت  ذلــك جمــاز ومــا فيــه مــن الظرفيــة فيهــا جتــوز ال شــك فيــه وإنــام الذمــة أمــر تقــديري ولــيس بــذات قائمــة :ُ
املعــدوم  ء وال صــفة حالــة يف موصــوفها ولكنهــا مــن التقــادير الــرشعية التــي صــري فيهــايكــون فيهــا يش

  .موجودا
اليشء املتملك أو استحقاق الترصف يف املتملك وهـو  ما معنى امللك يف اجلنس هل املراد به): فإن قلت(

 فيهـا ال هـي الذي عرف بـه امللـك بعـد فـإن كـان األول فكيـف يقـال أن الذمـة متملكـة وإنـام املتملـك مـا
  . ألن الذمة ليست هي االستحقاق;وإن أريد االستحقاق املذكور يف حد امللك فكذلك

ُقلــت به ذات ملــك متمــول كــيل ألن امللــك مــضاف إليهــا أي ذات :ُ  كــان يعــرض يل ذلــك وكنــت أقــول صــوا
يــضاف هلــا ملــك أي اســتحقاق تــرصف يف متمــول قولــه كــيل احــرتز بــه مــن امللــك اجلزئــي وهــي القابلــة 

ــه أطلــق امللــك عــىل احلــق وفيــه بحــث وقــصد بمتمــول :لإللــزام وااللتــزام واهللا أعلــم بقــصده ويقــال  أ
إخـــــراج األمـــــور املتملكـــــة الغـــــري املتمولـــــة مـــــن احلقـــــوق غـــــري املاليـــــة مـــــن حقـــــوق النكـــــاح أو وجـــــوب 

  .القصاص
  . أو والية:وما معنى قوله): فإن قلت(

ُقلت   . ألهنا حقوق غري مالية; عليه يعني كوالية النكاح يف اإلعطاء واجلرب:ُ
  .وما معنى قوله حاصل أو مقدر): فإن قلت(

ُقلــت ــه ال : لعلــه أشــار إىل أن املتمــول الكــيل إمــا حاصــل بالفعــل أو باإلمكــان وإنــام أخــرج مــا ذكــر قــال:ُ  أل
  .يسمى ذلك يف عرف الفقهاء ذمة
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سلف مــاال وأخــذ مــن استــ: ويف طــرر ابــن عــات يف ترمجــة الــسلم يف ثمــر حــائط بعينــه
 أؤدي إليك من مايل من قرية, كذا فحيل بينـه وبـني مالـه ذلـك فطلبـه املـسلم : وقال,ًسلام

بدينــه فــأفتى صــاحب املظــامل أبــو عبــد اهللا بــن عبــد الــرؤوف, وابــن الــشقاق, وابــن دحــون 
  .وغريهم بلزوم أداء دينه

ِّطــرفُتــى أبــو املوأف ــ: عبــد الــرمحن بــن بــرشَ ــه ال يلزمــه أداء دين بتلــك  ه إال مــن مالــه أ
بــــه هــــذا عــــىل الفقهــــاء املــــذكورين فرجعــــوا إليــــه عــــن جــــواهبم األول  القريــــة فعــــرض جوا
بــه بــسامع أشــهب وابــن نــافع يف الرجــل يتعــني يف عطائــه فيحــبس العطــاء ولــه  واحــتج جلوا

  .ال يؤخذ ذلك من ماله مال فيه وفاء ملا عليه من تلك الغيبة إنه
ـه و مـروان بـنأخربين بجميعـه أبـ: قال ابن سهل البـن  مالـك فـذكرت ذلـك املعينـة أ

ال أذكــــر أهنــــا نزلــــت عنــــدنا, وينبغــــي أن ال جيــــوز كــــام قــــال ابــــن القاســــم يف : عتــــاب قــــال يل
َّدونـــةالرواحـــل والـــدواب مـــن امل  فـــيمن ابتـــاع ســـلعة بـــدنانري لـــه معينـــة غائبـــة, ومل يـــشرتط َ

  .اًن العطاء كان مأمون أل;العطاء من ذلك وليس مسألة: خلف الدنانري إن ضاعت, قال
ُقلت   : فاحلاصل أن يف النازلة املذكورة ثالثة أقوال:ُ

  .صحة البيع والقضاء بغرمه من عموم ماله
 .وصحته وقرص القضاء عىل املال املشرتط القضاء منه

وفــساد البيــع, وأخــذه ابــن عتــاب مــن مــسألة الــدنانري الغائبــة, يــرد بــأن التعيــني فيهـــا 
,  ألن مـــسمى مالـــه يف قريـــة كـــذا وســـامها ابـــن ســـهل بـــام أحرفـــه;عينـــةأشـــد منـــه يف النازلـــة امل

 =                                     
به أن يقال): فإن قلت( ه ال يسمى ذلك ذمة أو يف ذمة:هل صوا   . أل
 الصواب مما ذكر وانظر القرايف يف رشحه فإنه عرف الذمة بغري هـذا ومـن الزم الذمـة أن املتقـرر فيهـا :ُلتُق

كــيل ال جزئــي وبنـــى الفقهــاء عليـــه مــسائل وأن مــصيبة مـــا كــان يف الذمـــة قبــل القــبض مـــن املــدين حتـــى 
  .يقبض ذلك صاحب الدين

َّدونـــةرســـمه للـــدين غـــري مـــنعكس بـــام قـــال الغـــري يف امل): فـــإن قلـــت(  : إذا اشـــرتى ســـلعة بـــدنانري غائبـــة قـــال;َ
  . ألن الدنانري معينة;يضمنها إذا تلفت وتعلقت بالذمة فالذمة هنا ملك متمول جزئي ال كيل

ُقلـــت ـــه ألغـــى التعيـــني فالذمـــة :ُ  قـــول ابـــن القاســـم أن الـــضامن إنـــام هـــو مـــع رشطـــه ال يف غـــري ذلـــك والغـــري كأ
  .هللا سبحانه املوفق للصوابمتمول كيل فاحلد يصدق عليهام معا وا
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  .أوسع من الدنانري املعينة وهو
ُقلت   . مسألة سامع أشهب هي يف رسم األقضية من كتاب املديان:ُ
ْبن رشدقال ا ـه حكـم للعطـاء بحكـم الـدين :  ومعناهـا,)تكررت يف آخر الـسامع(: ُ أ

ه إن مـــات مـــن عليـــه الـــدين أو فلـــس, ومعنـــاه يف الثابـــت يف ذمـــة يف أن مـــصيبته ممـــن اشـــرتا
اشــرتى ســلعة بــدين عــىل أن يقــضيه مــن عطائــه إذا خــرج فلــم خيــرج   املــأمون فــإن:العطــاء

بطل حقه, وإن خـرج بعـضه حـل عليـه مـن الـدين بقـدره عـىل مـا يف آخـر الـسامع, وكـذا لـو 
يف عطائــه أو إن تعــني : فلــم خيــرج مل يكــن لــه عــىل هــذا القــول يشء, وقيــل اشــرتى العطــاء

باعــــه كـــــان ذكــــر العطـــــاء كاألجــــل وتعلـــــق ذلـــــك بذمتــــه إن مل خيـــــرج العطــــاء أو مـــــات قبـــــل 
  خروجه واختاره حممد ورواه أشهب يف الواضحة وهو اآليت عىل قول الغري

ــــه يــــضمنها إن تلفــــت وإن مل يــــشرتط :فيهــــا  فــــيمن اشــــرتى ســــلعة بــــدنانري لــــه غائبــــة أ
جيـــــوز التعيـــــني يف العطـــــاء إال بـــــرشط اخللـــــف, الـــــضامن, وعـــــىل قـــــول ابـــــن القاســـــم فيهـــــا ال 

  :ثالثة أقوال فيتحصل
  . ال جيوز البيع إال برشط الضامن إن مل خيرج العطاء:األول
  .اجلواز واحلكم الضامن: والثاين
  .اجلواز وال يلزمه ضامن: والثالث

وأمــا العطــاء غــري املــأمون فــال يتعــني فيــه حــق باتفــاق, وخيتلــف يف جــواز ذلــك بغــري 
خللـــــف عـــــىل قــــــولني, وحيتمـــــل محــــــل هـــــذه الروايــــــة عـــــىل العطــــــاء املـــــأمون, ومــــــا يف رشط ا

الواضــــحة, وقــــول حممــــد عــــيل غــــري املــــأمون فــــال يكــــون يف املــــسألة اخــــتالف إال يف جــــواز 
  .البيع, بغري رشط اخللف يف غري املأمون

ُقلــت  فاحلاصــل أن معنــى مــسألة ســامع أشــهب إنــام هــو راجــع إىل بيــع العطــاء نفــسه :ُ
ْبـــن رشــدكبيـــع ديــن عـــىل مــدين حــسبام نـــص عليــه ا .لقــه بذمــة بائعـــه فــصاردون تع  : بقولـــهُ

ِّطـــرفُبحكــم الــدين الثابــت يف الذمــة, وذلـــك خــالف مــا فهمــه منهــا أبــو امل حكــم العطــاء َ 
ه يف النازلــة املــذكورة,ًمــستدال  ألن العطــاء ;ال يتــصور فيهــا معنــى بيــع الــدين  بــه عــىل فتــوا

ـه يف ذمـة أو كـسلعة غائبـة مأمونـة, فانحـرص تعلـق  فلـذلك ;مأخوذ من غـري بائعـه صـار كأ
البيــع والعوضــية بــه والعــني, ال تنــايف تعلــق البيــع هبــا مــن حيــث تعيينهــا مــع أمنهــا والنازلــة 



 

 

264

264

 ألن ;املــذكورة هــي ســلم عــىل أن يدفعــه مــن مالــه بقريــة كــذا, وهــذا يمنــع كونــه كبيــع ديــن
يـع إنـام يطلـب بــه غـري بائعـه, ويمتنـع كونــه طلبـه إنـام هـو مــن بائعـه ال مـن غـريه, والــدين املب

 اً ألن الــــسلعة الغائبــــة يمتنــــع الــــسلم فيهــــا المتناعــــه يف املعينــــات اتفاقــــ;كبيــــع ســــلعة غائبــــة
حـسبام قالــه البـاجي, وإذا بطــل األمـران فيهــا لــزم تعلـق البيــع فيهـا بذمــة البـائع وكلــام تعلــق 

بـن  عات يف عدم ذكـره كـالم ابالذمة لزم تعلقه بكل مملوك لذي الذمة, والعجب من ابن
ْرشد   . مع كثرة نقله عنهُ

أجلـــه رشط فيهـــا مـــا ينقطـــع مـــن  , عنـــد حلـــولاًوكـــون املـــسلم فيـــه موجـــود: البـــاجي
ــدي النــاس يف بعــض الــسنة مــن الــثامر الرطبــة وغريهــا ال يــشرتط أخــذ ســلمه إال يف إبانــه  أ

ه رشط ما ال يقدر عليه; مل جيز;وإن رشط أخذه يف غري إبانه   . أل
 عــىل تــسليمه يف مجيــع أثنــاء األجــل لــئال اًورشط أبــو حنيفــة كونــه مقــدرو: بــشريابــن 

يمــوت املــسلم إليــه يف أثنائــه فيجــب تعجيلــه, وعنــدنا خــالف يف مراعــاة الطــوارئ البعيــدة 
  .فيجري هذا الرشط عىل رعيها

اتفـاق أهـل املـذهب عـىل إلغـاء احـتامل املـوت  يف هذا نظر الحـتامل :عبد السالمابن 
والفلس يف هـذا, وإن اختلفـوا يف مراعـاة الـصور النـادرة الحتامهلـا شـهد الـرشع بإلغائـه يف 
األجل جلواز البيـع إىل أجـل طويـل إذ لـو روعـي ذلـك االحـتامل كـان األجـل غـري منـضبط 

  .اًفيكون العقد ذا غرر فيمنع وهو باطل قطع
ُقلت ل املـوت والفلـس ال الحتامل اتفاق أهل املذهب عـىل إلغـاء احـتام : رده بقوله:ُ

ه مـن مجلـة أفـراد القـضية الـرضورية ;يوجب ثبوته خيفى ضعفه ألن احتامل االتفاق ال  أل
القائلة احتامل اليشء ال يوجب ثبوته وهي بدهيية وربام برهنت باستلزام نقيضها املحـال 

إىل شـهد الـرشع بإلغـاء هـذا االحـتامل  : بقولهاًالضدين والنقيضني, ورده ثاني وهو اجتامع
ــه إنــام ألغــاه لتعــذر املنجــي منــه يف أمــر حــاجي أو رضوري وهــو البيــع بــثمن  آخــره, يــرد بأ

  .مؤجل وصورة النزاع املنجي منه ممكن وهو دوام وجود املسلم فيه مدة األجل
عـام والـدواب بـصفة وإن:وفيها كانـت   ال جيوز السلم يف نسل حيـوان بعينـه مـن األ

  . ال يف نسل حيوان بعينهاًان مضمونحوامل إنام يكون السلم يف احليو
ــــه إن مل يوجــــد بتلــــك الــــصفة كــــان رأس املــــال تــــارة ســــلف: اللخمــــي , اً وتــــارة بيعــــاًأل
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وجيـــوز إن مل يقـــدم رأس املـــال وقـــرب الوضـــع إن خـــرج عـــىل الـــصفة أخـــذه, ودفـــع الـــثمن 
وإال فال بيع بيـنهام وخيتلـف إن بعـد الوضـع ملوضـع التحجـري, فأصـل ابـن القاسـم جـوازه 

  .وأصل غريه منعه
ُقلت  هذا إشارة إىل قوليهام يف عقـد الكـراء عـىل أرض البعـل غـري املأمونـة يف أكريـة :ُ

وهــذا عــىل أصــله يف إجازتــه بيــع مــا فيــه غــرر إذا وقــف ثمنــه وكــرره  الــدور واألرضــني فيهــا
عــــىل الــــصفة  إن رشطــــا وقفــــه الـــثمن فــــإن خــــرج اجلنـــني يف مواضـــع, ومثلــــه قــــول املـــارزي

 غرقـة ووقـف الـثمن اًالبيع جري عىل القولني املشهورين فيمن اكـرتي أرضـ املشرتطة تم
إال إىل أجـــل بعيــــد الختبـــار انكـــشاف املـــاء وفــــيمن اكـــرتى دابـــة بعينهـــا عــــىل أن ال يركبهـــا 

  .برشط وقف الثمن
 إذا بيعـــــت الثمـــــرة قبـــــل الزهـــــو بـــــرشط التبقيـــــة عـــــىل وقـــــف الـــــثمن :ورأى الـــــسيوري

ـت إن منـع اهللا  :غلك, وهو ظاهر التعليل يف قولـه الختبار سالمتها جاز بيعها كذ أرأ
  .وهذا جيري عىل القولني يف األرض والدابة )1(الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه?

  .ال جيوز السلم يف نسل حيوان بعينه ولو وصف, نقد أو مل ينقد :وقال ابن شاس
 القــولني يف إن مل ينقــد ورشط إن وافــق الــصفة تــم البيــع جــرى عــىل: وقــال الــسيوري

  .األرض الغرقة
ُقلت   . الصواب منع ختريج اجلواز يف مسألة السلم يف نسل حيوان بعينه مما ذكروه:ُ

ووقــف الــثمن لقيــام دليــل املنــع وفــساد التخــريج قبــل زهــوه عــىل التبقيــة,  ويف الثمــر
 فـــيهام أمـــا دليـــل املنـــع, فاألحاديـــث الدالـــة عـــىل فـــساد بيـــع الغـــرر إذ ال خفـــاء يف وجـــوده يف

  .وعدمه مسألة نسل احليوان وهو الغرر النايشء عن احتامل حصوله بالصفة املشرتطة
الغــرر الناشــئ عــن احــتامل ســالمة الثمــرة وفــساده ونفــي علــة : ويف مــسألة الــسيوري

ال نفي مطلق علة فساده بغريها وهو الغـرر الالحـق  فساده املشار إليها يف احلديث بوقفه
                                     

 يف 5/302 يف الزكـــاة, بـــاب مـــن بـــاع ثـــامره أو نخلـــه أو أرضـــه أو زرعـــه, و3/278:  أخرجـــه البخـــاري)1(
يف املـــساقاة, بـــاب وضـــع ) 1555( رقـــم :البيـــوع بـــاب إذا بـــاع الـــثامر قبـــل أن يبـــدو صـــالحها, ومـــسلم

  .اجلوائح
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 تمــل حــصوله وعدمــه, وفــساد خترجيــه مــن قــول ابــن القاســمللمبتــاع يف وقفــه مالــه ألمــر حي
فيهــا يف األرض الغرقــة والدابــة املعينــة بــالفرق بيــنهام وبــني صــورة النــزاع, وذلــك أن البيــع 
يقتـــيض لذاتـــه تعلقـــه بعوضـــني ويـــستحيل تقـــرره بأحـــدمها والعوضـــان يف مـــسألة األرض 

جــــــارة لتقــــــرر  ألن األرض حاصــــــلة يف ملــــــك مكرهيــــــا فــــــصح تقــــــرر عقــــــد اإل;حاصــــــالن
 وكذا يف الدابة املعينة والغرر إنام تعلق بصفة العـوض وهـو انكـشاف ,حاصلني عوضيها

املــاء عــن األرض واســتمرار ســالمة الدابــة ومهــا خارجــان عــن ذات العــوض, والغــرر يف 
صورة النزاع متعلق بذات املبيع وهو نفس النسل املسلم فيه لعدم تقـرره يف ملـك البـائع 

ليه, وال يلزم من إلغاء الغرر املتعلق بأمر خارج عن ذات العوض إلغـاء له حني العقد ع
  .الغرر املتعلق بذات العوض ونحو هذا مذكور يف مسألة كراء األرض

ء منها جاز :ابن شاس   .لو كان يف نسل نعم كثرية ال يتعذر الرشا
ُقلــت ــه هــو املــذهب وظــاهر امل: ظــاهره:ُ َّدونــة أ ة الثــاين يف  هنــا ويف الزكــااً منعــه مطلقــَ

ُشيوخويتخـــرج جـــوازه مـــن قـــول بعـــض الـــ الـــسلم إىل الـــساعي  جيـــوز الـــسلم يف ثمـــر قريـــة ُ
  .صغرية ملن ال ملك له فيها إن كان الغالب بيع بعض أهلها قدر ذلك

ُقلـــت  فـــإن اًال جيـــوز الـــسلم يف ثمـــر حـــائط بعينـــه قبـــل زهـــوه ولـــو رشط أخـــذه رطبـــ :ُ
, اًإرطابــه, وغــرر بعــد مــدة صــريورته متــر  مــدة ألن;اً ال متــراًأزهــى جــاز بــرشط أخــذه رطبــ
 ألن حملــــه البيــــع ال الــــسلف, ; وكلــــه إن رشط أخــــذه دفعــــةاًوتأجيــــل قــــدر مــــا يأخــــذه مفرقــــ

ام قليلة وتأخريه مخسة عرش يوم  قريب, وكون احلائط يف ملـك اًوالرشوع يف أخذه أو أل
ا قبـضه بمنـاب قيمتـه ثمر احلائط قبل متام قبض الثمر ففي مـيض مـ ولو انقطع املسلم إليه
ء مجيعــه, قــوالن, البــن حمــرز عــن  مــن الثمــر يف أوقاتــه كاألكريــة أو بقــدره كجائحتــه يف رشا

ابن شبلون, مع اللـويب وعبـد احلـق عـن القابـيس وابـن حمـرز عـن ابـن مـزين عـن عيـسى بـن 
  .دينار

إن كـــــان رشط أخـــــذه يف يـــــومني فعـــــىل القـــــدر, وإال فعـــــىل القـــــيم, وســـــمع : اللخمـــــي
ـــه بيـــع رطـــب ;اً فـــأثمر قبـــل أخـــذ مجيعـــه مل يأخـــذ بقيتـــه متـــراًرشط أخـــذه رطبـــأشـــهب إن   أل

  .بتمر
حمـــرز لتهمـــتهام عـــىل تعمـــدمها تـــأخريه وكـــذا مـــا يـــتهامن عليـــه ولـــو أجيحـــت ثمـــر ابـــن 
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احلائط جازأخذه ما تراضـيا عليـه مـن عـني وطعـام وغـريه لنفـي التهمـة, ويراعـى يف أخـذه 
والفرق بـني منـع . اًرصف املستأخر وسلف جر نفعالسالمة من فسخ الدين يف الدين وال

ءه ثمــر احلــائط كــيال عــىل تركــه ليــصري متــر فــاًرشا ئــه جزا ضــامن   عــىل ذلــك أناً, وجــواز رشا
املكيـــل مـــن بائعـــه فـــيام قـــل أو كثـــر واجلـــزاف ال ضـــامن عـــىل البـــائع فيـــه إال ضـــامن اجلائحـــة, 

املكيــل فمنــع, ويعتــرب هــذا فكــان الغــرر يف اجلــزاف يــسري فلــم يمنــع صــحة البيــع, وكثــر يف 
  .املعنى بجواز النقد يف عهدة السنة لقلة الغرر وكراهته يف عهدة الثالث لكثرته

ُقلت  ألن الضامن, مهام قل يف حق البائع كثر يف حق املـشرتي ; يف هذا التعليل نظر:ُ
 وألجــل هــذا وهــم ابــن بــشري يف هــذه اًالغــرر لــزم مطلقــ وكــذا العكــس فــإن أوجبــت الكثــرة

وهـــل جيـــوز أن  :ألة, فاعتقـــد املـــذهب عـــىل عكـــس مـــا نقلـــه ابـــن حمـــرز, فقـــال مـــا نـــصهاملـــس
, أمــا إن اشــرتى مكيلــة فيجــوز ذلــك, وإن اشــرتى اًيــشرتي بعــد الزهــو ويــشرتط أخــذه متــر

 ألن الــضامن مـن املــشرتي ;مجلـة احلـائط فــال جيـوز, والفـرق كثــرة الغـرر مــع اشـرتاء اجلملـة
 ألن الـضامن مـن البـائع, وأراد اللخمـي ; اشـرتى مكيلـةإال حكم اجلائحة, وقلة الغرر إذا

  .املساواة بينهام وليس كام قال
ُقلت َّدونـة ألفاظ امل:ُ  كـالنص يف أن احلكـم مـا قالـه ابـن حمـرز, ومـا نقلـه عـن اللخمـي َ

ء  مـــن املـــساواة مل ء عـــىل الكيـــل واجلـــزاف يف رشا أجـــده يف تبـــرصته, وإنـــام ســـوى بـــني الـــرشا
َّدونــةأشــار يف املالــزرع بعــد أن أفــرك, و ــه إذا اشــرتى عــىل الكيــل لــزم تــأخري َ  إىل الفــرق بأ

ــه مبيــع مــن  ضــامنه لكيلــه, ومــن لوازمــه منــع انتفاعــه بــيشء منــه قبــل إرطابــه, وال خــالف أ
ه مضمون, فإذا كان أمد كيله إرطابـه قـرب قبـضه فلـم يدخلـه بيـع معـني  حيث تعيينه ال أ

منه بـــنفس العقـــد وكـــان لـــه التـــرصف فيـــه مـــن وإذا اشـــرتاه عـــىل اجلـــزاف ضـــ. يتـــأخر قبـــضه
  .حينئذ, وانتفى عنه مطلق التأخري

إن انقطع ثمر احلائط بعد أخذه بعض سلمه رجع بحـصة مـا بقـي مـن الـثمن  :وفيها
  .ًوله أن يأخذ بتلك احلصة ما شاء من السلع معجال

ل  فتقـرص عنـه, واملـسكن ينهـدم قبـًوكذا صربة يشرتي منهـا كـيال: الصقيل عن حممد
  .متام املدة

ْيب زمنَنيأابن  َ مـا شـاء إال مـا هـو مـن صـنف   يأخـذ بـه عنـه: لبعـضهم عـن ابـن القاسـمَ
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  .اًالثمر الذي أسلم فيه فال يأخذ منه إال قدر ما بقي له لتهمة التأخري عىل سلف جر نفع
   عــــــن ورق وال عكــــــسه للتهمــــــة عــــــىل اًوعليــــــه ال يأخــــــذ ذهبــــــ: قــــــال بعــــــض القــــــرويني

  .رصف مستأخر
ُقلـــت    إن رد بـــأن مطلـــق التهمـــة عـــىل رصف مـــستأخر أضـــعف مـــن هتمـــة دفـــع قليـــل :ُ

  .يف كثري
ُقلـــت  قـــد اعتربهـــا يف بيـــوع اآلجـــال إن كـــان الـــرصف بيـــنهام عـــىل الـــسعر وألغاهـــا إن :ُ

  كان أقل من السعر فتعترب هنا إن كان بأكثر من السعر
  .ىل صفتهتراضيهام عىل تعجيله قبل الوقت الذي رشطاه جائز إن كان ع: وفيها

أجاز أخذ ما طاب اآلن عن ما يطيب بعده وهـو طعـام بطعـام غـري يـد بيـد : اللخمي
فــــإن قــــصد املعــــروف جــــاز, وإن قــــصد التــــرصف يف ثمــــر حائطــــه وإن أجيحــــت الثمــــرة مل 

  .بيشء جاز وإن كان لريجع بمثل ما دفع مل جيز إال عىل وجه السلف يرجع
  أقــساط مــن زيــت جلجــالن لــهومنــع ابــن القاســم يف كتــاب احلــبس مــن وهــب عــرشة

  أن يعطيه ذلك من غريه?
ُقلت  إنام شـبه مـسألة اجللجـالن لـو عجـل لـه ذلـك مـن غـري ذلـك احلـائط, واملعجـل :ُ

  عجــــــل منــــــه كــــــان نفــــــس املبيــــــع ومل جيــــــب عنــــــه  منــــــه واملبيــــــع منــــــه غــــــري معــــــني فيــــــه فــــــام هنــــــا
  .املازري بيشء
  .)إن هلك املتبايعان لزم البيع ورثتهام(: وفيها

ُشـيوخ قال بعض :ذيب عبد احلقيف هتو إن مـات قبـل إرطـاب التمـر أخـر مبتاعـه : ناُ
إلرطابه وحلول احلق بمـوت مـن هـو عليـه إنـام هـو فـيام تعلـق بالذمـة, واحلـق هنـا يف معـني 

ه لو أجيح رجع يف رأس ماله;ال يف ذمة   . أل
 اًوينبغــــي أن يكــــون للورثــــة قــــسم الرتكــــة ويــــرتك التمــــر لــــصريورته رطبــــ: عبــــد احلــــق

ملبتاعــه, ولــيس لــه مــنعهم مــن القــسم إن أجــيح بــأن الثمــر قــد جيــاح فريجــع لــرأس املــال, 
أرباهبـا  ألن التأخري إلرطابه قريب, والغالب السالمة, ولو كان عىل امليت ديـون وطلـب

  .بيع ثمر احلائط, ويستثنى منه قدر حق هذا من الثمر وهو كثري ففيه نظر
ن الــذي لــه الــسلم مبــدى فيــه بحقــه والــصرب  أل;الظــاهر أن لــيس هلــم ذلــك :الــصقيل
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  .لإلرطاب قريب
لـو كـان عـىل امليـت ديـن فطلـب أربابـه بيـع ثمـر احلـائط لـدينهم  :قال ابن عبـد الـسالم

ُشيوخبعـــض الـــ  فقـــال,ويـــستثنى قـــدر حـــق املـــشرتي, مـــن الرطـــب  يف ذلـــك نظـــر ثـــم ذكـــر :ُ
 البيــع يتخـــرج عـــىل  كـــان يمــيش لنـــا يف املــذاكرات أن متكيـــنهم مـــن:كــالم ابـــن يــونس وقـــال

القــولني فــيمن اســتثنى يف بيــع غلــة حائطــه أو ســقاء الثلــث فأقــل فــأجيح ثلــث الغلــة فــأكثر 
  .فعىل تبدئته فيام استثنى ال رضر عىل املسلم يف الصورة التي تردد فيها

ـه يبطـل عـىل املـسلم ; وعىل عدم تبدئته ال يمكن أرباب الديون من البيـع:َّالشيخ  أل
  .حقه يف تبدئته

  : فيام ذكره نظر من وجهني:ُلتُق
ويستثنى منـه قـدر :  أن املسألة التي توقف فيها عبد احلق إنام عرب عنها بقوله:األول

ـه أكثـر مـن الثلـث  : ونـصه,حق هذا من الثمر وهـو كثـري وكـذا نقلهـا ابـن يـونس فظـاهره أ
ــه غــري حمــدود بــه ل حــسبام  واملــسألة التــي خــرج منهــا مقيــدة بكــون املــستثنى الثلــث فأقــ,أ

بـــام  ذكرهـــا كـــام هـــي يف الروايـــات, فمـــسألة النظـــر مباينـــة للمـــسألة املخـــرج منهـــا يف فرضـــها
حكـــم  يوجـــب الفـــساد وهـــو الزيـــادة عـــىل الثلـــث وهـــذه املباينـــة مبطلـــة للقيـــاس رضورة أن

األصــل مــرشوط بكــون املــستثنى الثلــث فأقــل, وصــورة الفــرع وهــو مــا جعلــه عبــد احلــق 
: فقـود, إمـا ألهنـا مفروضـة عــىل أهنـا مقيـدة بنقيـضه وهـو قولــهحمـل نظـر هـذا الـرشط فيهــا م

 إن محلنــا كثــري عــىل أكثــر مــن الثلــث أو عــىل أهنــا عريــة عــن اعتبــاره )وحقــه مــن الثمــر كثــري(
  .لوضوح داللة لفظ كثري عىل عدم التقييد بكونه الثلث فأقل

وسق من من اشرتى عرشة أ: أن نقول قال اللخمي وغريه يف كتاب اجلوائح: الثاين
حائط بعينه فأجيح بعضه بدي املـشرتي فـيام بقـي باملكيلـة التـي اشـرتى ولـو اشـرتى غـريه 

الثــاين  بعــده قــدر مكيلــة أخــرى فأصــيب بعــض احلــائط بــدي املــشرتي األول عــىل املــشرتي
 ألن الثــاين إنــام حــل حمــل البــائع, ;ومــا فــضل عــنهام لــرب احلــائط, وال حيــاص الثــاين األول

  .ن حق األولوحق البائع مؤخر ع
فــ : فأقــل, فقــال مالــك  واســتثنى مكيلــة الثلــثاًواختلــف فــيمن بــاع ثمــر حائطــه جزا

  .يبدى صاحب احلائط بام استثنى
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ُقلــــت  ومــــن البــــني أن مــــسألتنا وهــــي بيــــع الغرمــــاء لثمــــر احلــــائط مــــع اســــتثناء مكيلــــة :ُ
هام يف املشرتي إنام هي كمسألة من باع من حائطـه مكيلـة ثـم بـاع مـن آخـر مكيلـة الشـرتاك

  .عليها تبدئة املشرتي فيهام عىل رب احلائط ال كاملسألة التي زعم اإلجراء
 أكثــر مــن اًإذا كــان التمــر املبيــع مــن احلــائط كثــري  يــرد بــامًمــا ذكرمتــوه أوال: فــإن قلــت

الثلــث أو غــري مقيــد بكونــه الثلــث فأقــل كــان مــن الواضــح منــع بيــع احلــائط واســتثناء هــذا 
  . له يوجب كونه كالثلث فأقلًعند قائله حمال لنظر بكونه لًالقدر فال يكون حمال

ُقلت يف بيعـه  إنام ينتج هذا تقييده بكونـه الثلـث فأقـل لـو انحـرص موجـب النظـر فـيام :ُ
 وال موجـــب النحـــصاره فيـــه جلـــواز بيعـــه ًاملبيـــع بوصـــف كونـــه مكـــيال مـــستثنى منـــه الثمـــر
ن خرصـه سـتني وسـقا ومكيلـة املبيع, من حيث كونـه جـزء احلـائط يكـو مستثنى منه الثمر

عــرشون وســقا فمحــل النظــر هــل يبــاع نــصف احلــائط أو ثلثــاه لغلبــة أمــن الثمــر  املــشرتي
  إلرطابه أو ال يباع الحتامل اجلائحة املفوتة ما بقي بقدر جزء املشرتي?

 مل جيــز لبعــد ذلــك وقلــة أمــن اًإن أســلم فيــه بعــد زهــوه ورشط أخــذ ذلــك ثمــر :وفيهــا
َأصــبغوتــه بمجــرد قبــضه ولــزوم فــسخه قــوال ف اجلــوائح فيــه, ويف ْ  ونقلــه روايــة َّالــشيخ مــع َ

 ألن التمـر ;اًليس كمن أسلم فيه وقد أرطـب, ورشط أخـذه متـر: ًحممد وابن شبلون قائال
إن أســلم يف  :وصــوب الــصقيل األول لقــول مالــك مــن اإلرطــاب قريــب ومــن الزهــو بعيــد

  .إن فات مىض زرع قد أفرك ورشط أخذه
بـــن  فوتـــه بقبـــضه قـــال, وقـــال غـــريه بالعقـــد, وعـــزا اَّالـــشيخأن قـــول ورصح عيـــاض بـــ

ْرشد   . لسلمها األول فسخه وإن قبض ما مل يفت بعد القبضُ
جواز السلم يف كل رطب الفواكه كالرمان والقثـاء والبطـيخ كاحلـائط بعينـه, : وفيها

  .ويف لبن غنم بعينها أو صوفها أو أقطها أو جبنها أو سمنها وكره أشهب السمن
  .منعه فيه, ويف األقط: حمرزابن 

  .عنه حممد قاله: التونيس
 بيـع ثـوب عـىل : يريـد;قوله هذا خري مـن قولـه يف الـصناعات: َسحنونحمرز عن ابن 

 عـــىل أن يطحنـــه, وأجـــازه ابـــن القاســـم اًعـــىل أن خيـــرزه أو قمحـــ اًأن خييطـــه البـــائع أو جلـــد
 َسحنونعنــد ابــن القاســم, ولــ وكــذا الــسمن واألقــط اًوأشــهب ال مــن وجــه خروجهــا غالبــ
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ه كالزيتون عىل أن عىل البائع عرصه;إنام كره أشهب السمن   .  أل
إنام يصح هذا التعليل لو أسلم إليه يف كيل مـن اللـبن عـىل أن خيـرج لـه بائعـه  :َّالشيخ

  . غري معلوم القدر, وهذه املسألة إنام أسلم إليه يف سمن أو أقط معلوماً أو أقطامنه سمنً
  .اً إنام كرهه لبعده كاشرتاط الزهو متر:الصقيل
مـــا ينقطـــع مـــن الـــثامر يف بعـــض الـــسنة أســـلم فيـــه يف أي إبـــان شـــئت واشـــرتط  :وفيهـــا
ُشــيوخعــن بعــض : إبــان عبــد احلــق أخــذه يف أي لــو مــات املــسلم إليــه قبــل اإلبــان وقــف  ه,ُ

  .قسم الرتكة إليه
ْبـــن رشـــدا لم, وإن قـــل الـــسلم  إنـــام يوقـــف إن خيـــف أن يـــستغرقها مـــا عليـــه مـــن الـــس:ُ

ه إال عـىل روايـة أشـهب,  ـه يفـي بالـسلم وقـسم مـا سـوا وكثرت الرتكة وقف قدر ما يرى أ
ُشيوخ عبد احلق عن بعض اًأن القسم ال جيوز وعىل امليت دين وإن كان يسري ه إن كانت ُ

ديــــون وقــــع احلــــصاص ورضب لــــرب الــــسلم بقيمــــة ذلــــك الــــيشء يف وقتــــه عــــىل معتــــاد مــــا 
  .ته لو أسلم فيه اآلن عىل أن يقبض يف إبانهيعرف منه ال بقيم

ْبــن رشــدزاد ا  ذو الــسلم املؤجــل حياصــص بقيمــة ســلمه إىل َســحنونإال عــىل قــول : ُ
  .ًأجله ال بقيمته اآلن حاال

ُشـــيوخعبـــد احلـــق عـــن بعـــض  فـــال يشء لـــه وإن كـــان  اًإن جـــاء اإلبـــان, فكـــان غاليـــ :هُ
  .أرخص فال زيادة له عىل حقه

 يف احلصاص وقف ليشرتى له يف اإلبان إن نقـص عـن حقـه اتبـعما طار له  :الصقيل
  .بباقيه ذمة امليت وإن زاده فالزيادة ملستحقها من وارث أو ذي دين

ُقلت   .أيب عمران بعد ذكره ما تقدم من احلصاص  يف تعليقة:ُ
كــره  توقــف مــا يف: أن أبــا احلــسن قــال :َّالــشيخوذكــر  ذمــة الغــريم إىل اإلبــان فعابــه وأ

  . ألن له نامءه وحق هذا ليس عني ما وقف له;لو هلك كان من امليتالصقيل 
ْبن رشدا  إن جاء اإلبان وهو أغىل مما قوم به فـال رجـوع لـه عليـه عـىل الغرمـاء, وإن :ُ

ئــــد مــــا بينــــه وبــــني مجيــــع حقــــه, ومــــا فــــضل عنــــه    كــــان أرخــــص فــــال رجــــوع هلــــم عليــــه يف الزا
  .فهو هلم

ه املسألة بقول ابن القاسم فيام وقف للغريم من إنام مل حيكم يف هذ :عبد السالمابن 
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 ألن اإلبـــــان مل يـــــأت فلـــــم يـــــتمكن ;مـــــال املفلـــــس ألن مـــــسألة الـــــسلم مل حيـــــل األجـــــل فيهـــــا
  .املشرتي من حقه بوجه ولو حل األجل كان كام وقف للغريم من مال املفلس

ُقلـــت  عـــن اً خارجـــاً كـــون ســـبب الوقـــف أمـــر: األجـــل حـــل بموتـــه واألوىل أن يقـــال:ُ
  .عىل ضامن ما وقف لرب دين عىل مفلس سبب رب الدين بغيبته يمنع جزهيات

ُقلــت  قــال أبــو عمــران مــا هلــك يف الوقــف فهــو ممــن وقــف لــه كقــول ابــن القاســم يف :ُ
الغرمـــاء لـــيس هلـــم إال املوقـــوف وهـــذا حقـــه يف عـــرض : كـــون العـــني مـــن الغرمـــاء قيـــل لـــه

ممــن لـه العــرض   أصــحابه والغـرضهــذا يـؤدي إىل قــول املغـرية العــني مـن: يـشرتى لــه قـال
  .وهو خالف املذهب

يتـأخر مـن : إن رشط أخذه يف إبانه فانقطع قبـل أخـذ مـا أسـلم فيـه قـال مالـك :وفيها
  .له السلم إلبانه
 خيــري املــسلم يف التــأخري :ثالثهـا يف لــزوم التــأخري إلبانـه أو إن طلبــه أحــدمها, :عيـاض
اسبة وإن قبض أكثره جاز لـه التـأخري وال  إن قبض أقله لزمت املح:رابعها و,واملحاسبة

 : وجـوب املحاسـبة, وسادسـها:وجه له وعكسه أقيس وأسعد بلفظ الكتاب, وخامـسها
ابــن   وظـاهر قـول: مـع أول قـويل مالــك, وثـانيهامَسحنونهـذا إال أن جيتمعـا عـىل التــأخري لـ

زيـــةالقاســـم فيهـــا مـــع نـــصه يف   تـــأويالن ونَسحن ويف عـــزو الثالـــث البـــن القاســـم أو لـــَّاملوا
َأصبغورواية الصقيل وأشهب و ْ َ.  

 يف لــــــزوم التــــــأخري أو املحاســــــبة أو إال أن يرضــــــيا املحاســــــبة أو التــــــأخري, :املــــــازري
بــع, وجعــل اخلــامس وجــوب  خامــسها خيــري املــسلم, فأســقط مــن نقــل عيــاض الثــاين والرا

 إن قـــبض التـــأخري إال أن جيتمعـــا عـــىل املحاســـبة, وتبعـــه ابـــن بـــشري, وزاد عـــن ابـــن القاســـم
األقل وجبت املحاسبة, وإن قبض األكثر وجب التأخري عىل إعطاء املتبوعات حكـم مـا 

َأصــبغقــول : تبعهــا, وحكــى اللخمــي ْ وقــول .  بزيــادة ســواء كــان ذلــك بمطــل منــه أو غــريهَ
أشـــهب أحـــسن إن كـــان فـــوت الثمـــرة بجائحـــة, وإن كـــان بلـــد املطلـــوب خـــري الطالـــب يف 

الطالــب خــري املطلــوب, وقالــه ابــن حبيــب إن هــرب  ربالتــأخري واملحاســبة وإن كــان هبــ
املــسلم بــرأس املــال أو املــسلم إليــه فلــم يقــبض رأس املــال حتــى حــل األجــل, فــأرى أن 

فـيحكم لـه برباءتـه منـه وببيعـه للغائـب إن خـشى فـساده  يرفع املسلم إليه للحاكم الرطـب
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  .إىل حضوره
ُقلــــت  حقــــه إىل أجــــل كــــذا فيغيــــب اًاحلــــالف ليقــــضني فالنــــ  ويؤيــــده قوهلــــا يف املــــدين:ُ

  .الطالب وال وكيل له فله الرفع إىل اإلمام ألداء احلق الذي حلف عليه
ُقلت   . فمجموع األقوال تسعة, ستة:ُ

  ومــا زاده املــازري ومــا نقلــه ابــن بــشري عــن ابــن القاســم, واختيــار اللخمــي,:عيــاض
, ويف عد مثـل اً قول عياض وعكسه أقيس وأسعد بلفظ الكتاب كان عارشًإن عد قوالو

ْبن رشد نظر, وربام مر يب يف كالم اًهذا قوال   .يقتيض عده قوال  ما عدهُ
 فلم جيد مثله خري ربه يف تأخريه لوجود مثله اًمن غصب شيئ: قال أشهب: الصقيل

وتغريمـــه قيمتـــه وهـــذا نحـــو مـــا تقـــدم البـــن القاســـم وينبغـــي عـــىل أصـــل أشـــهب أن يغرمـــه 
  .القيمة وال جيوز تأخريه

ُقلت  قد يفـرق بـأن خـروج العـوض مـن يـد ربـه يف الـسلم باختيـاره فأمكنـت هتمتـه, :ُ
  .ويف الغصب بغري اختياره فبعدت

  .فلو أخره حتى انقطع فاملشرتي باخليار يف الفسخ واإلبقاء: قال ابن احلاجب
 اً يعنــي لــو أخــر املــشرتي قــبض مــا أســلم فيــه مل يقــبض منــه شــيئ:قــال ابــن عبــد الــسالم

ه خــري يف فــسخ العقــد والــرتبص لعــام آخــر, وهــذا يظهــر إن كــان التــأخري حتــى انقطــع إبانــ
مــن منــع البــائع وهــو بعيــد مــن لفــظ املؤلــف, وإن كــان التــأخري مــن ســبب املــشرتي وحــده 

  . ألن تأخريه ظلم;فال وجه لتخيريه
ُقلـــت يعنـــي لـــو أخـــر املـــشرتي إىل آخـــر تعقبـــه يـــرد بــــأن :  تفـــسريه هـــذا اللفـــظ بقولـــه:ُ

ء مـــن تفـــسري املرجـــوح, وهـــذا ألن فاعـــل أخـــر إنـــام هـــو ضـــمري عائـــد عـــىل التعقـــب إنـــام جـــا
كام قال زاعام أن كون التأخري من البائع بعيد بل األبعد ما فرسه به  البائع ال عىل املشرتي

 عــــىل اًمــــن كونــــه عائــــدا عــــىل املــــشرتي وهــــذا ألن الــــضمري الفاعــــل يف آخــــره لــــو كــــان عائــــد
فهـو باخليـار فعدولـه عـن ذلـك قرينــة :  بـل كــان يقـولفاملـشرتي باخليـار,: املـشرتي ملـا قـال

هتـــدي املنـــصف إىل عـــود الـــضمري عـــىل البـــائع وهلـــذا تلقـــاه ابـــن هـــارون بـــالقبول, واملـــسألة 
  ,جارية عىل مسألة تأخري الضحايا املسلم فيها لوقتها عنها

سـمع القرينـان يف كتــاب الـضحايا مـن أســلم إليـه يف ضـحايا ليــأيت هبـا لألضـحى فلــم 
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ا إال بعــد ذلــك, أو يف قطــائف للــشتاء فيــأيت هبــا للــصيف, والقمــح ليــأيت بــه يف إبــان يــأت هبــ
  .يغلو فيه فيأيت به بعد ذلك عىل املشرتي قبول ذلك ليس كاملكري للحج يأيت بعد إبانه

ْبـــن رشـــدا ـــام معينـــة, ومنفعـــة ;إنـــام فـــرق بـــني احلـــج وغـــريه: ُ  ألن منفعتـــه خمـــصوصة بأ
ِّمطرف غري إباهنا, وروى الضحايا أثامهنا وقد حيصل يف إن أتـاه هبـا قـرب األضـحى بعـد : َُ

ـام الكثـرية مل تلزمـه وهـو جـار عـىل اخلـالف, يف  اليوم واليومني لزمتـه وإن أتـى هبـا بعـد األ
الــسلم ينعقــد عــىل النقــد فيتــأخر إىل حلــول األجــل هبــروب املــسلم وهــو عــرض عــىل مــا يف 

َّدونــــةامل  قوهلــــا بلــــزوم الــــسلم يــــأيت قولــــه بلــــزوم  أو عــــني عــــىل مــــا حكــــى ابــــن حبيــــب فعــــىلَ
  . الضحايا

ْبن وهبوعىل نقل ابن حبيب عن ابن القاسم وهو قول ا املسلم إليه باخليار إن   أنَ
كــان اهلـــارب املـــسلم لكــون املـــسلم إليـــه باخليــار يف مـــسألة الـــضحايا إذا مل يأتــه هبـــا إال بعـــد 

مــــه إياهــــا بــــالقرب دون البعــــد نظــــ ــــام األضــــحى بكثــــري, ويف إلزا ر لكــــساد اللحــــم قــــرب أ
دي الناس من ضحاياهم   .األضحى لكثرته بأ

لـو مطـل باألضــحية لعـام قابـل أو بالفاكهـة لوقــت إباهنـا مل جيـرب عـىل قبوهلــا  :اللخمـي
َأصـــبغعـــىل قـــول أشـــهب و ْ , وخيتلـــف عـــىل قـــول ابـــن القاســـم هـــل جيـــرب عـــىل قبوهلـــا كعيـــب َ

 فلـــم يتفاســـخا حتـــى عـــاد إبـــان ذهـــب, واختلـــف فـــيمن اكـــرتى ســـفينة فـــدخل عليـــه الـــشتاء
  . السفر وهذا مثله

وأمــــا القــــرى الــــصغار أو قــــرى ينقطــــع طعامهــــا أو ثمرهــــا يف  :يف هتــــذيب أيب ســــعيدو
  .وقد ذكرناه بعض السنة فال يصلح من السلف يف ثمرها إال ما جيوز يف حائط بعينه

 يف األم يف تعقيبــه هــذا يقتــيض أهنــا يف كــل الوجــوه كاحلــائط بعينــه, ولــيس: عبــد احلــق
تــشبيهها باحلــائط بعينــه, ولفــظ األم ال يــصلح أن يــسلف يف هــذه إال أن يــسلف يف ثمرهــا 

ـه لـيس فيهـا بمـأمون, فـإنام أخـرب أن هـذا اً ال متـراً أو بـرساًإذا أزهي ويشرتط أخذه رطبـ  أل
  .ليس بمأمون ومل يشبهها باحلائط بعينه

ُشـــيوخبعـــض  وقـــال رية حكمـــه حكـــم احلـــائط الـــسلف يف القريـــة الـــصغ: نا القـــروينيُ
  :بعينه يف وجهني

ه ال يسلم يف ثمرها إال بعد زهوه   .أ
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 :اً أو رطباًويف رشط أخذه برس
 :وختالفه يف وجهني اًوال جيوز رشط أخذه متر

ه جيوز أن يسلم فيهـا إىل مـن لـيس لـه يف القريـة حـائط ـه مـضمون عليـه;يف أ ويف .  أل
ه ال جيوز تأخري رأس املال   .أ

ت لبع دلسيني منع السلم فيها ملن ليس له ملك فيهاورأ   .ض األ
ُقلت دلـسيني :ُ ه لـبعض األ  ولفـظ أيب سـعيد فيهـا كلفـظ خمتـرص ابـن أيب زيـد ومـا عـزا

ه الصقيل البن أ ْيب زمنَنيعزا َ   .وهو خالف قول أيب حممد: قال  وابن حمرزَ
َّدونةعليه تأول التونيس امل و:زرقونابن  َ.  

ــــه ال يــــ: ظاهرهــــا:عيــــاض   ال يــــسلم فيهــــا : سلف فيهــــا ملــــن ال ملــــك لــــه فيهــــا لقوهلــــا أ
  .بعد الزهو

ُشيوخقـــال بعـــض الـــ  إذ ال ; فلـــو جـــاز ملـــن ال ملـــك لـــه فيهـــا ملـــا رشط طيـــب الثمـــرة:ُ
ْيب زمنَنييشرتط طيبها إال يف املعني, وقاله فضل وابن أ َ   . وابن حمرزَ

 ثامرهـم ووجـود مـا ملن ال ملك له فيها إن كان شأن أهلها بيع: جيوز: وقال بعضهم
 بيعــه, ولــو اســتغرق الــسلم ثــامر القريــة أو ملــا جــرت العــادة ببيعــه منهــا مل جيــز اًاشــرتى غالبــ
  .َّالشيخوإليه نحى 

ه مضمون : قال أبو حممد: مل خيتلفوا يف وجوب تقديم رأس املال: قال ابن حمرز أل
ه يف  ه كاحلـائط بعينـه جيريـه جمـرا تقـديم النقـد وتـأخريه وهذا عىل أصـله, وعـىل قـول مـن يـرا

ـه كاحلـائط يف : عبد احلق عـن أيب عمـران, وقـال ذكره تقـديم النقـد أحـوط وإال فحقيقتـه أ
لـــه, وذكــــر عبـــد احلــــق عـــن بعــــض الـــ ُشيوخكـــل أحوا فـــق احلــــائط بعينـــه يف وجهــــني ُ  أهنــــا توا

ــه إذا أســلم ملــن ال ملــك لــه فيهــا جــاز  وخيالفــه يف وجهــني, فــانظر هــذا مــع القــول األول أ
مل :  لوجــود ذلــك عــىل الــصفة عنــد األجــل وفيــه نظــر, ولــو كــان كــام قــالاًاط أخــذه متــراشــرت

يكن بينهام وبني املأمونة فرق, ولـو انقطـع ثمرهـا قبـل اسـتيفاء مـا أسـلم فيـه ففـي وجـوب 
  .املحاسبة وجواز التأخري قوالن, ولو أجيحت لزم التأخري

أو حبهـــــا يف إبانـــــه وقبلـــــه  ال بـــــأس بالـــــسلم يف طعـــــام قريـــــة بعينهـــــا أو ثمرهـــــا :وفيهـــــا
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ملـــن لــيس لـــه يف  ويــشرتط أخــذه يف إبانـــه إن كانــت مأمونـــة كمــرص وخيـــرب, ووادي القــرى
  .يشء من ذلك ملك, والسلم يف حديد معدن بعينه كالقرية بعينها يف أمنه وقلة أمنه

  .بكونه ألجل معلوم ومعروف املذهبورشطه 
  .هو ظاهر املذهب ويف أقله اضطراب: الباجي
ْبــن وهــب واَعبــد احلكــمروى ابــن : يالبــاج أو  َعبــد احلكــم جيــوز إىل يــومني زاد ابــن َ

  .يوم
األجـــل رشط يف : أخـــذ منـــه بعـــض أصـــحابنا الـــسلم احلـــال, وقـــال بعـــضهم: القـــايض
  . وإنام اخلالف يف قدرهاًالسلم اتفاق

كـــون إجازتـــه ألجـــل قريـــب   إىل األول أشـــار التونـــيس وال حيـــسن إلمكـــان:املـــازري
  .)1( إىل أجل معلومغعموم قوله يف  لدخوله

ُقلـــت  ببلـــد عقـــده بمجـــرد مـــا ختتلـــف فيـــه األســـواق أو بيـــوم أو اً يف حـــد أقلـــه مـــأخوذ:ُ
عبـد خامـسها مخـسة عـرش, وسادسـها شـهر لقـول مالـك فيهـا وروايـة ابـن . يومني أو مخسة

ْبن وهب وروايته مع اَاحلكم ل لو كان سلم البغـا:  وسامع عيسى ابن القاسم حني قال لهَ
ام وشبهها مل أر  لو كان ألجل قريب اخلمسة: يف احلمري ألجل قريب ال هتمة فيه قال األ

 عـــن مالـــك واســـتبعده البـــاجي عـــن َّشافعية وقولـــه فيهـــا, واملـــازري عـــن بعـــض الـــاًبـــه بأســـ
ال خيــتص بمــدة إنــام هــو بحــسب عــرف الــبالد ومــن قــدره بخمــسة  األســواق القــايض تغــري

  .ف بلده أو أكثر قدره بعراًعرش يوم
َأصبغعن : الصقيل ْ ه ليس بحرام وال مكروه بني;إن وقع إىل يومني مل يفسخ: َ   . أل
  . يفسخ أحب إلينا:حممد

ْبن وهبال: اللخمي َأصـبغ من بعيد األجل, وقال َّأحب إيلالسلم إىل يومني : َ ْ إن : َ
  .اًوقع فسخ وأراه فاسد

ُقلـــت ْبـــن رشـــد هـــذا خـــالف نقـــل الـــصقيل عنـــه, ومحـــل ا:ُ ع عيـــسى عـــىل ظـــاهره,  ســـامُ
                                     

كيــــل معلــــوم, وبــــاب الــــسلم يف وزن معلــــوم,  يف الــــسلم, بــــاب الــــسلم يف 4/355:  أخرجــــه البخــــاري)1(
  .يف املساقاة, باب السلم) 1604( رقم :وباب السلم إىل أجل معلوم, ومسلم
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  .هو خالف مشهور قوله: وقال
وار ـه قـال يف كتابـه املـسمى بـاأل  يمكـن أن :البديعـة ونقل غري واحد عن ابن بـشري أ

ـام التحـرز مـن سـلم الـيشء فـيام خيـرج منـه أو مل يقـصد اجلـواب  يكون غرضـه باخلمـسة األ
  .عن األجل

ىل أن تأخـــذه ببلـــد آخـــر إن أســـلمت إىل رجـــل يف طعـــام ببلـــد عـــ: ويف ســـلمها الثالـــث
ام جاز الختالف سعرهيام بخالف البلد الواحـد, صـور املـازري مسافته املـسألة  :ثالثة أ

  .ما بني البلدين اليوم الواحد بأن املسافة
إن كــان بلــد القــضاء كــاليوم ونحــوه فهــو كالبلــد  :وذكــر املتيطــي عــن بعــض املــوثقني

  .الواحد ال جيوز إال بأجل ختتلف فيه األسواق
ُقلـــت َّدونـــة هـــو نقـــل ابـــن فتـــوح عـــن املـــذهب ومقتـــىض لفـــظ امل:ُ  اعتبـــار مـــا هـــو مظنـــة َ

  . الختالف سعرهيام فكام اعترب هذه املظنة يف الزمان اعتربها يف املكان
 قـــوال ًوافتقـــاره إليهـــا أو إىل رشط اخلــروج عـــاجالويف لغــو رشط تـــسمية األجـــل فيــه 

ْيب زمنَني وابن أَّاملوازية َ َ.  
  . أحسن هذا:الصقيل
لو مل يسميا أجال ففي صحته وجيرب املدين عىل اخلـروج أو التوكيـل عليـه, : اللخمي

  .وفساده قوالن, وفساده أحسن
 وسمع ابن القاسم سـئل مالـك عـن قـوم يقـدمون مـن أريـاف مـرص عـىل مـسرية :قال

: , قــالً يوفونــه بــالريف ال يــرضبون لــه أجــالاً مــضموناًيبيعــون ملــن بالفــسطاط طعامــ يــوم
ال بـــأس بـــه ومل جيعلـــه عـــىل اجلـــواز وال عـــىل احللـــول ملجـــرد : نعـــم, قـــال: لـــك حـــال قـــالأذ

العقد, وإىل هذا ذهب فضل إىل أن الـدنانري والعـروض سـواء, فهـو فاسـد كـذا وجدتـه يف 
  .فاسد ال بأس به ومل جيعله إىل قوله:  بقولهًغري نسخة متصال

ُشـــيوخوقـــال املـــازري, بعـــد إشـــارته إىل القـــولني, وأشـــار بعـــض  نا لقـــول ثالـــث وهـــو ُ
كــون الــسلم ال حيمــل اخلــروج فيــه عــىل الفــور أو عــىل الرتاخــي وتعلــق بــام روي عــن مالــك 
ملـــا ســـئل عـــن قـــوم مـــن الريـــف يأخـــذون الـــدنانري عـــىل طعـــام يقـــضونه بـــالريف وبينـــه وبـــني 

ـه إن ;اًفقيل نعم, فأجازه, وهـذا ال يعـد ثالثـ  أحال له:موضع العقد مسافة قريبة فقال  أل
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 للرتاخـــــي والفــــور صــــار ألجــــل جمهـــــول فيفــــسد كــــام لــــو رشط تـــــأخري ًكــــان العقــــد حمــــتمال
  .اخلروج ألجل جمهول

ُقلـــت  إنـــام أشـــار إىل تقويـــة مـــا اختـــاره مـــن القـــول وهـــم أشـــار إىل قـــول ثالـــث : قولـــه:ُ
بالفساد, ولذا قال آخر قوله فهو فاسد, وما ذكره اللخمي عن سامع ابن القاسم مل أجده 

ه ما نصه, وسـئل عـن مـن سـلف يف طعـام مـضمون إىل أجـل ورشط املـشرتي بحال إنام في
عىل البـائع محلـه مـن الريـف إىل الفـسطاط وإنـام كـان اشـرتاه منـه عـىل أن يوفيـه إيـاه بـالريف 

  .اً ما أرى هبذا بأس:قال
ْبــن رشــدا ــه بيــع وإجــارة أســلم إليــه يف الطعــام عــىل أن يوفيــه بــالريف واســتأجره : ُ أل

وقــــول البــــاجي عــــىل اعتبــــار مــــا ختتلــــف فيــــه . للفــــسطاط يف صــــفقة واحــــدة عــــىل محلــــه منــــه
الـــسلم بـــاختالف الـــسلع إذ منهـــا مـــا يكثـــر بغـــري أســـواقه,  األســـواق جيـــب أن خيتلـــف رأس

 ومنها ما يندر كالدر والياقوت, يرد بأن احلكم املعلق عىل مظنة حكمـه ال خيتلـف لنـدور
لنــاس وأقلهــم ذوي الرتفــه الــذين ال حــصول احلكمــة كمــسافة القــرص بالنــسبة إىل عمــوم ا

  .يلحقهم هبذا القدر مشقة
  .اًملا حد ابن القاسم األجل بخمسة عرش يوم: بشريابن 

ئــــد الــــبالد خيتلــــف األمــــر فيــــه بــــاختالفهام, فظنــــه : قــــال القــــايض هــــذا جيــــري عــــىل عوا
  ., وليس كذلك ما قاله ابن القاسم شهادة بعادة, وما قاله القايض تفسرياًالباجي خالف
ُقلت يف مسألة  وليس كذلك, قال إثر قوله اً أن الباجي رصح بكونه خالف: ظاهره:ُ

 تغـري األسـواق ال خيـتص بمـدة مـن الزمـان إنـام هـو بحـسب : قـال القـايض:الدر والياقوت
  . أو أكثر إنام قدره عىل عرف بلدهاًعرف البالد, من قدر ذلك بخمسة عرش يوم

ُقلــت  لقــول مــن خيــص كــل موضــع اً القاســم وفاقــ وهــذا كــالنص يف جعلــه قــول ابــن:ُ
  .بعرفه

  :ظن اللخمي أن يف املذهب قولني: قال ابن بشري
  . أن مسافة ما بني البلدين تكفي عن األجل:أحدمها
وللمـــــسألة . بـــــد مـــــن ذكـــــره ولـــــيس كـــــام ظنـــــه بـــــل ال خـــــالف يف املـــــذهب ال: والثـــــاين

قدر زمـن   كان يطولحيل بوصول البلد فال حاجة لألجل, وإن إن كان السلم: صورتان
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  .بد من ذكر األجل احللول فال
ُقلت   . بل قاله املازري وغريه; ما نسبه للخمي مل خيتص به:ُ

وجيـــب عـــىل املـــسلم إليـــه اخلـــروج ملحـــل القـــضاء متـــى بقـــي بينـــه وبينـــه قـــدر : البـــاجي
  .املسافة, فإن أبى أجرب عىل اخلروج أو توكيل من يقيض عنه

 يكفــي توكيلـه حتــى يــضمن الوكيــل املــسلم فيــه ال: ومـن متــأخري أصــحابنا مــن قــال
املـسلم   ليس له عزلـه لتعلـق حـق:خوف عزله فيبطل سفر املسلم, وجيوز عندي أن يقال

: بوكالتــه كالوكيــل عــىل بيــع الــرهن, وعــىل اخلــصومة بعــد تقييــد املقــاالت, وقــال ابــن بــشري
ــه يــشرتط يف هــذا أن هــذا  ى البــاجيأن ال يعزلــه, ورأ ذكــر البــاجي عــن بعــض العــراقيني أ

ه تعلق بالوكالـة حـق فلـيس لـه عزلـه, وإنـام;ال حيتاج إليه  لـيس :ينبغـي أن يقـال يف هـذا  أل
  .له عزله مجلة ولكن له أن يستبدله إن مل يكن يف ذلك مرضة عىل الطالب

ُقلــت  الــذي يف املنتقــى وذكــره ابــن زرقــون واملتيطــي إنــام هــو رشط الــضامن ال رشط :ُ
ما بينهام رشط عدم العزل يستقل به املوكل ورشط الـضامن موقـوف عدم العزل, وشتان 
  .عىل التزامه الوكيل

 جــــاز, َّإفريقيــــةب عــــىل أن تقبــــضه  وإن أســــلمت يف طعــــام ألجــــل:ويف ســــلمها الثالــــث
  .َّإفريقيةوليس لك أخذه بعد األجل إال ب

كمـسألة  وإال مل جيـز اًمعناه سمى منهـا موضـع:  قال فضلَّإفريقيةانظر قوله : عياض
ـه جيـرب . مرص وقول الباجي جيب عليه اخلروج متى بقي بينـه وبينـه قـدر املـسافة, ظـاهره أ

  .قبل حلول األجل ومثله قال اللخميعىل اخلروج 
إن أبـــى الـــذي :  إذا حـــل األجــل أمـــر بـــاخلروج وهـــو أصــوب لقوهلـــا:وقــال ابـــن بـــشري

  .ه يف كتاب الغرر منهاعليه الطعام أن خيرج ملا حل األجل أو بعد حلوله أجرب, ومثل
وتقـرر العـادة بوقـت قـبض الـسلم تغنـي عـن ذكـره عـادة وقـت قـبض سـلم : اللخمي

والـسلم يف الـيشء ملـن :  ويف احلبوب احلصاد, قـال,الزيت وقت عرصه, وذلك شهر ينري
  .هو من أهل حرفته جائز عىل احللول

ُقلــــت ــــض:ُ التجــــارة  يف عــــدم وجــــوب نقــــد رأس املــــال يف كتــــاب اً وخيــــالف الــــسلم أ
 اًألرض احلــرب منهــا, وقــد كــان النــاس يتبــايعون اللحــم بــسعر معلــوم يأخــذ كــل يــوم شــيئ
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 ويـــــرشع يف األخـــــذ ويتـــــأخر الـــــثمن إىل العطـــــاء وكـــــذا كـــــل مـــــا يبتـــــاع يف األســـــواق اًمعلومـــــ
ــاًويــسمي مــا يأخــذ كــل يــوم وكــان العطــاء مأمونــ  بــدين, وتقــدم أخــذ التونــيس ا ومل يــره دينً

بحـــة,  اًالـــسلم احلـــال مطلقـــ مـــن جـــوازه ليـــومني وأخـــذه غـــري واحـــد مـــن إجازهتـــا البيـــع مرا
 ألن بيـع املرابحـة ;والثمن عرض وهو أبني من أخذه بعضهم من الشفعة والثمن كـذلك

  . واألخذ بالشفعة يشبه االستحقاقاًبيع اتفاق
  ., ويف املرابحة ما يدل عليهً روى أبو متام جوازه حاال:املتيطي
ُقلت ء الغائب:ُ مـن رجـل جـاز ظـاهره وإن   من له عرض ديـن فباعـه,: منها ويف رشا

حل وهو نفس السلم احلال, وأرصح منه قول هباهتا, وكـل ديـن لـك مـن عـني أو عـرض 
  .فلك بيعه من غري غريمك قبل حمله أو بعد بثمن معجل

 كقـول ً جوازه ليوم, روايـة بجـوازه حـاالَعبد احلكمرواية ابن : الباجي عن القايض
  .الشافعي
 إنــام اختلفــت الروايــة يف قــدره, وقـــول ;اً واحـــدً األجــل رشط قــوال:هم مــن قــالومــن

 ال خيتلــف وكــذا اًالبــاجي يــصح تعيينــه باحلــصاد واجلــذاذ وخــروج العطــاء إن كــان معروفــ
  .وتقدم يشء من هذا يف بيوع اآلجال. قدوم احلاج
 : وإن قالويبني األجل فيه ويف البياعات فيقول إىل أول شهر كذا أو آخره: الباجي

  .إىل شهر كذا حل بأول ليلة منه
الــصواب تأجيلــه بقولنــا يف أول الــشهر مــن عــام كــذا وإن قــال إىل شــهر كــذا : املتيطــي

: , قـــال ابـــن القاســـم]6: املائـــدة[ ﴾L K﴿: احتمـــل أن يكـــون إىل آخـــره لقولـــه تعـــاىل
 ﴾t s r q p﴿: لقولـه تعـاىل ال يـدخل: املرفق داخل يف الغسل, وقال ابن نافع

 :لم أول الشهر, وقـال بعـض املـوثقني, فدليل قوله أن حيكم عليه بدفع الس]187: البقرة[
  .بدخول يوم منه يلزمه القضاء

 إىل ثالثــــة أشــــهر حــــسبت باألهلــــة إال أن يكــــون الــــشهر األول :لــــو قــــال: ابــــن شــــاس
  .انكرس يف االبتداء فيكمل ثالثني من الشهر الرابع

ُقلــــت يف تلفيــــق كــــرس اليــــوم اخــــتالف وكــــذا يف قــــرص نــــصها يف أكريــــة الــــدور و  هــــو:ُ
امن وقوله يف شهر كذا قال الباجي عن ابـن اًاملعدود عىل تسعة وعرشين يوم  تقدم يف األ
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هو ضعيف وليس بأجـل حمـدود يكـره فـإن نـزل مـىض ويـدفع مـا بـني أول الـشهر, : العطار
  .وآخره ويف هذا القول نظر

  . هو أجل جمهول:ابن زرقون عن ابن لبابة
هو أجل معلوم, وحمل األجل يف وسط الشهر أو وسط الـسنة : ملالك يف املبسوطو
  .احلصاد ويف سنة كذا كالبيع إىل اجلداد: إن قال

ـه حيكـم لـه بالـشهر كلـه قـال:البن مغيث يف وثائقه عـن ابـن لبابـة: ابن عات وهـو :  أ
َّدونـــةأقـــيس, لقـــول مالـــك يف امل ـــ: َ    فقـــضاه يف  حقـــه يف شـــهر كـــذااًمـــن حلـــف ليقـــضني فالن

  .آخره بر
  . يغتفر معه الشهرً إن كان آجال:وقيل ويف رمضان بآخره: قال ابن احلاجب

ُقلت ه ابـن هـارون للبـاجي وهـو وهـم إنـام :ُ  مل يعز ابن عبد السالم القول الثاين وعـزا
  . فقط)القول نظر ويف هذا(: قال الباجي إثر قول ابن العطار

جي نظر وال شك إن كـان هـذا القـدر إن نـسب والبن بشري يف التهذيب إثر قول البا
 أو زيــادة يف فــسخ الــسلم, وإن مل يــؤثر فيــه ذلــك لقلتــه بالنــسبة اًلألجــل أثــر يف الــثمن نقــص

ابــن هــارون أن هــذا مــن كــالم البــاجي ولــيس  لبعــد األجــل صــح قــول ابــن العطــار, فظــن
  .كذلك

سألة احلـــالف  هـــل يف مــ:إن قلــت :وملــا ذكــر ابـــن عبــد الـــسالم قــول ابـــن العطــار قـــال
  ? حقه يف شهر كذا دليل عليهاًليقضني فالن
ُقلــــت ــــامن ال ينــــايف التوســــعة بخــــالف البيــــع; ال:ُ ــــه لــــو قــــال; ألن األجــــل يف األ :  أل

ت جاز ولو كان يف البيع فسد ا أو أردت أ   .ألقضينك يف هذا العام يف أي شهر أردت أ
ُقلــت ــه:ُ َّدونــةاململ يقــف عــىل احتجــاج ابــن مغيــث بمــسألة   ظــاهره أ ه ابــن عبــد َ  وعــزا

 بـــام ذكـــر نظـــر, يتـــضح بتقريـــر القيـــاس وبيـــان ضـــعفه, َّالـــشيخالغفـــور لغـــري واحـــد, ويف رده 
الفعـــل املحلـــوف عـــىل إيقاعـــه عنـــه  فنقـــول أمجعـــوا عـــىل مـــساواة زمـــن الـــرب املوجـــب تـــأخري

ألقــضينك حقــك يــوم كــذا واشــرتيت منــك  :احلنــث لــزمن وجــوب احلــق املؤجــل يف قولــه
يف شــهر كــذا, وملــا : ة بــثمن كــذا عــىل دفعــه يــوم كــذا فيجــب اســتواؤمها يف قولــههــذه الــسلع

 بوجوب ًكان زمن الرب املذكور هو آخر يوم من الشهر وجب كونه كذلك يف البيع عمال
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املــساواة الــساملة عــن ملزوميتهــا الغــرر املوجــب فــساد البيــع, والــصورة التــي زعــم الــنقض 
 ألن املثبــــت بالقيــــاس املــــذكور املــــساواة يف ;ذكورهبــــا غــــري واردة, عــــىل هــــذا القيــــاس, املــــ

مــسمى الوقــت فــيهام وهــي حاصــلة يف صــورة الــنقض, ولكــن املــساواة اقتــضت يف صــورة 
الــنقض فــساد البيــع مللزوميتهــا الغــرر, وذلــك غــري قــادح يف قيــاس املــساواة حــسبام بينــاه يف 

 الفقهــاء إبطــال نفــي البحــث معــه يف مــسألة األمــة تعتــق يف أثنــاء الــصالة ونحــو هــذا قيــاس
اإلرث يف طـــــالق املـــــريض عـــــىل قاتـــــل مورثـــــه بجـــــامع التعـــــدي املثبـــــت احلكـــــم بمعاملتـــــه 

 ألن املثبــت ;بنقــيض مقــصوده وإن كــان حكــم األصــل عــدم اإلرث وحكــم الفــرع نقيــضه
بنقــيض املقــصود ومقتــضاها يف األصــل نفــى اإلرث ويف  بالقيــاس نفــس احلكــم باملعاملــة

واة يف صـورة النـزاع اقتـضت الـصحة ويف صـورة الـنقض اقتـضت كـذا املـسا والفرع ثبوتـه
 للتخلــف يف الــصورة اً مــن صــحة القيــاس مل يكــن موجبــاًالفــساد فكــام ال يكــون ذلــك مانعــ

 إذا اشــتملت عــىل اً إنــام تكــون نقــضاًالتــي زعــم الــنقض هبــا والــصورة املــدعى كوهنــا نقــض
  .ختلف احلكم املثبت بالقياس, ويف لفظ صدر الشهر اختالف

  .سألت عنه: سهلابن 
الثلثان والنـصف لـسامع ابـن القاسـم يف احللـف عـىل قـضاء صـدر : القطان, فقالابن 
 وسـألت ابـن َّأحـب إيل, والثلثان ًالثلثان, ولو كان النصف كان قوال: الصدر :احلق, قال

والصدر يف العقـد أقـل مـن ذلـك وهـو األشـبه عنـدي  , احلنث:مالك فقال يتقى يف اليمني
  .  يكون ثلث الشهر أو ما قرب منهإال أن

 اًغريمه ألجل كذا بر بإرضائه بقـضائه صـدر  من حلف ليقضني:وروى ابن حبيب
ْبــن وهــبمثــل الثلــث, ورواه ا  وقالــه ابــن القاســم وغــريه مــن أصــحاب مالــك مل أعلمهــم َ

  .اختلفوا فيه, فقد أطلق الصدر عىل الثلث
ُقلـــــــت ـــــــامن ويف رشط حمـــــــل القـــــــضاء:ُ تعيينـــــــه : املتيطـــــــي:  طريقـــــــان وتقـــــــدمت يف األ
  .مستحسن

  .اًإن مل يذكر فسد السلم اتفاق: وقال ابن حارث
  .األفضل ذكره لرفع النزاع :الباجي عن القايض

  .  ال يرض عدم ذكره وإطالق العقد يقتيض كونه ببلد العقد:َّاملوازيةيف 
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 القـضاء حيـث قـبض الــدراهم فيحتمـل أن يريـد موضــع :وسـمع عيـسى ابـن القاســم
 كاحلمـل للحطـب ونحـوه يلـزم إيـصاله ملنـزل َسحنوننقد وحيتمل أن يريد بلده وجعله ال

  .م قدر املسلم فيه بمعياره العاديعل: ومن رشوطه ,املبتاع
ال جيوز ابتياع طعام معني أو سلم موصوف بقدح معلـوم أو قـصعة : يف ثاين سلمها

  .ويفسخ إن نزل وكرهه أشهب ومل يفسخه
ا وغـــريه, ًجيـــوز بمكيـــال جمهـــول حجـــر:  عـــن أشـــهبَحلكـــمعبـــد االبـــن  :حـــارثابـــن 

َّدونةوكرهه يف امل َ.  
 يؤخذ املكيال املجهـول فيعـرف قـدره مـن املعلـوم ويكتـب يف :وعىل قوله: اللخمي

  .وثيقة الدين خوف تلفه
كون طريق معرفة القدر بالكيـل أو الـوزن أو العـدد هـو بحـسب العـرف يف  :الباجي

, فــإن رشط ذراع رجــل بعينــه جــاز, اً وعرضــً إال بالــذرع طــوالوال يتقــرر يف الثيــاب البيــع
َّدونةقاله ابن القاسم يف امل  فإن خيـف أو تغيـب أخـذ قـدر ذراعـه وإن مل يعينـا ذراع رجـل :َ
َأصـــبغبعينـــه فقـــال يف ســـامع  ْ َأصـــبغ حيمـــالن عـــىل ذراع وســـط, َ ْ  هـــذا استحـــسان, والقيـــاس َ

بـايع بـه كـذراع الرشـاش بقرطبـة وجـب الفسخ ولو كان بالبلد ذراع معني جرى عرف الت
  .احلمل عليه عند اإلطالق

ْبــن رشــدوقــال ا َأصــبغ يف مــسألة ســامع ُ ْ َّدونــةمثــل قولــه يف امل  هــي:َ  خــالف قــول ابــن َ
 ويكفــي أن يــسميا الــذراع فقــط فــإن :ال جيــوز الــسلم عــىل ذراع رجــل بعينــه, قــال: حبيــب

 لتبــايع النــاس فــإن نــصبه وجــب اًاختلفــا لــزم الوســط هــذا إن مل يكــن القــايض جعــل ذراعــ
احلكم به ومل جيز اشرتاط رجـل بعينـه, كـام ال جيـوز تـرك املكيـال املعـروف ملكيـال جمهـول, 

فيجــوز عــىل ذراع  وإن مل ينــصب للنــاس ذراع معــني, ففــي كــون الوســط كــذراع منــصوب
ء الطعـام بمكيـال جمهـول حيـث ال مكيـال قـوال ابـن حبيـب وابـن  بعينه أو عىل وسط كـرشا

جـــوز الـــسلم يف ثيـــاب بـــذراع رجـــل بعينـــه? قـــال :اســـم, فيهـــاالق قـــال : ويف ســـلمها الثـــاين أ
وحفنــة إن أراه احلفنــة, ألهنــا ختتلــف فــأرى الــذراع هبــذه املنزلــة  ويبــة ال بــأس ببيــع :مالــك

  .فيكون عندمها وليأخذا قيسه
ُقلت   . ال يلزم من لغو غرر يف تابع يسري لغوه يف مقصود:ُ
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الرجـل قبـل أخـذ قـيس ذراعـه واختلفـا يف قـدره قـرب   دفـنلـو: الصقيل عن بعـضهم
العقــد حتالفــا وتفاســخا, وعنــد حلولــه القــول قــول املــسلم إليــه إن أتــى بــام يــشبه وإال محــال 

  .عىل ذراع وسط
إن اتفقا عىل جعل قيسه بيد عدل فذلك وإال أخـذ كـل مـنهام قيـسه عنـده, : ابن حمرز

 وعــن أيب عمــران َســحنون عــن األكثــر مــع  عيــاضًولــو كثــرت احلفنــات, ففــي منعهــا نقــال
يب , ويف رشط رؤيــة احلفنــة قــوالن لظاهرهــا, ونقــل الــصقيل عــن ابــن أَّاملوازيــةعــن ظــاهر 

ْزمنَــني َ   عــن ابــن القاســم, إن وقــع دوهنــا مل يفــسخ وقــىض بحفنــة عامــة, ويف حجهــا الثالــثَ
  .واحلفنة ملء يد واحدة
 اً معروفاً وإن اشرتط حترياً معروفاًزنويشرتط إذا أسلم يف حلم و: ويف سلمها الثاين

  .اًجاز جلواز بيع اللحم بعضه ببعض حتري
ْيب زمنَـــنيعـــن ابـــن أ: عيـــاض َ أســـلمك يف حلـــم يكـــون قـــدره :  وغـــريه معنـــاه أن يقـــولَ

ْن زربعرشة أرطال, وقال اب   آخذ منك قدر هذا?:  فيقولاًمعناه أن يعرض عليه قدر: َ
ُقلــت إدراك الــصواب بتحــري موجــود مــشار إليــه  ن وعــىل األول تعقــب قياســها بــأ:ُ

  .اًيف احلس أقرب من إدراكه باإلشارة إليه يف الذهن موصوف
ه ال جيوز حتري :الباجي   . إال لتعذر املوازين وهو مع إمكاهنا خطراًاألظهر أ

ء بقـــــدح أو قـــــصعة بموضـــــع لـــــيس فيـــــه مكيـــــال  :ويف ســـــلمها الثـــــاين إنـــــام جيـــــوز الـــــرشا
  .هم العلف والتبن واخلبطمعروف كاألعراب يشرتى من

الطارئ عليهم وما بينهم هو املكيال املعروف بيـنهم ولـو كـان مـع  هذا يف: اللخمي
الطــارئ مكيــال احلــارضة مل جيــز أن يبــايعوه بــه وكــذا البــادي يقــدم احلــارضة جيــوز أن يبتــاع 

  .بمكياهلا وإن مل يعلم قدره
ــه غالــب ابــن القاســم اخلــبط وال إنــام خــص: املتيطــي عــن أيب عمــران تــبن والعلــف أل

مـــا بأســـواق األعـــراب, وكـــذلك عنـــده الطعـــام حيـــث يتعـــذر فيـــه املكيـــال, وذكـــر عنـــه  عـــىل
  .حممد أن ذلك يف الطعام اليسري وال أدري وجهه

ُقلت ه املضطر إليه غالب:ُ   .اً أل
 إذا وصــــف قـــــدر الرمانــــة وكـــــذا التفـــــاح اًيـــــسلم يف الرمــــان عـــــدد :ويف ســــلمها األول
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 وال يف اً إن عــرف فيــه, وال يــسلم يف البــيض إال عــددً وكــيالاًوز عــددوالــسفرجل, ويف اجلــ
  . ال عىل عدد جززاًالصوف إال وزن

, ويــذكر اً ال وزنــً وكــيالاًيــسلم يف الرمــان والــسفرجل عــدد: البــاجي عــن ابــن حبيــب
مقداره والعدد فيام عظم أظهر وكذا البطيخ والقثـاء واخليـار واملـوز والكمثـرى ورؤوس 

تلــف يف اجلــوز قــول مالــك وابــن القاســم وابــن حبيــب, كــاختالفهم يف الرمــان الغــنم واخ
يتـــأتى فيـــه الكيـــل والـــوزن  وصـــغري الفاكهـــة كعيـــون البقـــر واملـــشمش والزعـــرور واملـــضاع

  .واألمحال, واملعترب عرف كل بلد
 ًكـيال وما ييبس ويدخر كاللوز والبندق وقلوب الـصنوبر إنـام يـسلم فيـه: ابن حبيب

  .اًال عدد
 وصـــــفه بـــــام ينـــــدرج حتتـــــه مـــــا ال ختتلـــــف فيـــــه :ومـــــن رشوطـــــهملـــــشقة عـــــدده : بـــــاجيال

عــادة فــام ختتلــف فيــه األغــراض ال عــادة لغــو, ومــا اقتــىض العــرف ثبوتــه  األغــراض بمعتــرب
  .مغتفر عدم ذكره

 مـــن الثمـــر أو ذكـــر اً, مـــن صـــيحاين وال جنـــسامـــن أســـلم يف ثمـــر ومل يـــذكر برنيـــ :فيهـــا
رداءة فالسلم فاسـد حتـى يـذكر اجلـنس والـصفة وإن أسـلم يف اجلنس, ومل يذكر جودة أو 
بــد مــن   وإن كــان بالــشام قــىض بــسمراء وال, قــىض بمحمولــةاًحنطــة بمــرص ومل يــذكر جنــس
   اًومل يـــــسم جنـــــس يف احلجـــــاز حيـــــث جتتمـــــع الـــــسمراء املحمولـــــة ذكـــــر الـــــصفة وإن اجتمـــــع

  .فسد السلم
مراء مــــن بيــــضاء مل جيــــز روى ابــــن القاســــم إن مل يــــسم بمــــرص ســــ: الــــصقيل عــــن حممــــد

َأصبغ وهو أحب إلينا وقال َعبد احلكموقاله ابن  ْ هو جائز, وقـول ابـن حبيـب مـا جيلـب : َ
  .ال وجه له إليه جنسان فالبد من ذكر أحدمها, وما ينبتان فيه ال يلزمه ذكره فيه

 ألن الروايـة لـزوم قبـول قـديم ملـن ;ال يفتقر لـذكر جديـد مـن قـديم: ابن عبد الرمحن
  ., وهو خمتلف عندنا بصقلية فالبد من ذكرهَّإفريقية فإنه ال خيتلف عندنا باًجديدرشط 

ُقلــت بــاء:ُ تر  والــذي شــاهدته يف أ  عــن أولــه والقــرن اًهــذا القــرن الثــامن وعلمتــه تــوا
  .القديم اختالف اجلديد مع السامع

ــه قــال يستحــسن ذكــر كونــه : ونقــل ابــن فتــوح عــن املــذهب كــابن عبــد الــرمحن إال أ
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  .عامني  أو من عام أو مناًيدجد
ْيب زمنَــنياملتيطــي عــن ابــن أ َ  وقــال ,ً أو قــدياماً ال يــرض عــدم ذكــر كــون القمــح جديــد:َ
ُشـيوخعبـد امللــك عــن بعــض  بــد مــن ذكــر   ال:املــوثقني ه كــذا جــاءت الروايــة, وقــال بعـضُ

  . ألن منه ما جيعل يف املطمر, ويف األهراء ويف الغرف;أي عام هو من ربع
ـــه جيـــد أو وســـط أو رديء : عـــن ابـــن حبيـــبالـــصقيل  ويـــذكر يف الزيـــت مـــع صـــفته بأ

كونـــه زيـــت املـــاء, أو املعـــرصة ويف لـــزوم ذكـــر جنـــسه مـــن الزيتـــون نقـــال املتيطـــي عـــن ابـــن 
ْيب زمنَـنيالعطـار مـع ابــن لبابـة, وابــن أ َ ـه لــو اً مــع موسـى بــن أمحـد املعــروف بالوتـد حمتجــَ  بأ

  .لزم ذلك يف الزيت لزم يف الدقيق
 وانتقـد قولـه يف الزيـت ابـن الفخـار وقـال , وقاله ابـن العطـار يف الـدقيق:ل املتيطيقا

 مــــن أصــــحابه قالــــه إنــــام قالــــه بعــــض املــــوثقني مــــن غــــري روايــــة اً أو أحــــداًال نعلــــم أن مالكــــ
الباجي, يف وثائقه عـن بعـضهم يفتقـر لـذكر جـنس الزيـت يف بلـد ال ختـتلط فيـه أجناسـه يف 

وصــف اخلــل بكونــه خــل عنــب أو عــسل والــصفاء والنقــاء  وي,العــرص, وحيــث خيلــط فــال
  .واجلودة

ُقلت  حاصل أقـواهلم وصـف كـل نـوع ختتلـف أصـنافه بـام يعـني الـصنف املـسلم فيـه :ُ
  .دون غريه

  . إن اقترص عىل قوله من قمح طيب فسد هذا القول املعمول به:املتيطي
  .والطيب بمقام اجليد: والبن حبيب إجازته قال: قال فضل
قولـــه جيـــد أو وســـط حتـــى يقـــول أبـــيض أو  ال جيـــزئ: ن القاســـم يف الواضـــحةقــال ابـــ

  .سمراء مع اجلودة والنقاء, وخالفه أصحاب مالك وقالوا إذا قال جيد أجزأ
َّدونةقول ابن القاسم هذا خالف امل: قال أبو عمران َ.  

ُقلــت َّدونــةإنــه خــالف امل:  انظــر قبــول املتيطــي قولــه:ُ  حيــث لــزوم ذكــر  فــإن أراد مــنَ
  .أو سمراء فليس كذلك, وإن أراد من حيث ذكره النقاء فحسن أبيضاء

 ألن ;إن ذكــر يف وصــف الـشعري النقــاء فحـسن وإن ســكت, مل يــرضه: قـال ابــن فتـوح
  .اجليد جيمع الطيب والنقاء والوسط يعرف يف اجلودة والنقاء

ءة إن أخـــل بـــذكر النقـــاء يف احلنطـــة وذكـــر اجلـــودة أو الـــردا: البـــاجي عـــن ابـــن حبيـــب
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  .أوالتوسط مل يفسده
ـه ال غلـث فيـه وال وصـفه بـأن ال ;وليس عليـه وصـف التمـر بالنقـاء: قال الباجي  أل

ه عيب;حشف فيه   . أل
  .ئ قوله جيد حتى يقول غاية اجلودةال جيز: عن ابن العطار: املتيطي
كــــــره : طيــــــب, ومل يقــــــل:وإن قــــــال يف القمــــــح: قـــــال  غايـــــة الطيــــــب فــــــسد الــــــسلم, وأ
   . يلزم يف وصف الثوب برقة أو غلظ أن يقول غاية الرقة أو الغلظ: وقال,الباجي

  . ورشطه هذا أقرب إىل الفساد:قال
كــــره بعــــض أهــــل العلــــم رشط غايــــة الطيــــب يف يشء مــــن :  يف كافيــــهوقــــال أبــــو عمــــر
  .األشياء لتعذر ذلك

إن رشط يف ســلم يف ثــوب حريــر طولــه وعرضــه دون وزنــه جــاز  :ويف ســلمها الثــاين
فحـــسن, وإال فالـــصفة  ثـــوب أراه وصـــف صـــفاقته أو خفتـــه وإن رشط صـــفةإن وصـــفه, و

   إنـــــــام الـــــــسلم فـــــــيهام هـــــــاارأف وال يف احليـــــــوان, اًوال أعـــــــرف يف صـــــــفة الثـــــــوب جيـــــــد جتـــــــري
  .عىل الصفة

كر  :الصقيل   . قول ابن القاسم يف ثوب احلرير جازَسحنونأ
ُقلـت ابـن القاســم  مل يـذكر موجــب إنكـاره فلعلــه عـدم رشط وزنــه, والـصواب قــول :ُ

  .بل رشط وزنه مع صفة ما رشط من صفاقة أو خفة متناف والنوازل تشهد هلذا
  . )إن رشط صفة ثوب أراه إياه فحسن(: وقوله

زيـــةابـــن القاســـم يف  الـــسلم عـــىل مثـــال, منعـــه: قـــال البـــاجي َأصـــبغ, وَّاملوا ْ يف   وأجـــازهَ
َّدونةامل زهَ   .يف املثيل أوىل  يف الثوب وجوا

ف يف الـــسلم عـــىل املثـــال خـــالف يف حـــال إن قـــصدت كـــل صـــفات اخلـــال: ابـــن بـــشري
ـــه يـــؤدي إىل إعـــواز ال (: الوجـــود وإن قـــصدت صـــفاته العامـــة جـــاز, وقولـــه املثـــال منـــع أل

 االقتــصار عــىل أحــدمها دون ذكــر النــوع ومــا جيــب اعتبــاره : يريــد) وال فارهــااًأعــرف جيــد
  .من الصفات فيهام

للون والقد ولون الـشعر, وحـال سـبوطته وا وغريه يصف الرقيق بالسن: فتوحابن 
ـــف بـــالقنى أو الـــشمم, أو  أو جعودتـــه وصـــفة العـــني بالـــشهلة أو الزرقـــة أو الكحـــل, واأل
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  .الفطس أو اخلنس وسائر الصفات املذكورة يف باهبا
  .رومي أو تركي وغري ذلك من األجناس : ويذكر جنسه فيقول:شاس وغريهابن 
ُقلــت  إذا ابتاعـــه عـــىل جـــنس فبــان خالفـــه وكـــذا البكـــارة  وهـــو قوهلـــا يف الـــرد بالعيــب:ُ

 نظــر لوضــوح اً مقــصوداًإن اختلــف الــثمن لــذلك اختالفــ :والثيوبــة, ويف قــول ابــن شــاس
  .اختالف األغراض فيهام

 , وحلــام معروفــااً معروفــًال بــأس بالــسلم يف الــشحم واللحــم إذا رشطــا شــحام: وفيهــا
  .معز ونحوه وواجلنس من ضأن

حتاج لذكر كونه مـن فخـذ أو يـد أو جنـب? :قيل البن القاسم: الصقيل عن حممد  أ
َأصبغال, إنام يقوله أهل العراق وهو باطل إنام يسمي السامنة, وقاله مالك; : قال ْ ; وذكـر َ

  .وسط من السامنة يكفي
  ومل حيــد الــسامنة جــاز, وذكــر اللخمــي قــول ابــن القاســم يفا إن اشــرتط ســمينً:حممــد

أرى أن يسمى ذلك فإن مل يفعـل قـىض مـن :  وقال,ذ ونحوهعدم رشط ذكر كونه من فخ
ثـــى خـــيص أو فحـــل  واملقـــدم, واملـــؤخر, وجيـــب ذكـــر كونـــه مـــن جـــذع أو غـــريه وذكـــر أو أ

ــه ال ســلم فيهــا بــوزن فتــسمية الــصغري فيهــا ;والتــسمية يف الــرؤوس آكــد منهــا يف اللحــم  أل
:  فلـــم يقبلهـــا قـــالاًنـــحممـــد عـــن ابـــن القاســـم إن قـــضاه مـــع ذلـــك بطو مـــن الكبـــري فيهـــا آكـــد

كــون حلــم بــال بطــون? قيــل  ]3: الطــالق[ ﴾ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴿: قــال مــا قــدره: أ
ه يقول عىل قدر البطن من الشاةالبطن من الشاة ك   .أ

  .وهذه أشياء عرف الناس وجهها: قال
كون حلم بال بطون عىل أن ذلك عادة عندهم وال يقىض به :حيمل قوله: اللخمي  أ

  .بيع البطون وحدها وما تعذر فيه بعض رشوطه امتنع فيه ألن الشأن ;اليوم
 ألهنـــا ;ا بيـــدًال يـــسلم يف تـــراب املعـــادن ألن صـــفته ال تعـــرف, وجـــائز بيعـــه يـــد :فيهـــا

معـــــادن احلديـــــد وغـــــريه ممـــــا حيتـــــاج يف إخـــــراج  حجـــــارة تعـــــرف واملـــــذهب منعـــــه يف الربـــــع
ـه إن;يف الربـع منه إىل عمل واملنـصوص املعـروف منعـه املقصود  وصـف بـام جيـب فـيام  أل

تعلقـه بالذمـة, وإن مل  تعـني لـذكر موضـعه الشخـيص فبطـل ختتلف األغراض ألجلـه عـادة
  .ًيوصف بذلك صار جمهوال
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ـــــه إن عـــــني موضـــــعه صـــــار غـــــري مقـــــدور عـــــىل الوفـــــاء بـــــه, وهـــــذه  :وقـــــال اللخمـــــي أل
 الــــسلم يف املالزمــــة غــــري صــــادقة لنقــــضها بــــام هــــو يف ملكــــه وملــــا ذكــــر الــــصقيل قوهلــــا جيــــوز

أو أمحـــال معلومـــة وال جيـــوز أن يـــشرتط مـــن ذلـــك, فـــدادين  القـــصيل والبقـــول عـــىل جـــزز
ذلــك جــائز : عــرض وجــودة أو رداءة, ذكــر عــن حممــد قــال أشــهب ومعروفــة بــصفة طــول

  . ألن اجليد منه خيتلف والوسط منه خيتلف لزمه يف احلبوب;كله ومن مل جيزه
ُشــــيوخقــــول أشــــهب هــــذا خــــالف قــــول : الــــصقيل رين, إن الــــسلم يف الربــــع نا املتــــأخُ

ه يؤدي إىل السلم يف يشء معني وبيع ما ليس عندك;واألرضني واحلوائط ال يصلح .  أل
املـــازري املـــشهور عنـــدنا منـــع الـــسلم يف العقـــار, وحـــاول بعـــض األشـــياخ أن يـــضيف إىل 
مـه  املذهب جوازه يف العقار وبجعل املذهب عىل قولني, وذكـر مـا تقـدم للـصقيل مـن إلزا

إجــازة أشــهب الــسلم يف  وهــذا تعــسف يف التأويــل, وأجــاب بــام حاصــله أن:  قــالذلــك ثــم
إذا ال أثـر لـه يف املبيـع,  القصيل عىل فدادين معلومـة ال يلـزم منـه تعيـني املوضـع الـشخص

  .القصيل بمجموع قدر مسافته وصفاقته وخفته من إنام أثره يف علم قدر من املشرتي
ُقلت هبذا صواب, وحقـه أن ال يقـول املـشهور منعـه يف  وما أشار إليه من رده عليه :ُ

ه يدل عىل وجود القول بجوازه ;العقار   .اً, وإنام هو إلزام بني كونه تعسفاً شذوذنصا أل
وجيــوز يف عـــدد شــجر لقـــبض بغــري أرض, وكـــذا يف البنــاء بغـــري أرض, إذا : اللخمــي

  الـوطء, ومـالوصف وأمكن الوفاء هبام عند حلول األجل واملـذهب جـوازه يف جـواري
بالوصـــف, وضـــعف  رصح بمنعـــه فيهـــا لزعمـــه تعـــذر حـــصول املقـــصود هنـــا اللخمـــي أو

  .دليل املذهب عىل جوازه
 جيوز السلم يف اللؤلـؤ ويف املكاتـب منهـا إن كاتبـه عـىل لؤلـؤ غـري موصـوف مل :وفيها

  .جيز لتفاوت اإلحاطة بصفته
 ألن الــسلم يقــدر ;ءأشــار بعــضهم إىل مناقــضته بقولــه يف الــسلم ولــيس بــيش: عيــاض

 عــىل حــرص صــفته بــذكر جنــسه وعــدده, وقــدر كــل حبــة وصــفتها, ويف الكتابــة وقــع مــبهام
  .لشدة تفاوته بقدر إدراك الوسط منهو
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  ]باب ما يلزم فيه قضاء املسلم فيه من اجلانبني[
  فقــطاًوقــدره الزم مــن اجلــانبني مــع يــرس املــدين, وبأقــل قــدرقــضاؤه حللولــه بــصفته, 

  .لقبض من املدين جائزمن صنفه, وا
  ]باب حسن االقتضاء والقضاء[

وكــذا يف صــفتي الــرداءة واجلــودة مــع احتــاد  ,)1(حــسن قــضاء وعكــسه حــسن اقتــضاء
 وأجــود صــفة واضــح وعكــسه اختلــف فيــه يف ســلمها الثالــث مــن اًالقــدر ومنــع أقــل قــدر

 أخـــذ مـــن مائـــة ســـمراء حـــل أجلهـــا مخـــسني حممولـــة وحـــط مـــا بقـــي إن كـــان بمعنـــى الـــصلح
والتبايع مل جيز وإن كان اقتضاء من مخسني منها ثم حطـه بعـد ذلـك بغـري رشط جـاز وكـذا 

  .يف مخسني سمراء من مائة حممولة
ـه غـري مـا يف الذمـة وإال لـزم قبولـه  وتعقب ابن عبد السالم أخذ األدنى يف الطعام بأ

مــا يف وكونــه غــريه يوجــب كونــه بيــع طعــام قبــل قبــضه يــرد بمنــع إجيــاب مطلــق كونــه غــري 
                                     

قضاؤه بأقـل قـدرا فقـط مـن صـنفه والقـبض مـن املـدين جـائز فهـذا حـسن  (:قال ما معناه: َّالرصاع قال )1(
فته وأعطـى املـدين أقـل قـدرا أشـار بـذلك إىل أن املـسلم فيـه إذا حـل بـص) اقتضاء وعكسه حسن قضاء

فهــو حــسن اقتــضاء مــن صــاحب الــدين واملنتفــع هــو املــدين ولــذا قــال والقــبض مــن املــدين جــائز وإن 
دفــع املــدين أكثــر قــدرا عــىل الــصفة املــذكورة فهــو حــسن قــضاء والقــابض للمنفعــة صــاحب الــدين ولــو 

ــه قــال وكــذا يف  وبأقــل قــدر أو رداءة ويف عكــس ذلــك يكــون قــدرا أو جــودة لكــان حــس::قــال  نا أل
صــفتي الــرداءة واجلــودة مــع احتــاد القــدر هــذا مــا جيــوز يف القــضاء أو االقتــضاء وأمــا إن كــان أقــل قــدرا 

 مــع :وأجــود صــفة فإنــه ال جيــوز لــدوران الفــضل وأمــا عكــسه فقــد اختلــف فيــه وبحــث هنــا للــشيخ 
 الذمــة وإال لــزم قبولــه شــيخه حيــث استــشكل قــوهلم جيــوز أخــذ األدنــى يف الطعــام قــال فإنــه غــري مــا يف

غــريه يوجــب كونــه بيــع طعــام قبــل قبــضه وحاصــل بحــث شــيخه وإشــكاله أن يقــال دائــام إمــا أن  وكونــه
يقــال بــأن األدنــى مــع غــريه ممــا يف الذمــة مغــاير ملــا يف الذمــة أم ال فــإن كــان مغــايرا لــزم بيــع الطعــام قبــل 

ذه والتــايل باطــل وبيـان املالزمتــني ظــاهر قبـضه والتــايل باطـل وإن كــان غــري مغـاير لــزم جــرب ربـه عــىل أخـ
ــه مغــاير وال يلــزم مــا ذكــر مــن : َّالــشيخواختــار  ــه قــال بأ  القــسم األول وقــدح يف املالزمــة وذلــك أ

البيع ألن املغايرة أعم من ذلـك بـدليل إذا أخـذنا أقـل ممـا يف الذمـة فإنـه مغـاير ملـا فيهـا وال يلـزم مـا ذكـر 
ــا صــرينا  األدنــى صــفة كاألقــل منهــا إعطــاء للجــزء املعقــول حكــم املحــسوس يف ذلــك مــن كونــه بيعــا أل

  .: َّالشيخفيام ال خصوصية فيه ألحد العوضني عىل اآلخر هذا معنى كالم 
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 ألن كونه أدنى ككونـه أقـل يف القـدر إعطـاء للجـزء املعقـول حكـم اجلـزء ;اًالذمة كونه بيع
املحــسوس فــيام ال خــصوصية فيــه ألحــد العوضــني عــن اآلخــر, بــل املغــاير بالــدناءة أقــرب 

  .مبادلة أدنى بأجود ومنعه يف أقل بأكثر بكونه نفس ما يف الذمة جلواز
مائــة ســمراء, أجــازه ابــن القاســم مــرة ألهنــا أدنــى أخــذ مخــسني حممولــة عــن  :اللخمــي

  .صفة ومنعه مرة إلمكان أن يرغب فيها يف بعض األوقات واألول قول أشهب
ُقلت ه لرواية:ُ البـن القاسـم يف كتـاب الـرصف : قلت  مل حيك الباجي إال املنع, وعزا

ســمراء,  مــن تــرب لــك أجــود, وال جيــوز ذلــك يف حممولــة عــن اًجيــوز أخــذ تــرب أدنــى أقــل قــدر
والــــــسمراء  وأجــــــازه أشــــــهب وفــــــرق ابــــــن القاســــــم بقولــــــه التــــــرب عنــــــد النــــــاس نــــــوع واحــــــد

  . قول أشهبَسحنونواملحمولة متباعد ما بينهام, وعزا ابن حارث ل
  .لو أخذ اخلمسني حممولة عن مخسني سمراء ثم حطه الباقي جاز وفيها
 رجـل فأخـذ منـه عـىل مـن لـه مائـة حممولـة أجاز ابن القاسـم مـا هـو أشـد قـال: الباجي

  .دون رشط جاز وهذه أشد هتمة الباقي بعد األجل مخسني سمراء, ثم رهنه
  .قضاؤه بجنسه بعد أجله بأجود جيب :ابن احلاجب

ــــــه ال يلزمــــــه : هــــــارونابــــــن    نحــــــوه حكــــــى أبــــــو الطــــــاهر وابــــــن شــــــاس, وفيــــــه نظــــــر أل
  .قبول منته

ه جيــــب قبــــول إنــــ: كنقــــل املؤلــــف قــــال غــــري واحــــد مــــن املتــــأخرين: ابــــن عبــــد الــــسالم
ه معروف ال يلزم قبوله   .األجود وهو بعيد عن أصول املذهب أل

ُقلت  ما نقله ابن هارون عن أيب الطاهر مل أجده فيـه ال يف ذكـره االقتـضاء يف كتـاب :ُ
ه عـــن ظـــاهر املـــذهب نظـــر بـــل ظـــاهر قوهلـــا مـــن  الـــرصف وال يف كتـــاب الـــسلم, وفـــيام ذكـــرا

َّدونـةمه كنقل ابن شاس ألن مسألة املاشرتى جارية عىل جنس فوجد أجود منه لز  عامـة َ
يف البيـــع والـــسلم, واألظهـــر إن دفعـــه املـــسلم إليـــه عـــىل وجـــه التفـــضل مل يلـــزم قبولـــه, وإن 

ويف ســلمها الثــاين, منــع . دفعــه لدفعــه عــن نفــسه مــشقة تعويــضه بمثــل مــا رشط لــزم قبولــه
ـــه م نـــه بـــدل, ومـــن أخـــذ حممولـــة مـــن ســـمراء بعـــد األجـــل مـــن الكفيـــل بخـــالف الغـــريم أل

الكفيــــل بيــــع إذ ال يرجــــع بــــام أدى, وفيهــــا مــــع غريهــــا قــــضاؤه بــــصفته وقــــدره قبــــل األجــــل 
ـــه تـــرك اًجـــائز, وال جيـــب قبولـــه وأجـــود مـــساوي  أو أقـــل أو أكثـــر وأدنـــى كـــذلك ال جيـــوز أل
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  .ضامن بعوض, وتقدم نقل اللخمي جواز ضع وتعجل
 , تأمــل مــا حكــاه اللخمــي إن)مــا جــاء يف الربــا يف الــدين(وقــال ابــن زرقــون يف ترمجــة 

ويف ســلمها الثـاين إن أســلمت إىل رجــل . اًابـن القاســم جييـز التعجيــل بالوضــيعة فـأراه ومهــ
 أطـول منـه يف صـفته مـن اًبعد األجل دراهـم عـىل أن يعطيـك ثوبـ يف ثوب موصوف فزدته

, وال جيــوز أخــذ أدنــى مــع بعــض الــثمن إن كــان ال يعــرف ًصــنفه أو مــن غــريه جــاز معجــال
نــه, وغــاب عليــه, ولــو كــان يعــرف بعينــه جــاز, وتعقبــه بعــضهم بــأن رد العــني ال ينــايف بعي

فــيام ال يعـرف بعينـه مـن علـة دخــول البيـع فـيام اقتـىض والــسلف  الـسلف فيدخلـه مـا يـدخل
فيام رد من رأس املال, وجياب بأن العلة هتمـة البيـع والـسلف ال حقيقتـه, والتهمـة فـيام ال 

 التـــرصف فـــيام قـــبض ورد مثلـــه وامتناعـــه فـــيام يعـــرف بعينـــه يعـــرف بعينـــه واضـــحة إلمكـــان
  .تضعفها

 عـــىل أن زادك يف اًإن أســـلمت لرجـــل يف ثيـــاب فزدتـــه قبـــل األجـــل دراهـــم نقـــد وفيهـــا
 ًطوهلـــا جـــاز ألهنـــام صـــفقتان, ولـــو كانـــت صـــفقة واحـــدة مـــا جـــاز كـــام لـــو دفعـــت لـــه غـــزال

 يف طول أو عرض جاز, ومها  عىل أن يزيدكًينسجه ستة يف ثالثة ثم زدته دراهم, وغزال
  .صفقتان

  . بدينادينً ال جيوز يف السلم وأخاف كونه: َسحنونالصقيل عن 
األول أصــوب إن كانــت تلــك الزيــادة ال يرتفــع هلــا ثمــن األول, وإن كــان : اللخمــي

  .ذلك مما يرتفع له ثمن األول مل جيز
ُقلت أن الـصفقة األوىل  مردود بقول ابن القاسم ألهنـام صـفقتان, َسحنون ما خافه :ُ

الــسامل عــن حتقــق منافيهــا, واملعاملــة الثانيــة صــفقة ثانيــة لتعلقهــا بغــري متعلــق  باقيــة لثبوهتــا
األوىل, والقوالن بناء عـىل أن الـيشء مـن حيـث كونـه وحـده لـيس بمخـالف لـه مـن حيـث 

  .كونه مع غريه أو هو خمالف له
ـــامن بـــالطالق مـــن قـــال المـــر: قوهلـــا :فـــإن قلـــت ـــت : أةيف كتـــاب األ إن تزوجتـــك فأ

تن: طالق, ثم قال هلا مع نساء معها طوالق, فـإن نكحهـا لزمتـه طلقتـان,  إن تزوجتكن فأ
يقتــيض أن الــيشء مــن حيــث كونــه وحــده خمــالف لــه مــن حيــث كونــه مــع غــريه, وإال كــان 

مل يلزمه إال طلقة واحدة, وهذه املخالفة ألغاهـا   ولو كان واحدااًفيهام واحد عليه املعلق
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 مـــسألة الـــسلم يف قـــول ابـــن القاســـم, وقـــد جيـــاب بـــأن خمالفـــة الـــيشء مـــن حيـــث انفـــراده يف
 لنفـــسه مـــن حيـــث كونـــه مـــع غـــريه إنـــام هـــو باعتبـــار ذاتـــه يف نفـــسه ال باعتبـــار املقـــصود منـــه

ــه يتغــري بمطلــق مغــايرة مــا علــق  تعلــق األغــراض بــه, واملعتــرب يف تعــددو الطــالق األول أل
رشح  يتان توجبان التغاير العقيل, وهو قول ابن التلمـساين يفعليه ولو بأمر عقيل, واحليث

  .اليشء يف نفسه ليس كهو مع غريه وغريه املعامل
واملعترب يف البيع التغـاير الثـاين ألن البياعـات مبنيـة عـىل األغـراض, والقـصود, ولـذا 

اهتــا, ولــذا ختتلــف أثــامن املبيــع يف وقتــني مــع احتــاد ذاتــه فــيهام, وتتفــق أثــامن املختلفــات يف ذ
اعترب اللخمي تغري ثمن األول بالزيادة, وعـدم تغـريه, وممـا يـدل عـىل لغـو االعتبـار األول 

ــه بقيــة أن يبيعهـــا   أو موزونــا بقيـــت لــه منــهًجيــوز يف املرابحــة ملـــن اشــرتى مكــيال يف البيــع أ
َّدونــةدون بيــان قالــه الــصقيل وهــو ظــاهر امل ن  وال عــَســحنونعــن  اًخالفــ, ومل يــذكروا فيــه َ

 َســحنونالتمــسك بــام قررنــا بــه قــول : غــريه فتأملــه, والبــن عبــد الــسالم فيهــا كــالم حاصــله
  .باحليثيتني من وجوب التغاير

ــه نقلــه َّاملوازيــةإن زاد عــىل أن يزيــده يف الــصفاقة والطــول ففــي : البــاجي  ال جيــوز أل
  .لصفة أخرى

  . وال جيوز عىل أن يزيده يف العرض:زرقونابن 
ُقلت مع الزيادة يف الصفاقة فصواب وإن أراد دوهنا, ففيه نظر, وظاهر مـا  إن أراد :ُ

َّدونــةتقــدم مــن لفــظ امل جــوازه, واحلــق إن كــان الثــوب للتفــصيل   يف طــول أو عــرض جــازَ
ه يصري العرض صفة فيه فزيادة   .العرض كالطول وإال مل جيز أل

 أطول منـه اًإن أسلمت يف ثوب فزدته بعد األجل دراهم عىل أن يعطيك ثوب :وفيها
  .جاز إن تعجلت ذلك يف صفته أو من غري صفته

  .حمرز يف غري صنفه إن كان مما جيوز أن يسلم فيه رأس املالابن 
  .معناه أن الثوب املأخوذ معني وإال دخله السلم احلال: اللخمي
ُقلــت لـــئال  إنــام رشط تعجيـــل الثــوب:  وفــسخ الـــدين يف الــدين ولـــذا قــال عبــد احلـــق:ُ

لف, إن كــان مــن صــنف املــسلم فيــه, وفــسخ الــدين يف الــدين إن كــان مــن يدخلــه بيــع وســ
  .غري صنفه
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ُقلت  ختصيصه دخول البيع والسلف بام إذا كان مـن صـنفه إنـام هـو عـىل مـا تقـدم يف :ُ
   فيدخلــــه فــــسخ الــــدين َســــحنوناملــــسألة األوىل مــــن أصــــل ابــــن القاســــم, وأمــــا عــــىل أصــــل 

  .يف الدين
 أو ًأعطــــاه أزيــــد يف الثــــوب طــــوال اهــــم عــــىل أنإن زاده بعــــد األجــــل در :ابــــن شــــاس

 ً جــاز إن عجــل الــدراهم, قــال يف الكتــاب ألهنــام صــفقتان, كــام لــو دفعــت إليــه غــزالاًعرضــ
كــره اًينــسجه ثوبــ  ورآه َســحنون ثــم زدتــه يف األجــر عــىل أن يزيــدك يف طــول أو عــرض, وأ

ه يشء بعينه, والسلم مضمونادينً   . بدين وأجازه يف اإلجارة أل
َّدونـــة وتبعـــه ابـــن احلاجـــب وكالمهـــا واهـــم ألن قولـــه يف امل:ُتُقلــ  ألهنـــام صـــفقتان إنـــام َ

  .قاله فيام إذا كان ذلك قبل األجل حسبام تقدم
  ]باب يف جواز اقتضاء غري جنس ما أسلم فيه[

 ,جــوازه بــصحة بيعــه قبــل قبــضه: ضــبط ابــن حمــرزواقتــضاء غــري جــنس مــا أســلم فيــه 
عــن  فيمنــع ورأس املــال ذهــب, واملقتــىض يعــه املقتــيضفيمنــع وهــو طعــام وبــصحة ب :قــال

غـري الطعـام فـضة والعكـس, قـال ولـو كــان رأس املـال دنـانري يف عـروض فأخـذ عنهـا أقــل 
مـــن رأس مالـــه جـــاز, واتقـــاه عبـــد العزيـــز ومنـــع ابـــن القاســـم هـــذا يف الطعـــام أن يأخـــذ عـــن 

  للامئــــة,اثمنًــــأخــــاف أن تكــــون اخلمــــسني : ثمــــن مائــــة إردب ســــمراء مخــــسني مثلهــــا, وقــــال
, ويف العــروض اًوأجــازه يف العــروض وعللــوه بــأن الطعــام يدخلــه التفاضــل والــضامن معــ

: الضامن فقط, ويف الدنانري التفاضل فقط, وملا ذكر ابن بشري هذا يف كتاب الـرصف قـال
  .والقوالن يف الطعام ملا اجتمع فيه علتان
ن ألجـــل أن يـــشرتي بمثـــل  بـــثماًملـــن بـــاع طعامـــ: ويف كتـــاب اآلجـــال منهـــا قـــال مالـــك

  .الثمن قدر ما باع منه من الطعام
ء أقــل منــه كقــول ابــن القاســم يف مــسألة الــسلمابــن  أخــاف أن : حمــرز ظــاهره منــع رشا

 للخمــسني وأجــازه أكثــر املــذاكرين وفرقــوا بــأن البيعــة الثانيــة يف مــسألة اتكــون املائــة ثمنًــ
ـــه لـــو  سلم, ويـــصحاآلجـــال غـــري متعلقـــة بالبيعـــة األوىل, بخـــالف مـــسألة الـــ هـــذا الفـــرق أ

 غـــري اجلـــنس الـــذي بـــاع منـــه جـــاز, وال جيـــوز أن يأخـــذ ذلـــك اً أو قمحـــاًاشـــرتى منـــه شـــعري
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ولــو اقتــىض ذلــك قبــل األجــل اشــرتط مــع ذلــك صــحة ســلم : قــضاء عــن ثمــن الطعــام قــال
املقتــىض يف املــسلم فيــه فيمنــع أخــذ ســلت واملــسلم فيــه قمــح قــال وأوىل مــن هــذا أن يعتــرب 

ــه كأجــل الــسلم ألن صــحة قرضــ ه فيــه ولــذا ال حيتــاج إىل اعتبــار كــون مــا بقــي مــن األجــل أ
حمل القضاء يف هذا املوضع حمل القرض, ولو أسلم عرضـا يف حيـوان اقتـىض عنـه عرضـا 

مــن أجــل الــسلم فــإن كــان مثــل  يــصح أن يــسلم فيــه جــاز, وينبغــي فيــه اعتبــار مقــدار مــا مــر
 سلم رأس املال فـيام اقتـىض إال أن األجـل يف أجل السلم جاز وإال فال العتبارهم صحة

لعمرى ال يبلغ مبلغ الربا يف القوة وهو مما ينظـر فيـه ابـن بـشري يف رعـي أن يمـر بـني  السلم
عقــد الــسلم واالقتــضاء مقــدار أجــل الــسلم طريقــان لألشــياخ وكــذا خيتلــف يف رعــي بقــاء 

  .أجله من وقت االقتضاء حللول أجل السلم
  :لهولزوم اقتضائه بحلو

ـه إن عجـل املـسلم إليـه قـضاء : بشري يف التهذيبابن  حكى ابن حمرز عن األشـياخ أ
الــسلم قبــل أجلــه بيــومني لزمــه قبولــه ألن األســواق ال تتغــري يف هــذا القــدر وال ختتلــف فيــه 

  .األغراض
ُقلـــت  إنـــام حكـــاه ابـــن حمـــرز يف الـــسلم الثـــاين روايـــة ألشـــهب وهـــو خـــالف نـــصها يف :ُ

اك مــن لــك عليــه طعــام مــن ســلم بــه قبــل األجــل مل جيــرب عــىل أخــذه ويف الــسلم الثــاين إن أتــ
  .القرض جيرب عليه

  .املتيطي تعيينه مستحسن: طريقانويف رشط حمل القضاء 
  .اًإن مل يذكر, فسد السلم اتفاق: ابن احلارث

ال يـرض عـدم ذكـره : َّاملوازيـةاألفضل ذكـره, لرفـع النـزاع, ويف  : عن القايضالباجي
قــد يقتــيض كونــه ببلــد العقــد وســمع عيــسى ابــن القاســم القــضاء حيــث قــبض وإطــالق الع

 كاحلمـل َسـحنونالدراهم فيحتمل أن يريد موضع النقد, وحيتمل أن يريد بلده, وجعلـه 
مــن أســلم يف طعــام  ويف ســلمها الثــاين البــن القاســم. ملنــزل املبتــاع للحطــب يلزمــه إيــصاله

  . منها ألهنا ما بني البحر إىل أسوانعىل أن يقبضه بمرص مل جيز حتى يسمى املوضع
ـه العـرف عنـدهم : الصقيل بخالف كراء دابـة إليهـا ذلـك جـائز وينزلـه بالفـسطاط أل

  .وال عرف هلم يف القضاء
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ُقلت   . هو نصها يف الرواحل والدواب:ُ
 إن عينا الفسطاط جاز ويتعني سوق املسلم فيـه فـإن مل يكـن لـه سـوق فحيـث :وفيها

  .ما قضاه منها لزمه
  .يلزمه يف منزله ولو كان له سوق :َسحنونالصقيل عن 

ه العرف:التونيس   . وهو احلكم اليوم أل
ُقلت ُشيوخ وكذا هو يف وقتنا وما قبله يف وقت :ُ   .ناُ
ــــــاًإن رشط موضــــــع: بــــــشريابــــــن   ففــــــي أي موضــــــع يقــــــضيه فيــــــه وقعــــــت ثــــــالث ا معينً
  .يع نواحي البلدمج: الثالثة .موضع العقد: الثانية  .سوق املسلم فيه :روايات

  .وليس هو بخالف إنام هو نظر للعوائد
إن أتـــى املـــسلم املـــسلم إليـــه يف غـــري البلـــد املـــشرتط فيـــه القـــضاء, والـــدين : بـــشريابـــن 

 عني, فالقول قـول مـن طلـب القـضاء مـنهام, فـإن كـان عرضـا لـه محـل مل جيـرب مـن أبـاه مـنهام
ومهـــا خـــالف يف حـــال إن كـــان وإن مل يكـــن لـــه محـــل كـــاجلوهر, ففـــي كونـــه كـــالعني قـــوالن 

األمـــــن يف الطريــــــق فهــــــو كــــــالعني وإال فكـــــالعرض, وينبغــــــي يف اخلــــــوف أن يكــــــون العــــــني 
إن تقــارب ســعر املوضــعني فــيام خــف : كــالعرض, وللــصقيل يف بيــوع اآلجــال عــن أشــهب

 فلـه أخـذه بحقـه يف موضـعه, وإن كـان عـىل غـري ذلـك مل جيـرب إال أن جـدامحله والبلـد بعيـد 
ه بموضعهام أغىليطوع به ف   .يجرب رب احلق عىل قبوله أل

 ما يؤخذ منه إن احتد سعر البلدين أو هو بالبلد الـذي َّاملوازيةألشهب يف : اللخمي
  .أرخص جرب املسلم إليه عىل القضاء لقيه

إن رشط قــــبض الطعــــام بالفــــسطاط مل جيــــز أن يقبــــضه بغريهــــا ويأخــــذ كــــراء  :وفيهــــا
ــك بعتــه قبــل قبــضه أو أســقطت عنــه الــضامن عــىل مــال املــسافة ألن البلــدان كاآلجــال ف كأ

تعجلتــــه فــــإن وقــــع رد الكــــراء, ومثــــل الطعــــام بموضــــع قــــبض إن فــــات وأتبعتــــه بطعامــــك 
  .بالفسطاط
ـه ازداد محلـه لغـري ابن  حمرز عن ابن الكاتب ولو مل يعطـه الكـراء أشـبه أن ال جيـوز أل

قبـــضه يف غـــري بلـــد قـــرض, البلـــد الـــذي رشطـــه أال تـــرى إن قـــرض الطعـــام ال جيـــوز رشط 
  .ويؤكد املنع اختالف األسعار كام لو دفع غري الصنف, وزيادة
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 والواضــحة جــواز قــضاء مثــل مــا لــه عليــه بغــري البلــد إذا حــل َّاملوازيــةويف : حمــرزابــن 
  .أجله وإن مل حيل مل جيز والنظر يوجب أن ال فرق بني احللول وعدمه

َأصبغ  قال حييى بن عمر عن:ويف النوادر وغريها ْ قضاء مثل ما يف الذمة من طعام : َ
بيـع أو قـرض بغـري البلـد وقــد حـل أجلـه جـائز, وال جيــوز أدنـى وال أجـود وقبـل حلولــه ال 

زيــــــةجيــــــوز بحــــــال, ولــــــو كــــــان مثــــــل مــــــا يف الذمــــــة, وقالــــــه ابــــــن القاســــــم يف   يف الطعــــــام َّاملوا
 َســحنونجــاز ويــدخل يف أخــذ املثــل مــا يــدخل يف أخــذ أدنــى أو أرفــع, وأ: والعــرض, قــال

  .أخذ املثل ولو قبل األجل
هـــذا أجـــود والقيـــاس أن ال جيـــوز بغـــري البلـــد عـــىل حـــال ونحـــوه البـــن : ابـــن عبـــدوس

  .زرقون يف آخر ترمجة جامع الدين واحلول
ُقلت  وابن الكاتـب مـع َسحنون إن حل ل:ثالثها ففي جواز اقتضاء املثل بغري البلد :ُ

َأصبغقول ابن عبدوس هو القياس, و ْ   . ابن القاسم وغري املثل ال جيوز بحال معَ
لبيــــع الطعــــام قبــــل قبــــضه مــــؤثر يف اقتــــضاء طعــــام الــــسلم ال القــــرض ولــــضع واملنــــع 

وتعجل عام فيهام ولذا تـساويا يف املنـع يف اقتـضائه بغـري بلـده فاقتـضاء مـا لـيس مـن جـنس 
  .بيعه قبل قبضه الطعام عنه ال جيوز يف البيع وجيوز يف القرض جلواز

  .اً دقيقً ال تأخذ من حنطة سلام: سلمها األولويف آخر
جــواز اقتــضائه : الــصقيل يف الــسلم الثالــث عــن التونــيس يف ســامع عيــسى ابــن القاســم

منـه, ويف رسـم مـسائل كـراء وبيـوع مـن ســامع أشـهب سـئل ابـن القاسـم عمـن أسـلف مائــة 
: األجـل, فقـال بعد اً أو دقيقاً وعرشة أرادب شعرياً قمحاً فأخذ تسعني إردباًإردب قمح
  .ال بأس به

ْبن رشدا إن كانت التسعون مثل املائة التي له ال أفضل وال أدنى جاز أخذه ذلـك : ُ
, ألن طعام القرض جيوز بيعه قبل قبضه, ولو  يف املجلس ألهنا مبادلة, وجاز أخذها مترا

مـــن  اً وال شـــيئاًبالعـــرشة الباقيـــة شـــعري كانـــت أدنـــى أو أفـــضل مل جيـــز أن يأخـــذ يف املجلـــس
َّدونــةاألشــياء عــىل قــول ابــن القاســم, وعــىل قــول أشــهب يف كتــاب الــرصف مــن امل  تفــصيل َ

فه أن يأخـــذ يف جملـــس آخـــر عـــن  مـــذكور يف رســـم أوىص مـــن ســـامع عيـــسى ولـــه بعـــد انـــرصا
  . أو ما شاء من العروض والعنياً مثل كيلها أو متراً أو دقيقاًالعرشة شعري
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جـواز اقتـضاء الـدقيق مـن : ن سلم, فقـال فيهـاومحل التونيس املسألة عىل أن املائة م
ــه قــال;ولــيس بــصحيح القمــح يف الــسلم ســئل عمــن أســلف مائــة إردب, ومل يقــل يف :  أل

  .مائة إردب
 اًدقيقـ , ونـصفهااًقمحـ  أخذ نـصفهااًملن أسلم ويبة قمح :وسمع عيسى ابن القاسم

ــ  كمــن لــه دينــاران, لــه أخــذ دينــاراً أو ثمــراًأو شــعري  أو اً بــاآلخر مــا شــاء قمحــ, ويأخــذاعينً
 آخـر فالويبـة بمنزلتـه اً, ونصفه شـيئادراهم, فإن قيل الدينار ال يصلح أن يأخذ نصفه عينً

لـــيس كـــذلك, ألن الـــدينار ال يتـــبعض والويبـــة تتـــبعض كـــدينارين ولـــه أن يأخـــذ مـــن : قيـــل
ز  ومــا ال جيــوً, وبالنــصف اآلخــر كــل مــا جيــوز بــالقمح متفاضــالاًويبــة القمــح نــصفها قمحــ

 بمثل ال يأخذ إال مثل ما بقي من الكيل إن كان له ويبة حممولة فال خري يف أخذه ًإال مثال
 مــن األشــياء يف صــفقة واحــدة ولــو كــان ذلــك يف اً أو شــيئاًنــصفها ســمراء, ونــصفها شــعري
  .صفقتني يف وقتني فال بأس به

ْبن رشدا   .يهاالبن أيب جعفر عن أشهب أن الويبة كالدينار فلم جيز ذلك ف :ُ
وقــــول ابــــن القاســــم أصــــح كالــــدنانري والــــدراهم املجموعــــة, وإنــــام مل جيــــز يف الويبــــة 

 ألن السمراء أفضل من املحمولة والشعري أدنى اًاملحمولة نصفها سمراء ونصفها شعري
فيدخلــــه التفاضــــل املعنــــوي, وال خــــالف يف منعــــه وكــــذا أخــــذ نــــصف ويبــــة ســــمراء, ويف 

 ولـو كـان لـه عليـه ويبـة سـمراء فـأراد أن يأخـذ منـه شبهه, واًالنصف اآلخر صنف آخر متر
 فـأراد أن يأخـذ منـه نـصف اً أو كـان لـه ويبـة شـعرياًنصف ويبة حممولة ونصف ويبـة شـعري

َّدونـــةويبـــة ســـمراء ونـــصف ويبـــة حممولـــة جلـــاز عـــىل أحـــد قـــويل ابـــن القاســـم يف امل , وقـــول َ
ســم إن خرجــت بعــد أشــهب فيهــا خــالف ظــاهر قــول ابــن القاســم يف هــذه الروايــة, ويف ر

  :هذا دليل عىل القولني فهي ثالثة أوجه
  .ووجه خمتلف فيه, اًووجه ال جيوز اتفاق, اًوجه جائز اتفاق

  :فاالقتضاء يفرتق من املبادلة واملراطلة يف وجهني
 أن من كان له عىل رجل ذهب أو طعام جاز له أخذ بعضه عىل صفته التي :أحدمها

, وال جيــوز بــدل قفيــز مــن قمــح, بقفيــزين اًو أدنــى اتفاقــ أرفــع أصــفةوجبــت لــه وباقيــه عــىل 
أحــــدمها مماثــــل واآلخــــر أجــــود أو أدنــــى وال جتــــوز مراطلــــة ذهــــب بــــذهبني أحــــدمها مماثــــل 
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 وأجـــاز ,َســـحنونإال عـــىل اخـــتالف أجازمهـــا ابـــن حبيـــب ومـــنعهام  واآلخـــر أجـــود أو أدنـــى
  .ابن القاسم املراطلة ال املبادلة

 اً أو طعاماً ذهب أو طعام ال جيوز له أن يأخذ منه ذهبمن له عىل رجل دين: والثاين
  .أدنى مما له, من وجه وأفضل من وجه, وذلك جائز يف املبادلة واملراطلة

إن قبـــضت طعـــام ســلم أو بيـــع عـــىل تــصديق الـــدافع جـــاز وال رجــوع لـــك بـــام  :وفيهــا
 تـــدعي مـــن نقـــص إال ببينـــة مل تفارقـــك مـــن حـــني قبـــضك ثـــم مـــا ثبـــت مـــن نقـــص أو زيـــادة

  .وما زاد عىل املتعارف فلك وعليك كنقص الكيل وزيادته فال رجوع به,
زيــــةيف  :اللخمــــي  منــــع أخــــذه عــــىل التــــصديق وال أراه اليــــوم لقلــــة أمانــــة النــــاس َّاملوا

  .دين فيؤدي للنزاع واخلصومة إال أن يكون الدافع ذا
ه فيـه وإنـام ما علل بـه املنـع جيـري يف املبيـع عـىل النقـد وال خـالف يف جـواز: بشريابن 

  .ذكر األشياخ القولني يف جواز بيعه بقبض التصديق
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  ]كتاب القرض[
 فتخـرج املبادلـة املثليـة ,)1(دفع متمول يف عوض غـري خمـالف لـه ال عـاجال: القرض

                                     
  .القرض هو السلف: َّالرصاع قال )1(

  . دفع متمول صري جنس القرض دفعا:َّالشيخقول 
ــه رصح بــأن القــرض خيــرج مــن حــد املــسلم;فيــه بحــث): فــإن قلــت(  بــام زاده مــن القيــد وإذا صــح ذلــك  أل

ه عقد معاوضة وألي يشء مل يقل عقد معاوضة عىل دفع متمول إلخ   .صدق عىل السلف أ
ُقلت   . رأى أن القرض غلب يف دفع ما ذكر فقرصه عىل الدفعَّالشيخ لعل :ُ

  .فإذا عقد عقدة القرض بينه وبني رجل فهل يقال بينهام قرض): فإن قلت(
ُقلــت ــه حقيقــة يف معنيــني فيكــون احلــد ًفــ إذا ثبــت عر:ُ ــه غلــب عــىل الــدفع فــال يقــال إال جمــازا وإن صــح أ ا أ

ه خاص باملعاطاة كام اعرتض بذلك   : عىل من حد البيع بقولـهط َّالشيخبقوله دفع غري منعكس أل
 والظاهر أن السلف غلب عىل دفـع املتمـول وهـو قـصد الفقهـاء يف االسـتعامل ,دفع عوض يف معوض

يف : (أخرج به ما ليس بمتمول إذا دفعه فإنـه لـيس بقـرض وال يقـرض مثـل ذلـك قولـه) متمول: (قوله
أخـرج بـه دفعـه يف املخـالف فإنـه ال بـد أن يكـون مثليـا ) غـري خمـالف: (أخرج به دفعه هبة قولـه) عوض
عطــف بــال عــىل حــال مقــدرة أي املتمــول املــدفوع يف عــوض غــري خمــالف حالــة كونــه ) ًال عــاجال: (قولــه
  . أخرج بذلك املبادلة املثلية فإهنا يصدق احلد عليها لوال الزيادةً ال عاجالً أو مؤجالًالحا

  . فقطً أو مؤجالًأي يشء مل يقل حاال): فإن قلت(
ُقلــــت ــــه إذا كــــان مقــــدرا يوجبــــه اإلعــــراب ال خيــــرج ذلــــك عــــن :ُ  ألن قولــــه ال عــــاجال أخــــرص هــــذا يــــدل عــــىل أ

  .االختصار
  . إىل أن احلد للصحيح والفاسد ويشمل الفاسد أشار::قال 
متعلقـــا بذمـــة هـــذا   وإن أردت الـــصحيح زدت يف آخـــر احلـــد فـــضال فقـــط ال يوجـــب إمكـــان عاريـــة ال حتـــل:قـــال

ه إنـام قـصد نفـع املستـسلف فقـط ال نفعهـام : فقوله:كالمه   تفضال احرتز به من قصد نفع املسلف وأ
سم فعل وتقدم معناه الفاء هل هـي عاطفـة  ألن ذلك سلف فاسد ولذا قال فقط وهو اوال نفع أجنبي
  .أم ال فيه ما مر

 تفـــضال إنـــام خيـــرج بـــه النفـــع لنفـــسه والنفـــع هلـــام وأمـــا النفـــع ألجنبـــي ففيـــه التفـــضل عليـــه :قولـــه): فـــإن قلـــت(
  .كاملتسلف

ُقلت ه مل يقـصد املعـروف:ُ  وإنـام يفعـل ذلـك يف األجنبـي جلـر نفـع لـه قولـه ال يوجـب إمكـان عاريـة ال ; ال أل
 أجـــاز َعبـــد احلكـــمحتـــل أخـــرج بـــه عاريـــة الفـــروج يف قـــرض األبنـــاء وال يقـــال هـــذا عـــىل املـــشهور وابـــن 

 ال يوجـب َّالـشيخ ولـذا قـال ; إنام أجـاز ذلـك بـرشط مـا ذكرنـاَعبد احلكمالقرض عىل رد املثل ألن ابن 
  .إمكان إلخ فتأمله ولذا قيل جيوز قرض األمة للمرأة ولذوي املحارم منها
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ـه يـصدق َّالشيخ هل يرد عىل حد ):فإن قلت(  األول دفع شاة معينـة يف شـاة معينـة وأن رسـمه غـري مـانع أل
  .فيه القرض

ُقلت  يظهر أن ذلـك يـرد عـىل لفظـه ويـرد إذا بـاع شـاة بـشاة إىل أجـل وهـي معينـة وال بـد مـن زيـادة يف األول :ُ
ــه ال بــد أن يــصح ضــبطه بــصفة كليــة وهــي متع;يف عــوض كــيل لقــة فيخــرج مــن ذلــك  ألن مــن خاصــته أ

  .تراب املعادن وغري ذلك من األرضني وعىل ذلك أجروا السلف يف ماء القواديس
 متعلقــه فهــل يــدخل يف ذلــك الــسلف عــىل معــني فــإذا دفــع مــاال عــىل معــني : َّالــشيخمل يقيــد ): فــإن قلــت(

  .فهو عنده سلف كام ذكر
ُقلت واب واهللا أعلم وقد أشار إىل املسألة بقولـه  يصدق فيه سلف ويأيت له متعلقه بعد فتأمله مع هذا اجل:ُ

وصــحته فقــرص تعلقــه عــىل مــال بعينــه تقــدم نقــل ابــن ســهل فيــه يف رشط تعلــق الــسلم بالذمــة وذكــر مــا 
 ولــو قلنــا مماثلــه بــدال عــن خمالفــه مل يــشمل إال مــا رشط فيــه : َّالــشيخيؤخــذ منهــا ذلــك انظــره ثــم قــال 

  .حة غري خمالفة اليشء نفسهرد املثل المتناع مماثلة اليشء نفسه وص
ُقلت مـؤدى   أتـى بغـري خمـالف ومماثـل أخـرص وهـوَّالـشيخ سـأل عـن رس كـون ً موقع هذا الكـالم كـأن سـائال:ُ

  .معناه
ه لو قال; بجواب حسنطفأجاب   دفع متمول يف عوض مماثل لكان حده غـري مـنعكس بـام إذا دفـع : أل
ـه دفـع متمـول يف عـوض مماثـلًقرضـا ورده له بعينه فإنه يلـزم قبولـه وكـان ذلـك ًثوب  ;ا وال يـصدق فيـه أ

 ألن ; ألن املثلني غريان وال يرد ذلك عىل قوله غري خمـالف;ألن األول هو الثاين وحمال أن يامثل نفسه
ـــه غـــري خمـــالف نفـــسه هـــذا موقـــع كالمـــه   ونفـــع بـــه وهنـــا مـــسائل لـــوال الطـــول :الـــيشء حيكـــم عليـــه بأ

  . وعكسا لكثرة أمثلتهاجللبت منها ما يفهم به احلد طردا
َّدونــة صــورة الــسلم التــي يف امل:)فــإن قيــل( ــً وأوردت نقــضَ ا يف مثلــه ًا عــىل حــد الــسلم يف قوهلــا وســلمك ثوب

  .?إلخ هل ترد عىل رسمه يف القرض
ُقلت  بل هي صورة من صور السلف كام تقدم يف تأويلها املانع من نقضها عـىل الـسلم وقـالوا هنـا ; ال ترد:ُ

 عن شيخه ابـن عبـد الـسالم رمحهـام اهللا تعـاىل َّالشيخني القرض ما مل يتغري فتأمله ونقل للمقرض رد ع
 املــذكور عــىل جاللــة َّالــشيخأن حقيقــة القــرض معلومــة للعامــة فــضال عــن اخلاصــة هــذا كثــريا مــا يقولــه 

 قــدره ورســوخه يف علمــه ويــرد عليــه تلميــذه رمحــه اهللا وريض عنــه بــرده الــصائب وكالمــه الــالزب وقــد
ا وزاد هنـــا يف متـــام رده إن قـــال ًا وقـــد قـــدمنا مثلهـــا مـــرارًرد بـــه مـــرارا يف مواضـــع توجـــب إعادهتـــا تكـــرار

وأشــــياء كثــــرية معلومــــة مــــن حيــــث وجودهــــا رضورة عــــسري علمهــــا مــــن حيــــث كوهنــــا معقولــــة كــــاألمر 
  .والنهي معلومان للعوام من حيث وجودمها ال من حيث معقوليتهام

تــه وقــد علمــت أن الفــساد فيــه أعــم ممــا  ملــا : َّالــشيخ): فــإن قلــت( ذكــر حــد القــرض الــصحيح زاد مــا رأ
  .ذكر من صورة الفساد وال خيفى ذلك من مسائله

ُقلت   . يمكن اجلواب بأهنا كلها ترجع باملعنى ملا ذكره يف حده واهللا أعلم وينفعنا به بفضله:ُ
ساد فيــه كثــرية فــإن وقــع ألي حــد القــرض األول يعــم الــصحيح والفاســد كــام ذكــر وصــور الفــ): فــإن قلــت(
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ويـــشمل الفاســـد وخيـــص الـــصحيح زيـــادة تفـــضال فقـــط ال يوجـــب إمكـــان عاريـــة ال حتـــل 
لف مل يــشمل إال مــا رشط فيــه رد املثــل المتنــاع متعلقــا بذمــة ولــو قلنــا مماثــل بــدل غــري خمــا

مماثلــة الــيشء لنفــسه وصــحة غــري خمالفــة الــيشء نفــسه وصــحة قــرص تعلقــه عــىل مــال بعينــه 
وأخـــذه بعـــضهم مـــن قـــرص ســـلف  تقـــدم نقـــل ابـــن ســـهل فيـــه يف رشط تعلـــق الـــسلم بالذمـــة

  .اليتيم عىل ما يف ملكه يوم السلف
ـــت إن قـــال أحـــد الـــرشيكني يف مكاتـــب : وفيهـــا لـــصاحبه بـــدئني هبـــذا الـــنجم وخـــذ أ

 =                                     
  .يشء يرد

ُقلت  اختلف يف ذلك عىل قولني ويعربون عن ذلك يف إقرائهم بقوهلم هل يرد إىل فاسد أصله أو صـحيح :ُ
 ومعناهــــا هــــل يكــــون فيــــه القيمــــة أو املثــــل وانتقــــدها : َّالــــشيخنفــــسه هــــذه أحــــسن عبــــارة فيــــه انظــــر 

  . أن يصحح الفاسد بالفاسدبعضهم بأن قال كيف يرد الفاسد لفاسد أصله فيلزم
 وكنـت أجيـبهم بـأن قـوهلم ذلـك عـىل حـذف مـضاف دل الـسياق عليـه تقـديره إىل صـحيح :: َّالشيخقال 

فاسـد أصــله قـال والتــرصيح بــه أن محـل الكــالم عليــه أصـوب مــن عبـارة ابــن احلاجــب يف قولـه بنــاء عــىل 
 أصــوب مــن هــذه لتعــذر :قلنــا وإنــام ::أن املــستثنى الفاســد يــرد إىل صــحيح أصــله أو صــحيحه قــال 

 ألن ظاهرهـــا رده إىل نفـــس صـــحيح أصـــله وصـــحيح أصـــله إنـــام هـــو إمـــضاؤه بـــالثمن ;صـــدق ظاهرهـــا
ا فتأملـــه وانظـــر ابـــن عبـــد الـــسالم وابـــن ًا وتـــصديقًاملـــسمى فيـــه وهـــذا يف القـــرض الفاســـد متعـــذر تـــصور

  .هارون واهللا أعلم
 ثــم رد عليــه أكثــر ,ا للتفــضلًمه إذا ســلفه درمهــا قــصد يــرد عــىل رســ:إن قلنــا باحلــد الثــاين فيقــال): فــإن قلــت(

  .ا حسن قضاء فإنه ال جيوزًعدد
ُقلت   . لقائل أن يقول السلف يف أصله جائز وإنام وقع الفساد يف االقتضاء فقط:ُ

إذا أخره بدين قـد حـل فهـو سـلف ولـيس فيـه دفـع ألن مـن أخـر مـا وجـب لـه عـد مـسلفا اتفاقـا ): فإن قلت(
  .ب عليه عد مسلفا عىل املشهورومن قدم ما ال جي

ُقلت  يقال إنام ذلك تقديرا ال حقيقة فلو قال دفع متمول حتقيقا أو تقديرا لكان أحـسن وأمجـع, وقـد تقـدم :ُ
 ونفـــع بـــه بمنـــه ولـــه أن يقـــول إن هـــذه الـــصورة حكمهـــا :لنـــا ذلـــك واهللا ســـبحانه املوفـــق للـــصواب 

ه سلف حقيقة ولقائل أن يورد عىل ;حكم السلف قوله صـحيح أصـله أو فاسـد أصـله مـا وقـع يف  ال أ
َّدونــةامل  إذا أقــرض رطــال مــن خبــز الفــرن برطــل مــن خبــز التنــور فــإن ذلــك ال جيــوز كــذا وقــع فيهــا ألن َ

َّدونـــــةالتحــــري يف ذلـــــك ال جيـــــوز وإنــــام يتحـــــرى يف الـــــدقيق وهــــو قـــــرض فاســـــد واملــــسألة وقعـــــت يف امل َ 
 مـن َّالـشيخساد يف القرض وال ترجع إىل ما ذكـر واستشكل أصلها ابن حمرز فهذه صورة من صور الف

كون أهنا ترجع إىل صحيح النفس أو فاسد األصل إذا وقعت إال أن يقال بأن احلكم كـذلك فينظـر مـا 
ُشيوخوقع لل   . فيها بعد وقوعها, واهللا أعلمُ
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ـه سـلف منـه لـه ونحـو النفقـة  النجم الثاين ففعل ثم عجـز العبـد عنـه رجـع عـىل صـاحبه أل

  .عىل اليتيم النفقة عىل الزرع الرهن والضالة ونحو ذلك
  .حقيقته معلومة للعوام فضال عن اخلاصة: ابن عبد السالم

ُقلــت ــه:ُ ال مــن حيــث معقولــه كــام تقــرر يف إنــام هــو كــذلك مــن حيــث وجــوده   يــرد بأ
ٌمـن حيـث وجودهـا رضورة عـسري علمهـا مـن  حقيقة العلم ونحوه وأشياء كثرية معلومـة

حيث كوهنا معقولة كاألمر والنهـي معلومـان للعـوام مـن حيـث وجودمهـا رضورة ال مـن 
  .حيث معقوليتهام

هتــــــه أو حرمتــــــه وحكمــــــه    مــــــن حيــــــث ذاتــــــه النــــــدب وقــــــد يعــــــرض مــــــا يوجبــــــه أو كرا
  .احته تعرسوإب

  ]باب يف متعلق القرض[
 فيخـرج كـام قـال اللخمـي وغـري واحـد تـراب ,)1(ومتعلقه ما صح ضبطه بصفة كليـا

                                     
  .)ما صح ضبطه بصفة كليا( متعلق القرض :قال : َّالرصاع قال )1(

 َّالـــشيخقالـــه اللخمـــي وغـــريه تـــراب املعـــادن والـــصواغني والـــدور واألرضـــون قـــال  فيخـــرج كـــام َّالـــشيخقـــال 
ومنها عندي قـرض قـوادس قفـصة ونحوهـا ألهنـا قـدر مـاء عـني بقـدر مـن أصـلها كقوهلـا يف رشب يـوم 
أو يـــومني مـــن كـــل شـــهر مـــن عـــني هـــذا راجـــع لكونـــه متعلقـــا بذمـــة مـــن جـــزء أو مـــن أرض معينـــة وهلـــذا 

لـه واألرض ال تقـرض وأجـاب عـن فتـوى اوقعت بـه الـشفعة يف بعـض  ْبـن رشـدأحوا  بقـرض مـاء ليلـة ُ
بأن ذلك يف ماء فخرج عن أصله ولذا مل يقيده يف النهر وفتوى بعضهم بجـوازه يف القـوادس ال أعرفـه 

 بيـــنهام بـــأن الطعـــام األصـــل َّالـــشيخنـــصا وال تـــرصحيا ثـــم ذكـــر مـــسألة القريـــة وأســـلم يف طعامهـــا وفـــرق 
األرض األصــل منــع القــرض فيهــا انظــره وهــو ظــاهر وكــان يمــر لنــا أن اجلــاري عــىل جــواز الــسلم فيــه و

قــــول أشــــهب بجــــواز الــــسلم يف الفــــدادين اجلــــواز يف قــــرض املــــاء املــــذكور ألن مــــا جــــاز الــــسلم فيــــه إال 
اجلواري جاز قرضه قـال ابـن احلاجـب جيـوز قـرض مـا يثبـت سـلام إال اجلـواري وهـذه الكليـة صـحيحة 

  . يف مسألة السلم يف طعام القريةَّالشيخان يمر لنا يف اجلواب صحة جواب بقيد استثنائها وك
 كـــالم ابـــن احلاجـــب يف هـــذه الكليـــة قـــال والظـــاهر أن : ابـــن عبـــد الـــسالم َّالـــشيخملـــا ذكـــر ): فـــإن قلـــت(

الكليــة التــي ذكرهــا ابــن احلاجــب مطــردة منعكــسة غــري أن العكــس ال حيتــاج فيــه إىل اســتثناء قــال ومــن 
لعكــس يف هــذه الكليــة وزعــم أن جلــد امليتــة املــدبوغ يــصح قرضــه وال يــصح أن يــسلم فيــه قــال بعــدم ا

  .فهو غري صحيح بكل اعتبار فام معنى عدم صحة ما ذكر بكل اعتبار
= 
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 ومنهـا عنـدي قـرض قـواديس قفـصة. والدور واألرضون والبـساتني املعادن والصواغني
ونحوها ألهنا قدر ماء عني يقدر مـن أصـلها كقوهلـا يف رشب يـوم أو يـومني مـن كـل شـهر 

  وهـــــــذا راجـــــــع لكونـــــــه جـــــــزءا مـــــــن أرض معينـــــــة ولـــــــذا تعلقـــــــت بـــــــه الـــــــشفعة يف  مـــــــن عـــــــني
له   .بعض أحوا

ْبـــن رشـــدواألرض ال تقـــرض وفتـــوى ا عـــن   بقـــرض مـــاء ليلـــة إنـــام هـــو يف املـــاء جمـــرىُ
وال  نـــصا ال أعرفـــه وفتـــوى بعـــضهم بجـــوازه يف القـــواديس ولـــذا مل يقيـــده مـــن البئـــر أصـــله
لم يف طعــام قريــة صــغرية ملــن ال ملــك لــه فيهــا ا إال عــىل قــول بعــضهم يف جــواز الــسًخترجيــ

  .بأن الطعام األصل جواز السلم فيه واألرض األصل منع القرض فيها وقد يفرق
 عـىل َعبـد احلكـم منع قرض اجلواري املازري والصقيل أجازه ابن :وفيها مع غريها

  .رد املثل ونحوه للخمي
ال جيـــوز : فـــظ اللخمـــي وأوجـــب رد املثـــل ولَعبـــد احلكـــم أجـــازه ابـــن :والبـــن بـــشري

قــرض اجلــواري إال أن تكــون يف ســن مــن ال توطــأ أو يكــون املقــرض لــه ال يمكــن التــذاذه 
  .ا تقىض عنها عليه وطؤها أو مدينًًهبا لسنه أو امرأة أو حمرم

 جيــوز قــرض األمــة لــذي حمــرم منهــا وعــىل هــذا :َعبــد احلكــمقــال ابــن : وقــال البــاجي
  .جيوز للنساء
ُقلت قال عن :ُ   .بشري والباجي  ثالثة للصقيل والبنَعبد احلكمابن  فاأل

ا للمـــذهب أو خالفـــا فيـــه ًتقييـــدا ًويف كـــون جـــوازه لتعـــذر التمتـــع هبـــا خلقـــة أو رشعـــ
  .طريقان للخمي مع الصقيل عن بعض علامئنا والباجي

نزل قرض اجلواري عـىل الوجـه املمنـوع هـل  انظر إن: قال بعض أصحابنا: الصقيل
لــة األســواق وجتــب فيــه القيمــةهــو كبيــع فاســد يفــوت   وكــذا لــو غــاب عليهــا وإن مل ,بحوا

للقــرض الفاســـد حكــم البيـــع :  وقـــد قــال القرويـــون,حيــل ســـوقها خــوف أن يكـــون وطئهــا
 =                                     
ُقلـت  كــان يمــر لنـا فيــه تــردد يف فهمـه ويمكــن فهمــه أن الكليــة املـذكورة عكــسها مــا ثبـت قرضــه جيــوز ســلفه :ُ

 أن قــائال :َّالـشيخ حيتـاج فيهــا إىل االسـتثناء املــذكور يف أصـلها ثـم نقــل عـىل غـري اصــطالح املنطقيـني وال
زعــم أن العكــس فيهــا ال يــصح لنقــضها بجلــد امليتــة فكــان ابــن عبــد الــسالم صــوب هــذا وأن العكــس 

  .فيها ال يصح بكل وجه ال إن ذكر االستثناء فيها وال إن مل يذكر
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  .يرد فيه املثل: الفاسد فكذا قرض اجلواري وأظن األهبري قال
طــي مــن اقــرتض أمــة ردهــا مــا مل يطأهــا ونقلــه املتي: يف املعونــة قــال القــايض: اللخمــي
ـــه املــــذهب قـــال وغـــري معـــزو فـــإن وطئهـــا فــــات ردهـــا وال حـــد عليـــه ويف رد مثلهــــا أو : كأ

  .القيمة أعدل: قيمتها يوم وطئها قوالن, وقال األهبري
ُقلت   . هذا خالف ما تقدم للصقيل عنه:ُ
ُقلـــــت  إن كانـــــت غيبـــــة تـــــشبه الـــــوطء فيهـــــا :ثالثهـــــا ويف فوهتـــــا بمجـــــرد الغيبـــــة عليهـــــا :ُ

َّدونــةاب وظــاهر نقــل اللخمـي عــن املللـصقيل عــن بعــض األصـح واملـازري بزيــادة وظــن  َ
هبــا   بــل ليتجمــل;املــازري قــرض العــني لــصرييف عــىل عــدم اســتهالكها. بالقــابض الــوطء

ه تغرير بالناس أن هذا الصرييف ميل   .جائز وتعقبه شيخي عبد احلميد بأ
ُقلــت ن اســتعار مــ:  احلــق أن هــذا عاريــة ال قــرض ويف نقلــه جــواز ذلــك نظــر لقوهلــا:ُ

  .ا فهو سلف مضمون ال عاريةًا أو فلوسعينً
 واختــار ,أكثــر املتــأخرين يف فاســد القــرض عــىل رده حلكــم البيــع الفاســد: ابــن شــاس

للمقــرض  ابــن حمــرز أن ال يؤخــذ املقــرتض إال بــام دخــل عليــه فيغــرم املثــل ثــم يبــاع فيعطــي
ه وإن زاد عليهــا ئــد فــإن طــال إن كــان قــدر القيمــة أو ناقــصا عنهــا لــيس لــه ســوا  وقــف الزا

  .وقفه تصدق به عىل من هو له
  .وقوله جيري يف مسألة اجلارية: قال بعضهم

ُقلت ئـد أجيـب بـأن ابـن حمـرز إنـام ذكـره فـيام فـسد لقـصد : إن قيل:ُ  ما فائدة وقف الزا
املقرض بالقرض منفعة نفسه ففائـدة الوقـف حينئـذ رجـاء انتقـال املـستقرض عـن متـسكه 

  .م القرض الصحيح حلكم ما قصده املقرضبام دخل عليه من حك
  .اًإن علم أن املقرض أراد بالقرض نفع نفسه كان فاسد: وفيها

  . قالوا ويرد مثله إن وجد وإال فقيمته إن مل يوجد مثله:قال ابن حمرز
كيـــف يـــرد القيمـــة وهـــو إنـــام دخـــل عـــىل رد املثـــل قـــال هـــذا : وفيهـــا البـــن عبـــد الـــرمحن
تــه أمــة جعلهــا مالــك كاملحللــة وألــزم الــزوج القيمـــة كقــوهلم فــيمن أدخــل عليــه بــدل  امرأ
  .مثلها أخذ يف املسألة وجود وليس يعرف وإن كان مل يدخل عليها ابن حمرز

ُقلت  أوال قالوا ويرد مثلـه مـع نقلـه قـول ابـن عبـد الـرمحن ولـيس يعـرف : انظر قوله:ُ
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الفاســد وذكــر ونقــل املــازري كــابن شــاس يف جعــل األشــياخ القــرض الفاســد كــالبيع  إلــخ
 الشــتامله عــىل احلكــم لكــل مــنهام بمقتــىض حالــه لــوال مــا ; هــو ســديد:كــالم ابــن حمــرز وقــال

  .ينظر فيه من يتوىل هذا البيع وعىل من تكون عهدته
ُقلـت ــه هـو دافــع هــذا املبيـع إلبــراء; ال خفــاء يف أن العهــدة عـىل املــستقرض:ُ ذمتــه   أل

  .اسد هو املوجب هلذا البيع ألن قصده الف;وأما مؤنة بيعه فعىل املقرض
 املثــل بنــاء عــىل أن : وقيــل,إن وطــئ وجبــت القيمــة حكــى املنــصوص: ابــن احلاجــب

  .املستثنى الفاسد يرد إىل صحيح أصله أو صحيحه
   أي هــــــل يــــــصحح بــــــرده إىل األصــــــل املــــــستثنى منــــــه أو يــــــرده إىل :ابــــــن عبــــــد الــــــسالم

  .صحيح نفسه
فاســـد أو إىل صـــحيحه وهـــو القـــرض أي يـــرد إىل صـــحيح وهـــو البيـــع ال: ابـــن هـــارون

  .الصحيح
ُقلــــت  وحكــــى بعــــض مــــن لقينــــاه أن األشــــياخ بتــــونس كــــانوا يعــــربون عــــن هــــذا يف :ُ
  .ومذاكرهتم بقوهلم هل يرد إىل فاسد أصله أو صحيح نفسه إقرائهم
 كيــف يــرد الفاســد : ويقــول,وكــان بعــض فقهــاء طــرابلس ينتقــد عبــارهتم هــذه: قــال

بـــأن قـــوهلم ذلـــك هـــو عـــىل حـــذف  لفاســـد وكنـــت أجبتـــهلفاســـد أصـــله فيـــصحح الفاســـد با
أو محــل الكــالم  مــضاف دل الــسياق عليــه تقــديره إىل تــصحيح فاســد أصــله والتــرصيح بــه

 ألن ظاهرهـا رده إىل ;عليه عندي أصـوب مـن عبـارة ابـن احلاجـب لتعـذر صـدق ظاهرهـا
ا وهــذ بــالثمن نفـس صــحيح أصــله وصــحيح أصـله إنــام حكــم إمــضائه بـالثمن املــسمى فيــه

  .الفاسد متعذر تصورا وتصديقا فتأمله يف القرض
  :ًوجر منفعة ختص املقرض تفسده اتفاقا

مــن :  ابــن القاســموســمع ,ال مــا ادعــاه املقــرض فيــه مــا علــم قــصد جــره فــسخ: وفيهــا
 ألين أراه أخـذ ;ا ال أحبـهًكـل يـوم قـدرا معروفـ أسلف شاة مسلوخة جلـازر عـىل أن يقـضيه

  .مقطعا ولو وقع عىل غري صنعة جاز ايف سلفه وهي تضمينه له عريض
ْبن رشدا أي لو فعل ذلك رفقا باجلازر فقط بحيث لو باع اجلزرة أخذ يف ثمنها مـا : ُ

يشرتي به من اللحم املقطع أكثر من زنتها جاز, وألشهب إن كان اجلـازر جـاء يستـسلفه 
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ه :جاز ظاهره ولو كانت له فيه منفعة ومعناه كان يفعل ذلك  إذا أسلفه حلاجة اجلازر وأ
 إذ ال يقدر أن يسلفه إياها ويسقط املنفعـة ;وال منفعة له فيه وهذا ال ينبغي أن خيتلف فيه

عــن نفــسه مثـــل روايــة زيــاد فـــيمن لــه طعــام خيـــشى فــساده فيــسأله املحتـــاج ســلفه جـــائز أن 
  .يسلفه له من غري رشط

ل ذلــك ملــن حيــصده ويدرســه ويــرد كيلــه إن كــان هــو الــسائويف جــواز ســلف الفــدان 
 يكــره مطلقــا :ثالثهــاليتقــوت بــه مطلقــا أو رشط كونــه مــن زرع كثــري ال حيــط عــن ربــه مؤنــة 
  .البن حبيب عن مالك وغريه وملالك يف بيوع اآلجال ورواية زياد

 إن غلـب :ثالثهاعىل قضائها ببلد آخر خلوف الطريق ومنعه ويف جواز قرض العني 
 مع َعبد احلكم ابناملقرض لعياض عن  إن طلبه املستقرض ال :رابعها و,خوف الطريق

 حمتجا بإجـازة اللخمي عن املشهور واختيار الباجي وهلا مع الفرج أيب عن رواية الباجي
 َّاملوازيــة عــن والــصقيل تــأخري نقــد كــراء املــضمون القتطــاع األكريــاء أمــوال النــاس مالــك

  .والصورة هي املسامة بالسفاتج
فاء وفتح التاء بعـدها جـيم مجـع سـفتجة السفتجات بفتح السني وسكون ال: عياض

وهـــي البطـــايق تكتـــب فيهـــا اإلحـــاالت بالـــديون وذلـــك أن يـــسلف الرجـــل يف بلـــدنا مـــاال 
لـــبعض أهلـــه ويكتـــب القـــابض لنائبـــه ببلـــد املـــسلف ليـــدفع لـــه عوضـــه هنالـــك ممـــا لـــه بيـــده 

 عـــــن الواضـــــحة جيـــــوز يف ســـــنة الـــــشدة ســـــلف الـــــسايس والعفـــــن الـــــصقيلخـــــوف الطريـــــق 
املــازري  الــسليم مــن ذلــك إن اختــصت منفعــة الــسلف بالقــابض ونحــوه نقــل واملبلــول يف

  .وملا ذكر ابن بشري القولني يف السفاتج وأن املشهور املنع
وكــذلك القــوالن يف املــسوس أو القــديم يف زمــن الــشدة يــشرتط أخــذه جديــدا : قــال

  .وازوهذا يقتيض أن املشهور يف السايس زمن الشدة املنع ومل حيك غريه إال اجل
قـــرض طعـــام أو عـــرض أو حيـــوان أو غـــريه ببلـــد عـــىل أن يوفيـــه ببلـــد أخـــر ال : وفيهـــا

  .إال أن يقوم دليل عىل كون املنفعة للمستقرض وحده: جيوز اللخمي
ال جيــوز للحــاج قــرض كعــك أو ســويق عــىل أن يوفيــه ببلــد آخــر ويــسلفه وال : وفيهــا

  . للرضورة وهو أحسن يف احلمديسية للحاج ونحوهَسحنونيشرتط اللخمي أجازه 
 مل جيـز ابـن ; إن استقرض رطال من خبز الفـرن برطـل مـن خبـز التنـور أو امللـة:وفيها
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 ألن التحـري ;حمرز ظاهره جواز رطل من خبز التنور يف رطـل مـن خبـز الفـرن وال يـصح
يف اخلبــزين يف القــرض واملبادلــة إنــام هــو يف الــدقيق ال يف قــدر اخلبــز ونبــه عــىل هــذا املعنــى 

ه يف الكتــاب ولــو مل يــشرتط فــال بــأس أن يأخــذ خبــز التنــور مــن خبــز الفــرن إذا حتريــا بقولــ
لة بخـط أ عـىل املـسووجـدتالصواب يف ذلـك وحتـري الـصواب إنـام هـو بتحـري الـدقيق, 

كــل مــا أصــله الــوزن فــال بــأس بــالتحري فيــه فيحتمــل أن يكــون : َســحنون قــال :ابــن اللبــاد
 ألن هــذا أصــله الكيــل وحيتمــل ;ري يف هــذا املوضــعإنكــارا ملــا يف الكتــاب مــن إباحــة التحــ

  .أن يكون سوغ التحري فيه ألن اخلبز مما يوزن
إنـام : أكثرهم عىل أن التحري يف دقيق اخلبـزين ال يف وزهنـام, وقـال اللخمـي: عياض
  .املعترب وزهنام

ويف جـــواز رشط املـــسلف إســـقاط يمـــني دعـــوى قـــضائه يف العقـــد أو الطـــوع بـــه بعـــده 
 منعه يف العقد للمتيطي عن حممد بن عمر وابن لبابـة وابـن العطـار بنـاء عـىل :هاثالث ومنعه

  كونه نفعا أو هدية إجياب استصحاب حال عدم الدعوى ليعد
ـــــه أشـــــد وعـــــىل األول يف استحـــــسان ذكـــــر أن ;وإجيـــــاهبام احـــــتامهلام أو األول فقـــــط  أل

م للحــاكم ال لـــه املقــرض أعلــم بــام فيــه مــن خــالف فـــالتزم لــزوم ســقوطه وعدمــه إذ احلكــ
طريقــا ابــن اهلنــدي مــع ابــن بــشري والبــاجي وغــريهم وابــن العطــار واملــذهب ال جيــوز لــذي 

  .دين قبول هدية مدينه
  .إال من تعودت ذلك منه وعلمت أن هديته ليست لدينك: فيها مع غريها

ا بـــثمن ألجـــل ففـــضل لـــه منـــه رطـــالن فـــرتكهام ًمـــن اشـــرتى زيتـــ: وســـمع ابـــن القاســـم
ال : َســحنون بــه وأخــاف أن يكثــر فــإن كثــر فــال يعجبنــي وال بــأس باليــسري لبائعــه ال بــأس

ْبــــن رشــــدبــــأس بــــه ولــــو كثــــر ا اتقــــى مالــــك مــــا كثــــر خــــوف أن يكــــون مــــن هديــــة املــــديان : ُ
ه جييز هدية املديانَسحنونواستخفه  إن   وجعله من املساحمة يف البيع فال يقام من هذا أ

ل عنــده وال عنــد غــريه هديــة املــديان لرجــاء  بــل ال حيــ;كانــت مبتــدأة عــىل غــري هــذا الوجــه
وقـد كـان ابـن َّلنيـة التأخري وال قبوهلا ممن علم قصده ذلك وال حرج يف ذلـك إن صـحت ا

شهاب يكون عليه الـدين فـإن جـاءه غرمـاؤه أجـازهم ومل يقـضهم لـصحة نيتـه ويكـره ملـن 
لــوزن وإن  تــرك مــا نقــص مــن اَســحنونيقتــدى بــه قبــول ذلــك وقــول ابــن دحــون إنــام أجــاز 
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ه جييز هدية املديان من بيع وال جييزها مـن مـدين قـرض إال أن جيـري  بـه عـادة غـري كثر أل
  .صحيح ملا بيناه

ممــــن أســــلمت إليــــه يف مائــــة إردب حنطــــة بعــــد متــــام  إذا اســــتزدت: ويف ســــلمها الثــــاين
ه يف العقد   .السلم أرادب معجلة أو مؤجلة إىل األجل أو بعده جاز وكأ

َّدونـــةيف غـــري امل: نونَســـحالـــصقيل قـــال  يـــرتجح فيهـــا مـــرة جييزهـــا ومـــرة يبطلهـــا   كـــانَ
  .وإبطاهلا خري
ْيب زمنَنيابن أ َ   .ألهنا هبة مل تقبض ;ينبغي إن مات قبل قبضها منه أن تبطل: َ

 ال هتمـــة فيهـــا لكثـــرة : ألهنـــا هبـــة مـــديان وقـــد يقـــال;فيهـــا نظـــر: قـــال بعـــض أصـــحابنا
هدية املديان ما ابتدأه مـن غـري سـؤال :  بعضهم وقال,الزيادة فخرجت عن هدية املديان

 وقـد ,وهذا سأله السرتخاصه وهذا يقتيض كوهنا يسرية أو كثرية سواء إن كانـت بـسؤال
  .الزيادة بعد العقد الحقة به هلا حكمه: قال عبد امللك

ُقلت ْيب زمنَني أهنا ال تفتقر حلوز خالف قول ابن أ: ظاهره:ُ َ َ.  
  .نت قبل األجل إن كاَسحنونغمزها : عياض

ه عجل له حقه وزاده عياض تفسريه كأن الذي : قال فضل أظنه رآه قبل األجل كأ
عجــل لــه هــو احلــق الــذي كــان عليــه إن زاده قــدر ذلــك يوفيــه مــع بقيــة الــسلم فأســقط عنــه 

منفعـة وال يـسقط عنـه باحلقيقـة ضـامن يشء إذ  الضامن مما قبض وهـذا لـيس ببـني إذ مل جيـرت
  . عليه يف الزيادةبقدر ما سقط ترتب

ُقلت ا لـه قبـل دينـه مطلقـا أو يف ديـن ً ففي منـع هديـة مـدين لـذي دينـه مـا لـيس معتـاد:ُ
  .القرض فقط أو إن مل يطلب منه

 إن كانت مقبوضة قبل أجل الدين ملعروف املذهب وابن دحون عن فهمـه :رابعها
  .َسحنون والصقيل عن بعضهم وعياض عن فضل عن َسحنونقول 

إن حدث بينهام مـن االتـصال مـا يعلـم أن اهلديـة لـه : بعض املتأخرينشاس عن ابن 
جــازت وقيــد اللخمــي جوازهــا ممــن اعتادهــا منــه رب الــدين قبــل دينــه بكوهنــا قــدر مــا كــان 

  .جيري بينهام
  إن كانــــــــــــت قائمــــــــــــة ردت وإن فاتــــــــــــت أو حــــــــــــال ســــــــــــوقها غــــــــــــرم املثــــــــــــل : اللخمــــــــــــي
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  .أو القيمة
صد هبـــا التـــأخري رد مثلهـــا أو قيمتهـــا وإن مل إن أتلفهـــا املعطـــي نظـــر فـــإن قـــ: بـــشريابـــن 

هــــة لنقــــل اللخمــــي مــــع  يظهــــر قــــصد ذلــــك مل تــــرد ويف مبايعتــــه قبــــل األجــــل اجلــــواز والكرا
هـــــة غلـــــط  ٌاملـــــازري وغريمهـــــا وقـــــول ابـــــن احلاجـــــب ويف مبايعتـــــه باملـــــساحمة اجلـــــواز والكرا

  .عقبهاسلمها الثاين يف طلب الزيادة جواز املساحمة وتقدم ت ومقتىض ما تقدم من
إن وقعــت مبايعتــه دون مــساحمة أو كانــت وقــضاه الــدين مــضت وإن طــال : اللخمــي

وينظــر إىل قــرائن األحــوال إن ظهــر : ردت وملــا ذكــر املــازري قــويل اجلــواز والكراهــة قــال
 دليل قصد التأخري فسخ البيع وإن ظهـر دليـل الـسالمة منـه أجيـز وكـذا إن وقـع البيـع بعـد

يكره أن يبيـع الطالـب مـن الغـريم خـوف أن : لتهمة اللخميحلول األجل وهذا أكثر يف ا
يزيــده ليــؤخره أو يعمــال عـــىل فــسخ الــدين يف الــدين ومل يـــزده يف الــثمن مــىض فـــإن زاده يف 

ا مـن الـدين ًالثمن واعتقبه تأخري محل عىل قصد التأخري بالزيادة وإن كان ثمن الثاين قريبـ
ــه اشــرتى الثانيــاألول محــل عــىل فــسخ الــدين يف الــدين إال أن يع ة لقــضاء غــريم آخــر لــم أ

  .وشبه ذلك فيجوز
ُقلــت  إن خــرج مــن يــد رب الــدين يف املعاملــة الثانيــة مــا هــو مــن نــوع الــدين دخلتــه :ُ
  .الدين يف الدين وإال مل يدخله إال هتمة الزيادة للتأخري هتمة فسخ
إبقــاء للتهمــة عــىل أهنـا لقــصد : هديــة عامـل القــراض كمــدين اللخمـي العطــاء: وفيهـا

إن كانــــت : املــــال للعمــــل فيــــه واختلــــف يف جــــواز نقلــــه عــــن النــــصف إىل الثلثــــني املــــازري
واملـــال عـــني فعلـــة املنـــع متـــصورة وإن كـــان ســـلعا ففـــي كراهتهـــا قـــوال املتـــأخرين وكـــذا إن 
كــان ناضــا عــىل القــول بلــزوم عقــد القــراض قبــل العمــل وظــاهر قــول املــازري أن خــالف 

  .لعامل لرب املال وعكسهاملتأخرين عام يف كوهنا من ا
أما هدية العامـل لـرب املـال فـإن مل يـشغل املـال منعـت اتفاقـا وإن  و:وقال ابن بشري

  .شغل ففي املنع واجلواز قوال املتأخرين فخص النقل لكوهنا من العامل
ولـــو أراد الرجـــوع فيـــه منـــع إال  حكـــم القـــرض التمليـــك وإن مل يتـــرصف: ابـــن شـــاس

  كـذلك,رشط أو العادة وإن مل يكـن أحـدمها جـرى عـىل العاريـةبعد ميض مدة االنتفاع بال
 املعـري باخليـار : وال يعلم مدة انقـضائها فقيـلًاختلف إن مل يرضب هلا أجال: قال اللخمي
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يف تسليم ذلك وإمساكه وإن سلمه فله اسرتداده وإن قرب وقيل يلزمه القدر الذي يرى 
ه أعار   .إىل مثله أ

 يؤجـل بقـدر : وقيـل, حيمـل عـىل احللـول: قيـل; مطلقـهاختلف عندنا يف: هارونابن 
ه ينتفع به وعزا ابن عبد السالم القولني للمتأخرين قـال ظـاهر كتـاب الـرصف : ما يرى أ

  .رضب األجل وظاهر كتاب العرية عدمه واألول أقرب
ُقلت ا فـال تـرصفها منـه مـن استقرضـت منـه عينًـ: هـو قوهلـا  مـا أشـار إليـه يف الـرصف:ُ
والــسلف ألجــل  اًول إىل الــرصف ونظــرة وإن اشــرتيت هبــا منــه حنطــة أو كتابــمكانــك فيــؤ

  . بيداًجاز عىل النقد وإن كان حاال جاز يد
:  وقــال أبــو حممــد,أو إىل أجــل ووقــف هــذا احلــرف ابــن عتــاب: ويف األصــل: عيــاض

  .هو حرف سوء وأمر بطرحه: َسحنونيريد ألجل كأجل السلم وقال 
  .هو ألشهب: ابن وضاح

ُشيوخعض قال ب   . وليس ملالكَسحنون ومن قول أشهب أدخلها :ناُ
ـه يـرد عليـه سـلفه وأسـلم لـه عينًـَسـحنونفرآه لنا حييـى ومـا طرحـه : قال فضل ا  إال أ

 يف ذمــة يف طعــام ألجــل وهــذا الــدين بالــدين وبــه علــل مالــك املــسألة ومنعهــا يف املبــسوطة
اريــــة احلالــــة هــــل جيــــب قــــدر اخلــــالف يف إثبــــات هــــذه اللفظــــة عــــىل اخلــــالف يف الع: وقــــال

ا ًوكـذا الـسلف احلـال ودليـل قولـه هنـا أن الـسلف احلـال إذا وقـع مطلقـ ?االنتفاع هبا أم ال
ه أراد املتسلف منفعته به وعليه يدل منعه مصارفته   .تضمن األجل بقدر ما يرى أ

ـه عاريــة  وللمقـرض رد عــني القـرض مــا مل يتغـري وبــه اتـضح تعليــل منعـه يف اإلمــاء بأ
رج فــإن تغــري بــنقص فواضــح عــدم القــضاء بقبولــه ولــو تغــري بزيــادة فــاألظهر وجــوب للفــ

ــه معــروف مـــن املقــرتض يـــرد ;القــضاء بقبولــه وقـــول ابــن عبــد الـــسالم األقــرب عدمـــه  أل
بوجـــوب القـــضاء بقبولـــه قبـــل أجلـــه وهـــو عـــرض النتفـــاء املنـــة عـــىل املقـــرض فـــيهام لتقـــدم 

  .معروفه عليه بالقرض
  .وهو غري عني وجيوز بغريه تراضياضه, ووجوب قضائه بمحل قب

  .إن حل أجله وإال فال: اجلالب
ـــس مـــن ً مـــن أقـــرض طعامـــ:عـــات عـــن املـــشاورابـــن  ا ببلـــد فخـــرب وانجـــىل أهلـــه وأ
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عامرتــه إال بعــد طــول فلـــه أخــذ قيمتــه يف موضــع الـــسلف وإن رجــى قــرب عامرتــه تـــربص 
  .ذ رأس ماله من سلم خري يف اإلياس بني تربصه أو أخإليها ولو كان
ُقلـــت  األظهـــر إن مل يـــرج عـــامرة مـــن قـــرب القـــضاء بالـــدفع يف أقـــرب موضـــع عـــامرة :ُ

  .ملحل القرض
 ألن ;اًجيــب عــىل ربــه قبولــه ولــو كــان عــىل غــري عــني مطلقــا ًوتعجيلــه قبــل أجلــه طوعــ

  .أجله من حق من هو عليه
غــــري عــــني وعلــــيهام قوالمهــــا  ال جيــــب قبــــول تعجيــــل القــــرض : عــــن أشــــهبالبــــاجي

يف العـروض  واز تراضيهام عىل قـضاء أفـضل قبـل األجـل ومنعـه قالـه يف ترمجـة الـسلفبج
إن املـــسلف ال جيـــرب عـــىل قـــبض القـــرض قبـــل  وقـــال يف ترمجـــة العينـــة مـــشهور قـــول أشـــهب

َأصــــــبغاألجــــــل  ْ  مــــــن تــــــسلف مــــــن بعــــــض رشكائــــــه يف مــــــا:  يف ســــــامعه يف الــــــسلم واآلجــــــالَ
ن قضائه حتى الصيف وقد حـل فلـه طلبـه فيـه ا يف الشتاء فغفلوا عًأقالد بالقلد يقتسمونه

  .اوإن كان حينئذ أغىل ثمنً
ْبــن رشـــدا ـــه ال جيـــب قـــضاؤه إال يف : ُ هـــذا خـــالف قــول ابـــن القاســـم ومقتـــىض قولــه أ

مــن تعــدى عـىل مــن لــه مــع رشيكـه ســقي بالنهــار عــىل : فـصل قبــضه لقولــه يف سـامع أيب زيــد
 ألن ســقي النهــار ال ; ســقيه بالليــلبالليــل غــرم لــه قيمــة ســقي رشيكــه بالليــل وال ســقي لــه

  .يشبه سقي الليل
َأصــبغووجــه قــول  ْ  أن الواجــب يف القــرض رد املثــل دون اعتبــار قيمتــه يــوم األخــذ :َ

 ألن العـادة قلـة املـاء يف الـصيف ;ويوم الرد ومعناه إن احتد قدر املاء يف وقت أخذه ورده
ــه أكثــر مــن حقــه وال ;ءوكثرتــه يف الــشتاء فلــيس للمــسلف يف الــصيف األخــذ يف الــشتا  أل

 ; ألن الزائد معروف ال جيب قبولـه وال للمـسلف يف الـشتاء األخـذ يف الـصيف;جيرب عليه
ه أقل من حقه فباقيه تركه معروف ال جيرب من هو عليه عىل قبوله وال جيرب عليـه ـه ;أل  أل

يام أقل من حقه فعند عدم الرتايض يلزم الرتبص للفصل الذي أسـلفه فيـه كمـن أسـلف فـ
 ألن هــذا قــرض ;لــه إبــان فانقــىض قبــل أخــذ ســلفه وال يــدخل فيــه اخلــالف الــذي يف ذلــك

  .وذلك بيع
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  ]باب املقاصة[

فــيام ذكــر  متاركــة مطلــوب بمامثــل صــنف مــا عليــه ملــا لــه عــىل طالبــه طالبــه: املقاصــة
 وال ينتقض طرده بمتاركـة متقـاذفني حـدهيام أو طلبـيهام عـىل رشط ثبـوت احلـد ,)1(عليهام

                                     
ويف ) ل صنف ما عليه ملا له عىل طالبه فـيام ذكـر علـيهاممتاركة مطلوب بمامث (:طقال : َّالرصاع قال )1(

  .اًنسخة متاركة مطلوب مثل صنف ما عليه ملا له عىل طالبه فيام ذكر عليهام مالي
 ألهنــا مــن فــاعلني وكــل واحــد قــد تــرك الطلــب ;مــصدر مــن تــارك وذلــك مناســب للمقاصــة) متاركــة: (قولــه

يـــصح أن يكـــون ) مطلـــوب: (التعبـــري باملتاركـــة قولـــه َّالـــشيخلوصـــوله إىل حقـــه بـــام يف ذمتـــه فحـــسن مـــن 
) بمامثـــل: (ا فهـــو فاعـــل قولـــهًا فهـــو مفعـــول وإن كـــان منــصوبً وطالبـــه وإن كـــان مرفوعــً وفـــاعالًمعمــوال

  .صفة) مماثل: (متعلق بمطلوب وملا له متعلق بمامثل وعىل طالبه يتعلق بالصلة قوله
ا فـإن املقاصـة يف ذلـك ًا أو نوعًخرج به املختلفان جنسفاعل بمامثل أي مماثل يف الصنفية في) صنف: (قوله

ال تــــصح وال جتــــب فــــإن متــــاثال يف الــــصنفية واختلفــــا يف صــــفة اجلــــودة والــــرداءة ففيــــه تفــــصيل وخــــالف 
 : وقــد قيــل, يف املقاصــة املامثلــة يف الــصنفية فقــطَّالــشيخمعلــوم باعتبــار حلــول األجــل وعدمــه واشــرتط 

 هـل أراد عمـوم : َّالـشيخفة فال تصح املقاصة وربام يشكل كـالم إن وقع اختالف يف املقدار والص
  .املتفق عليه واملختلف فيه واملشهور وغريه أو مراد اخلصوص يف احلد وفيه بحث

ـــت يف ) فـــيام ذكـــر: (قولـــه إلـــخ يتعلـــق بمتاركـــة أخـــرج بـــه املتاركـــة يف غـــري املـــذكور هـــذا احلـــد األول الـــذي رأ
 وإال : يف قولــهَّالــشيخادة ماليــا يف آخــره ولعــل ذلــك أخــذه مــن كــالم نــسخة واحلــد الثــاين قريــب منــه بزيــ
 وال ينـــتقض طـــرده بمتاركـــة متقـــاذفني حـــدمها أو طلـــبهام عـــىل رشط :زيـــد إلـــخ ولنـــذكر كالمـــه يف قولـــه

ه إذا أورد عىل احلد يف عدم طـرده متاركـة رجـل رجـال  طلـب حـد ًثبوت احلد باحلكم به ومعنى ذلك أ
 وبيـــان تـــوهم إيـــراده أن احلـــد يـــصدق فيـــه ,د مـــنهام صـــاحبه فـــال يـــرد ذلـــكصـــاحبه وقـــد قـــذف كـــل واحـــ

 ألن احلــد مماثــل للحــد وكــل ;متاركــة مطلــوب بمامثــل صــنف مــا عليــه ملــا لــه عــىل طالبــه فــيام ذكــر علــيهام
  .واحد طالب لصاحبه بمثل ما يطلبه به اآلخر فمتاركة ذلك مقاصة

  .لخ إ... عىل رشط ثبوت: َّالشيخمل زاد ): فإن قلت(
ُقلــت  لعلــه أشــار رمحــه اهللا تعــاىل وريض عنــه ونفــع بــه إىل أن القــاذف إذا قــذف فهــل ثبــت عليــه احلــد بقذفــه :ُ

 كــان متعلــق ; فــإن قلنــا بــاألول,كحــق ثبــت مــن مــال أو أن احلــد ال يثبــت لــه احلــق فيــه إال بحكــم احلــاكم
د وهـذا ظـاهر مـن فهـم لفظـه إال  وإن قلنا بالثـاين كـان متعلقهـا طلـب احلكـم باحلـد ال احلـ,املتاركة احلد

ـت هـل هـو حـق هللا أو آلدمـي انظـره  أن اخلالف املشار إليه املفهوم منه مل نره يف فصل القـذف وإنـام رأ
 ألن املتامثلني عرفا ال لغة مـا صـح قيـام أحـدمها بـدل ;قوله وال بمتاركة متجارحني جرحني متساويني

وال عــىل اجلــرحني لإلمجــاع عــىل أن أحــدمها ال اآلخــر وهــذا ال يــصدق عــىل حــدي القــذف وال طلــبهام 
 بــأن ذلــك ال يــرد عــىل َّالــشيخيــصح بــدل اآلخــر وإال زيــد ماليــا هنــا مثــل مــا قــدمنا يف القــذفني وأجــاب 

= 
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ا ال لغــــة مــــا ً ألن املتامثلــــني عرفــــ;كم بــــه وال بمتاركــــة متجــــارحني جــــرحني متــــساوينيفــــاحل
 =                                     

 ألن املامثل هنا املراد به املامثل العريف ال اللغـوي واملامثـل العـريف هـو الـذي يـصح ;احلد وال يدخل فيه
 صـــنف مـــا عليـــه ملـــا لـــه يف األمـــوال فـــال يـــصح أن ينـــوب كـــل مـــنهام عـــن أن يقـــوم مقـــام صـــاحبه واملامثـــل

 ألن مــن خاصــة املامثلــة ذلــك فاســتغنى عــن ذكــر املــال ألجــل مــا يــستلزمه وهــو املامثلــة وأمــا يف ;اآلخــر
غــــري األمــــوال فــــال ثبــــوت لــــصحة الينابــــة فــــال تثبــــت املامثلــــة العرفيــــة لنفــــي خاصــــيتها ونفــــي خاصــــيتها 

 وإال إىل آخـــره إن مل تـــسلم هـــذه القاعـــدة يف املامثلـــة فيـــزاد مـــا ذكـــر حتـــى يطـــرد : ثـــم قـــال,باإلمجـــاع ذكـــر
  .احلد

 ألن غايــة ذلــك إن أوجــب ; هــذه عنايــة يف احلــد وإهبــام فيــه: أن يقــالط َّالــشيخهــل يــرد عــىل ): فــإن قلــت(
  .االشرتاك يف املامثلة

ُقلــت  :: َّالــشيخ ثــم قــال , بــل إفهــام;ام ألن العــرف مقــدم عــىل اســتعامل اللغــة فــال إهبــ; ال يــرد ذلــك عليــه:ُ
ــه قيــل لــه:وقولنــا  ألي يشء مل تقــل لفــظ : مــا عليــه خــري مــن لفــظ الــدين أشــار بــذلك إىل ســؤال عليــه كأ

  .الدين وهو أخرص مما عليه
 وقــد , ألن مــا عليــه أعــم والــدين أخــص فلــو عــرب بالــدين ملــا دخلــت عليــه النفقــة والكتابــة:قــال يف اجلــواب

 وهذا يـدل عـىل مالحظـة األلفـاظ املختـرصة التـي يـتم اجلمـع فيهـا واملنـع وإن فـاد رصح فيهام باملقاصة
  .ذلك غريها

 َّالـشيخ وقـد حـد , وإذا صـح ذلـك, إن املقاصـة مـستثناة مـن بيـع الـدين بالـدين:قد قال الفقهـاء): فإن قلت(
  . بيع يشء إلخ فام رس كونه: فإنه قال,بيع الدين بام يناسب جنسه

  .نس املقاصة متاركة يف ج:قال
ُقلــت  ثــم أن ,ا وذلــك يــستلزم بيــع الــدين وفيــه نظــرً تقــدم لنــا لعــل املقاصــة صــارت لقبــا عــىل املتاركــة رشعــ:ُ

ه وقع يف امل: أشار إىل فائدة َّالشيخ َّدونة وأ   . يف بيوع اآلجال يف مثل ذلك أن املقاصة جائزةَ
َّدونة فيجب تفسري امل:قال ـا لـو محلنـا ;واز األخص الذي هـو قـسيمه باجلواز األعم من الوجوب ال باجلَ  أل

َّدونــةامل بــام   لكــان فيهــا أن املقاصــة غــري واجبــة واملــشهور وجوهبــا فيجــب تأويلهــا; عــىل اجلــواز األخــصَ
  .ذكره

ا ً املــــشهور قــــد ال يتقيــــد هبــــا ويكــــون املــــشهور يف غريهــــا خالفــــ:: َّالــــشيخا مــــا يقــــول ًكثــــري): فــــإن قلــــت(
  .للمغاربة

ُقلــت  : ثــم قــال, فيجــب لوجــوب األصــل املــشهور,تعــني الــنص ويتعــذر التأويــل وإن أمكــن ذلــك حيــث ي:ُ
َّدونــةومــن نحــو هــذا يقــع يف امل  مــا هــو مــن القواعــد العقليــة للمــشاركة يف علومهــا أو لفطــرة ســنية وهــذا َ

عـــد ;حـــق  ألن املـــشاركة يف العلـــوم ملـــن يريـــد الفهـــم عـــىل حقيقتـــه اجلـــاري عـــىل أصـــول الـــرشيعة والقوا
واجــب ســيام مــع تعــرض املتــأخرين إىل كثــري مــن املــسائل جيرهيــا عــىل قواعــد أصــولية ومــسائل العقليــة 

  .منطقية وكلامت عرفية واهللا سبحانه يعرفنا قدرنا ويعلمنا ما جهلنا وينفعنا بام علمنا
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وال عــىل  صــح قيــام أحــدمها مقــام اآلخــر وهــذا ال يــصدق عــىل حــدي القــذف وال طلبــيهام
ًماليـــا  اجلـــرحني لإلمجـــاع عـــىل أن أحـــدمها ال يـــصح بـــدل اآلخـــر بحـــال وإال زيـــد يف الرســـم

  . لتدخل املقاصة فيام حل من الكتابة ونفقة الزوجة;عليه خري من لفظ الدين وقولنا ما
يف آخـــــر بيـــــوع اآلجـــــال هـــــي جـــــائزة فيجـــــب تفـــــسريه بـــــاجلواز األعـــــم مـــــن وعبارهتـــــا 

الوجوب ال بقسيمه وإال كان خـالف املـشهور كاإلمكـان األعـم مـن الواجـب ومـن نحـو 
َّدونةهذا يقال يقع يف امل ا أو لفطـرة سـنية  ما هو مـن القواعـد العقليـة للمـشاركة يف علومهـَ

ْبـــن رشـــدوال مـــشهور املـــذهب وجـــوب :  يف رســـم العـــشور مـــن ســـامع عيـــسى مـــن النـــذورُ
ال حيكـــم هبـــا ومثلـــه يف كتـــاب الـــرصف منهـــا خـــالف مـــا يف : احلكـــم باملقاصـــة, وروى زيـــاد

النكاح الثاين والسلم الثاين والوكاالت منها وعىل املشهور لـو اشـرتى عـىل أن ال مقاصـة 
 وتـأول َّدنيـةعامله سامع القرينني وقول ابـن كنانـة مـع ابـن القاسـم يف املففي لغو الرشط وإ
 ألن كــــون الــــرصف عــــىل املنــــاجزة كــــرشط تركهــــا وتعليلــــه يــــرد هــــذا ;مــــا يف الــــرصف عليــــه

والــسلف , يفــسد البيــع بــرشط تركهــا إن كــان الــدين حــاال فيدخلــه البيــع:  وقيــل,التأويــل
َأصــــبغ وقــــال ,هــــذا عــــن ابــــن القاســــم روي ْ  ومل ,ًخفيــــف إن مل يــــرضب للــــدين أجــــالهــــو : َ

ــ  ,ا متحــدي الــصنف والــصفة والقــدريــشرتط أال يقــضيه ذلــك اليــوم فالــدينان إن كانــا عينً
  .اًوقد حل أجلهام جازت املقاصة فيهام اتفاق

هذا عـىل جـواز رصفـا مـا يف الذمـة وعـىل منعـه ينبغـي أال جتـوز إال بحـرضة : ابن بشري
 ;ابــن هـــارون بــأن الــرصف مبايعــة الخــتالف العوضـــني ورده ابــن عبــد الــسالم و,العينــني

  .ٌومها يف املقاصة متفقان فال مبايعة حسن أشار إليه املازري يف مقاصة العرضني
املقاصــة مــن الفــساد اعتــرب دخولــه يف أصــل مــداينتهام فــإن كــان   إن ســلمت:اللخمــي

 أصـــل ابـــن الـــدينان دنـــانري متـــساوية وإحـــدامها ثمـــن قمـــح واألخـــرى ثمـــن متـــر مل جتـــز عـــىل
َّدونــةاملالقاســم يف  إال أن   واملقاصــة لغــو, بيــدً ألهنــام يــتهامن عــىل بيــع قمــح بتمــر لــيس يــدا;َ

ا ًا وأخــذ عــن املبيــع أوال مــا يبــاع بــه نقــدًاألوىل مؤجلــة والثانيــة نقــد ا أوًيكــون البيعتــان نقــد
ق رأس  فـإن اتفـ,إن كانـت يف عـروض مـن سـلم  مل جتز وكـذا;ا وإن كان الثاين ثمنً,فتجوز

 , وإن كـــان األول أقـــل مل جتـــز لتهمـــتهام عـــىل ســـلف بزيـــادة,املـــال أو كـــان األول أكثـــر جـــاز
َّدونـةامل مل جتز عىل قـول ابـن القاسـم يف ;وإن كان رأس مال أحدمها دنانري واآلخر دراهم َ 
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 وجتــوز عــىل مــا يف املجموعــة إال أن يكــون رأس مــال األول ,لتهمــتهام عــىل رصف مــؤخر
  .يوم السلم األول وإن اختلف قدر الدينني الرصفأقل مما يكون 

ه بدل عني بأكثر منه;اًإن كان من بيع منعت اتفاق: قال ابن شاس   . أل
 , مل جتـز املقاصـة إال أن حيـل األجـالن;إن اختلفا يف املقـدار والـصفة: وقال ابن بشري

 ن كــــانإ: وكــــذا إن اختلفــــا يف املقــــدار دون الــــصفة وتبــــع ابــــن احلاجــــب ابــــن شــــاس فقــــال
ا ًاتفاقـ  فإن اختلف القدر منع,اًا جاز اتفاقً ومقدارًالدينان من بيع وتساويا صفة وحلوال
ئـــه عـــىل ,وقبلـــه ابـــن هـــارون وابـــن عبـــد الـــسالم  ورصح بـــام أشـــار إليـــه ابـــن شـــاس مـــن إجرا

  .حكم املبادلة يف اغتفار زيادة يسري الوزن
ُقلــت إن كــان : ول ابــن حبيــب واألســعد باملــذهب نقــل ابــن بــشري لقبــول الــصقيل قــ:ُ

زنـــة;اًا واآلخـــر وازنـــًأحـــد الـــذهبني ناقـــص إن :  وقـــال حممـــد, مل جتـــز املقاصـــة حتـــى حتـــل الوا
 وألن علـة ,مثله يف النـوادر وجازت املقاصة ; أكثرمهاًاختلف العدد فمكان أوهلام حلوال

منــــع الزيــــادة يف البــــدل كونــــه رصيــــح معاوضــــة يف معينــــني حــــسيني ختتلــــف األغــــراض يف 
 فالزيـادة فيهـا ;هنام وإال ملا طلبت املبادلة فـيهام فانـدرجت حتـت بيـع الـذهب بالـذهبأعيا

 فكانـت الزيـادة فيهـا , ألن العوضني فيها كليني غـري معينـني;ًربى واملقاصة عرية عن هذا
 ,ا ومنعهــــا إن مل حيــــل أحــــدمهاًحمــــض هبــــة وإن احتــــد قــــدرمها ومل حيــــال ففــــي جوازهــــا مطلقــــ

أجلهــام وإال فــالوقف للخمــي عــن ابــن القاســم وابــن نــافع ومالــك  هــذا إن اختلــف :ثالثهــا
ه املـــــازري لروايــــة أشـــــهب ابـــــن بــــشري إن مل حيـــــال أو حـــــل أحــــدمها فقـــــط فاملـــــشهور : وعــــزا

  .إن حال جاز وإال فالوقف:  وشذ املنع وعن مالك,اجلواز
ُقلت   . فعىل هذا اختالف أجلهام كاحتاده يف الوقف:ُ
ُقلــــت  ,اًجــــاز اتفاقــــ متقــــدم قولنــــا إن حــــل أجــــل أحــــدمهاوشــــذ املنــــع خــــالف :  قولــــه:ُ

  .ورصح هو باالتفاق وذكر هذا عقبه
 ليأخـــذ منهـــا عنـــد األجـــل وهـــو ;وهـــو بنـــاء عـــىل أن املقاصـــة تعجيـــل مـــن الذمـــة: قـــال

  .أصل املشهور وألغاه هنا لبعد التهمة
ُقلت ـا إن ; التهمة إنـام تتـصور بحيـث تلغـى يف عـدم حلـول أحـدمها ال يف حلولـه:ُ  أل

ً فالــذي عليــه مــا مل حيــل هــو مــسلفه بتعجيلــه حكــام وإال فهــو ;املقاصــة تقتــيض الــرباءة: لنــاق
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هتمة يف السلفني بحيث تلغـى  عند حلوله وال من ذمته مسلف ما وجب له أخذه ليأخذه
ـه ;بحال وتوهم أخذ هذا الشاذ من رواية اللخمي منعه إذا اختلـف األجـل ال يـصلح  أل

ــه ال يـصدق اخــتالف األجــل إال  وكـال الــدينني مؤجــل وإن حـل أحــدمها فــال أجـل لــه وأل
  .علله باملكايسة

  .وال مكايسة يف احتاد األجل: قال
ُقلـــت  جــــازت إن حــــال وإال ; وكــــذا يف حلــــول أحــــدمها وإن اختلفـــت صــــفتهام فقــــط:ُ

 لتخــريج بعــض ً إن حــل األجــود أو كـان أوهلــام حلـوال:ثالثهـاا ومنعهــا ًففـي جوازهــا مطلقـ
ُشــيوخ  كحــال مــع تــرصيح ًي عــىل أن املقاصــة متاركــة تــصري مــا يف الــذمتني مــؤجال املــازرُ

 وإن , ونقل ابن بشري مع ابن شاس عن ابن حمرز عن املذهب واللخمي عنه,اللخمي به
 إن حـال لتخـريج املـازري مـع :ثالثهـااختلف نوعهام كذهب وفضة ففي جوازها ومنعهـا 

ْبــــن وهــــب عــــن ابــــن كنانــــة مــــع اابــــن بــــشري ألصــــل إســــامعيل القــــايض وابــــن حــــارث عــــزوه َ 
يف القــرض الزيـــادة يف  والقــرض فـــيام ذكــر كــالبيع وتعتــرب: واملــشهور ابــن بــشري واملــازري

  .الصفة فتغتفر ال الزيادة يف العدد عىل املشهور
  .اً إن اختلف العدد يف القرض منع مطلق:َّاملوازيةويف 

ا ًا أكثـر عــددًض ثانيــا ومــا اقـرتً أقــل عـددً إن كــان القـرض أوال:وقـال بعــض أشـياخي
 والقــضاء معتــرب حــني القــرض الثــاين وظــاهر املــذهب الزيــادة ًمنعــت وجعــل املقاصــة لغــوا

 مل جتــز املقاصــة عنــد ابــن ;اًيف العــدد حــني املقاصــة اللخمــي إن حــال واألكثــر أخرمهــا قرضــ
القاســم وأجازهــا ابــن حبيــب وغــريه ورأى زيــادة العــدد كــاجلودة وإن حــل أحــدمها وهــو 

ا ً أو أوهلــام قرضـــً مل جتــز وإن حـــل األكثــر أو كــان أوهلــام حلــوالًأو كــان أوهلــام حلــوالاألقــل 
 وإن كـــان ,اً وإن احتـــد األجـــل جـــازت مـــا مل يكـــن األكثـــر أخرمهـــا قرضـــ,جـــازت وإال فـــال

أحــدمها مــن قــرض واآلخــر مــن بيــع جــازت مــا مل يكــن الــذي حــل أو أوهلــام حلــوال األقــل 
ا أو رشط ً مـــــن قـــــرض مطلقـــــ: جوازهـــــا يف الطعـــــامنيومـــــا مل يعـــــد إىل املقـــــرض أكثـــــر, ويف

حلــــوهلام نقــــل اللخمــــي عــــن ابــــن القاســــم وخترجيــــه عــــىل قــــول ابــــن نــــافع يف العــــني وخــــرج 
ه لـبعض األشـياخ يف منعهـا فـيهام مـن بيـع مطلقـ املازري كل ا ًأقوال العني يف الطعـام وعـزا

 وإن كــان ,شــهبوجوازهــا إن اســتوت رءوس األمــوال ولــو مل حيــال قــوال ابــن القاســم وأ
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 بحلـــول :ثالثهـــاا أو بـــرشط حلـــوهلام ًأحـــدمها مـــن بيـــع ففـــي جوازهـــا إن اتفـــق أجلهـــام مطلقـــ
 برشط كونه السلم للامزري عن ابن حبيب وابن القاسـم وأحـد :رابعها و,اًأحدمها مطلق

  .قويل أشهب وثانيهام
  :وهي يف العرضني
 أو حــــــل أحــــــدمها إن احتــــــدا يف اجلــــــنس واجلــــــودة كالــــــدنانري إن حــــــال: قــــــال اللخمــــــي

وخيتلـــف إن مل حيـــال واتفـــق األجـــل أو اختلـــف وإن كـــان أحـــدمها أجـــود فـــإن حـــال أو حـــل 
األجــود أو كــان أوهلــام حلـــوال جــازت وإن حــل األدنــى أو كـــان أوهلــام حلــوال دخلــه ضـــع 

الــضامن وأزيــدك  وتعجــل إن كانــا مــن قــرض وإن كانــا مــن بيــع دخلــه ضــع وتعجــل وحــط
ــه إن كــان ;ا مــن بيــع فــإن كــان املتــأخر يف الذمــة مل جتــزإن حــل األجــود وإن كــان أحــدمه  أل

أجــود حــط عنــي الــضامن وأزيــدك وإن كــان أدنــى ضــع وتعجــل وإن كــان املتــأخر القــرض 
جازت إن كان األجود ومل جتز إن كان األدنـى وإن اختلـف جنـسهام جـازت إن حـال وإال 

  .تلف مل جيز إن مل حيالإن اتفق األجل جازت وإن مل حيال وإن اخ: ففيها البن القاسم
  .إن حل أحدمها مل جتز: وقال حممد

ُشــــيوخعبــــد احلــــق عــــن بعــــض  ينبغــــي إن كــــان العرضــــان مــــن ســــلم اعتبــــار رءوس : هُ
فـال لتهمـتهام عـىل دفـع قليـل يف كثـري  وإالأو كان آخرمهـا أقـل جـازت  األموال فإن تساويا

 الـرهن وأراد املقاصـة ولـو وكذا إن كان أحدمها ذهبا واآلخر ورقا ودليلـه قوهلـا إن ضـاع
  .احتد وقت سلمهام مل يعترب رءوس األموال إذ ال هتمة حينئذ

إن كـــان رأس مـــال أحـــد العوضـــني دراهـــم واآلخـــر دنـــانري مل جتـــز املقاصـــة : اللخمـــي
َّدونـــةامل عـــىل قـــول ابـــن القاســـم يف املقاصـــة مـــن وجيـــوز عـــىل مـــا يف املجموعـــة إال أن يكـــون  َ

ون رصفا يوم السلم األول وإذا سلمت املقاصـة مـن موجـب رأس مال األول أقل مما يك
الفساد يف فعلهام اآلن ويف أصل مداينتهام جازت واختلف لتهمـة رصف مـستأخر أو بيـع 

 ففي فسخ املحاصة فقط أو البيع اآلخـر قـوالن واألول أحـسن إن مل ,طعام بطعام مؤخر
  .جتز بموضعهام عادة فيام اهتام عليه وإال فسخ البيعان
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  ]كتاب الرهن[
ٍمــــال قبــــضه توثــــق بــــه يف ديــــن :الــــرهن ٌ , فتخــــرج الوديعــــة واملــــصنوع بيــــد صــــانعه, )1(ٌ

                                     
 اللــزوم والثبــوت فــام ثبــت ولــزم فهــو رهــن ويف الــرشع : الــرهن يف اللغــة;)الــرهن: (قولــه: َّالرصــاع قــال )1(

  . ألن الرهن بمعنى املرهون;جنس مناسب للرهن) مال (:: وقوله ,أخص
 االسم وترك املصدر وقد عرف األمرين يف الزكاة وغريها وحقـه هنـا َّالشيخ ألي يشء عرف): فإن قلت(

  . ألن الرهن يصدق عىل إعطائه وهو املصدر;كذلك
ُقلــت ــه إذا اســتعمل معنــى يف عــرف  ربــام وقــع لــه ذلــك وتقــدم جــواب فيــه عَّالــشيخ قــد قــدمنا أن :ُ نــه وذلــك أ

الرشع فإنام حيمل عـىل ذلـك املعنـى فـإن صـح اسـتعامله يف غـريه عـرفهام وهنـا قـد ذكـر بعـد أن إطالقـات 
ــه رهــن ولــذلك رد عــىل ابــن شــاس بعــد يف كونــه صــري املرهــون  املتقــدمني واملتــأخرين عــىل املرهــون أ

  . فلذا اقترص عىل ما ذكر;اركنً
  . اعرتض هنا عىل ابن احلاجب بأن رسمه إنام يتناول املصدر وهو غريهوكيف): فإن قلت(

ُقلــت  هــذا ال يــدل عــىل اســتعامل الــرهن يف املعنيــني إذا تأملــه واهللا أعلــم ويــصح رده عــىل ابــن احلاجــب بــام :ُ
 وإن وقـع :هذا أشار به إىل أن الرهن يتقرر من غري قبض وهو مذهب مالـك ) قبضه: (ذكره قوله

  .وثق بهمنه صحة الت
ه ال يـصح أن يكـون الـرهن يف معـني وإنـام يـصح أن يكـون يف ديـن والـدين ) يف دين: (قوله أشار بذلك إىل أ

  .ال يتقرر يف املعينات
ـه وقـع يف كتـب الفقهـاء أن الـرهن يـصح ; أن حده غري مـنعكس:إذا صح له ذلك فقد يقال): فإن قلت(  أل

  .تقدميف العارية وإطالقاهتم تدل عىل احلقيقة كام 
ُقلت  وإنام ذلك يف قيمتـه إذا هلـك وكـان ممـا يغـاب ; اجلواب عن ذلك بأن الرهن املذكور مل يكن يف املعني:ُ

  .عليه بذلك تأولوا ما وقع هلم وهو صحيح
 عــىل فهــم الــسامع يف حــده هنــا فإنــه ً رمحــه اهللا وريض عنــه ذكــر بعــدما يوجــب إشــكاالَّالــشيخ): فــإن قلــت(

 مـال دون ديـن :يل ال يوجب الرهن فيه إىل آخر حده عىل ما سـيأيت فقـال قولنـا املرهون فيه مال ك:قال
 إن : َّالـــشيخ ليـــشمل الكتابـــة وخيـــرج بـــالكيل املـــال املعـــني فظهـــر يل حـــني اإلقـــراء يف حـــد ;يف الذمـــة
 فـــذلك يوجـــب عـــدم عكـــس حـــد الـــرهن وإن صـــح مـــا هنـــا مـــن ذكـــر ; إن صـــح حـــد املرهـــون فيـــه:قلـــت

  .فيام قررهالدين أبطل ما يأيت له 
ُقلت   . فتخرج الوديعة بقوله توثق به:: َّالشيخ ثم قال :ُ
ُقلــت بــه أن يقــال:ُ ــ: يمكــن جوا  وكونــه يف الذمــة أخــص فــال يــصدق ,ا بــأن الــدين هــو أعــم يقابــل مــا كــان معينً

عــىل الكتابــة أهنــا يف ذمــة عــىل مــا قــرره ابــن عبــد الــسالم يف قــول ابــن احلاجــب الــدين يف الذمــة ورشح بــه 
وأن الكتابــة يــصدق عليهــا ديــن وال يــصدق عليهــا أهنــا يف الذمــة فــصح عــىل هــذا صــدق حــده يف كالمــه 
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 أن الكتابـة يـصح الـرهن : َّالـشيخالرهن عىل الكتابة لقوله دين ومل يقـل ديـن يف الذمـة وملـا صـحح 
فيها عدل عن كالم ابن احلاجب هنا وذكر مال كـيل بقـي أن يقـال إذا صـح إدخـال الكتابـة حتـت الـدين 
يف حـــد الـــرهن فهـــال اقتـــرص عـــىل الـــدين هنـــا وعـــدل عـــن قولـــه مـــال كـــيل والـــدين أخـــرص مـــن هـــذا وهـــذا 

 واملـصنوع بيـد : قولـه; توثـق بـه: فتخرج الوديعة يعني بقوله: َّالشيخاالعرتاض به خفيف ثم قال 
  .صانعه فإنه كذلك مل يقبض للتوثق

ــضا ً وقــبض املجنــي عليــه عبــد:قولــه ــه مل يقــبض للتوثــق مــن أصــله;بــذلكًا جنــى عليــه يعنــي خيــرج أ  ثــم , أل
بـــــ  العبـــــد اجلـــــاين واملـــــصنوع شـــــاركا الـــــرهن يف االختـــــصاص بعـــــد : فيقـــــال,ا عـــــن ســـــؤال مقـــــدرًزاد جوا
ــه ذكــر الــصغرى مــن األول  وإذا صــح ذلــك كانــا رهنـًـ,القــبض ا وهــذا ســؤال تقــدم نظــريه يف الــسلم وكأ

ع شــــاركا الــــرهن يف االختــــصاص بعــــد وحــــذف الكــــربى للعلــــم هبــــا فالــــصغرى العبــــد اجلــــاين واملــــصنو
ا فالنتيجــة الالزمــة عــىل ذلــك أهنــام رهــن فأجــاب بــام تقــدم مــن أن القــبض وكــل مــا كــان كــذلك كــان رهنًــ

املختلفــني قــد يــشرتكان يف حكــم أعــم وال يوجــب ذلــك التامثــل وهــذا قــدح يف الكــربى فيمتنــع صــدقها 
  .الرهنكلية فتأمله وتأمل هذا الكالم مع ما ذكره بعد يف خاصية 

تـه منـسوب): فإن قلت( ناها وجرت يف جمالس أشياخنا ما ذكرناه ورأ ـه قـالَّالـشيخا عـن ًالنسخة التي رأ  : أ
  .قبض مال توثق به يف دين أو للتوثق يف دين

ُقلت   . هذه النسخة مل تثبت عنه ولعلها من ابتكار جمالسه:ُ
 مـا معنـاه : إشكال تعرف شـيخنا للـرهن قـال ال خفاء يف:: الوانوغي يف تعليقته من تالمذته َّالشيخقال 

أمــا مــا حاصــله قــبض مــال للتوثــق إلــخ فقــد علمــت أن هــذا إنــام يــشمل مــا هــو مقبــوض وال خــالف أن 
 فقــد علمـت أن هـذا الرســم ,القـبض عنـدنا لـيس مــن حقيقـة الـرهن وأمــا مـا حاصـله مــال مقبـوض إلـخ

 عقـد الزم ال ينقـل امللـك قـصد بـه :قولنـاإنام يصدق عىل املرهون وحقيقة الـرهن أمـر آخـر وراءه وهـو 
  .مقام ذلك التوثق يف احلقوق أو ما يقوم

ُقلت  بـل يف ; هذا معنى كالمه أما حمصول ما ذكره يف الرسم األول فقـد قـدمنا أن ذلـك مل يثبـت يف خمتـرصه:ُ
املختـرص  وإن قـصد أن حمـصول حـده يف , إنـام هـو املرهـون;اًا وأن الـرهن عنـده عرفـًكتابه مـا ينفيـه رأسـ

 : وقولــــه, وال حيتمــــل غــــريهً بــــل معنــــاه مــــا قررنــــا بــــه كالمــــه أوال;يرجــــع إىل أحــــد معنيــــني فلــــيس كــــذلك
ه سيأيت له الرد عـىل ابـن شـاس , فيام ذكرناه عنهَّالشيخوحقيقة الرهن وراء هذا فيه سهو عن كالم   وأ

  .واهللا سبحانه املوفق للصواب
 ال خيـرج عـن ; الـرهن إذا اشـرتطت منفعتـه: ثـم قـال, مـال:ولـه يعنـي ألجـل ق; وال تدخل الوثيقة إلـخ:قوله

 مـا اشـرتطت منفعتـه ممـا يغـاب عليـه : ألن رشطها ال ينايف القبض للتوثق وهو ظاهر إال أن يقـال;احلد
ــه غلــب بــاب اإلجــارة فــصري اشــرتاط املنفعــة ينــايف ?هــل يــضمنه أم ال  فعــىل مــن يقــول بعــدم الــضامن كأ
  .القبض للتوثق

ُقلت  وتقـوى عنـده القـول , مل يـراع ذلـكَّالـشيخذا األصل فيه خالف وأشار ابن يونس إىل ذلك ولعـل  وه:ُ
  . عدم الضامن ال ينايف القبض للتوثق:اآلخر أو يقول

= 

320



אא 

 

321
 =                                     

إذا اشــرتى ســلعة وحبــسها يف الــثمن أو مــا شــابه ذلــك مــن الــصناع إذا أمــسكوا مــا وقعــت فيــه ): فــإن قلــت(
  . ألن الرسم يطلق عىل ذلك;ا فيكون الرسم غري مطردالصنعة للثمن فإن ذلك ال يسمى رهنً

ُقلــت  وفيــه نظــر ال , أن أصــل القــبض لــذلك;مــال قبــضه توثــق بــه يف ديــن: معنــى قولنــا :: لــه أن يقــول :ُ
ه ال يلزم عليه خـروج مـا إذا كانـت عنـد رجـل وديعـة; وال يقال املراد القبض احليس لذلك,خيفى  , أل

  .ا لذلكًا حسيًن هاهنا ليس قبض فإ,فرهنها صاحبها عنده يف دين
  .?ا من ذمي هل يصدق الرسم فيهًإذا ارهتن مسلم مخر): فإن قلت(

ُقلت  وأمـا لـو كـان راهـن ,ا فيهـا ألن الرهن أعم من الفاسد وغريه وقد أطلق عىل ذلـك رهنًـ; يصدق ذلك:ُ
ه ال يصدق عليه رهنًًاخلمر مسلام   . ألن اخلمر ليس بامل رشعي للمسلم;ا فيظهر أ

 ويقتــيض مــن ثمنهــا ممــا عــىل املــدين ففلــس املــدين قبــل ,إذا أعطــى مــدين ســلعة لرجــل يبيعهــا): فــإن قلــت(
َّدونةا كام وقع يف امل وال يكون رهنً, هو أسوة الغرماء: قال مالك,البيع فق عـىل الـرهن عـىل : إذا قالَ  أ

هنــا مــال إلــخ فيكــون  ألن الــسلعة املقبوضــة يــصدق عليهــا أ;أن نفقتــك منــه والرســم يــصدق عــىل ذلــك
  .احلد غري مطرد

ُقلت مـ:ُ  ,ا انظـر ذلـكً هذا األصل فيه خالف وهو هل ال بد من داللة الرهن مطابقة أو ولـو كـان ذلـك التزا
 واألظهــر أن هــذه الــصور يــصدق ; ويف ذلــك نظــر,ا عــىل قــول أشــهب فقــطً جاريــَّالــشيخفيكــون كــالم 
ــــــ: ومعنــــــى كــــــالم مالــــــك يف قولــــــه,عليهــــــا رهــــــن ــــــ: أي;ا رهنً  إنــــــام هــــــو ;ا خيــــــتص بــــــه فــــــاملنفي لــــــيس رهنً

ــ ا واحلــد يــصدق عــىل الــصحيح والفاســد واهللا ًا فاســداالختــصاص ال أصــل الرهنيــة فيكــون غايتــه رهنً
 فنقــضه ابــن : إعطــاء أمــر وثيقــة بحــق فقــال: لفــظ ابــن احلاجــب يف حــده يف قولــهَّالــشيخ ثــم نقــل ,املوفــق

 ابـــن عبـــد َّالـــشيخ وأجـــاب ,ه واحلميـــل بـــه واإلشـــهادلـــذي حـــق عـــىل الوفـــاء بـــهـــارون بثالثـــة أمـــور بـــاحللف 
 ولفـظ وثيقـة , ألن لفـظ إعطـاء يقتـيض حقيقـة دفـع يشء مـا قـال:السالم بمنع دخول ما ذكر حتت احلد قال

 وال يــصح الرجــوع يف احلميــل وال يف اليمــني ,يقتــيض صــحة رجــوع ذلــك الــيشء ليــد الــدافع إذا أخــذ حقــه
 : َّالــشيخ  ورد,لــزم ردهــا بعــد االســتيفاء هــذا معنــى مــا أشــار إليــه فــال ي; وإن صــح ذلــك فيهــا,والوثيقــة

 إعطـاء عهـد اهللا :ا بطـل ذلـك بقولنـاًا حـسيً لفظ إعطاء يقتيض حقيقة دفـع يشء إن أراد دفعـ:ذلك بأن قوله
 وإن ســـلمنا أن املـــراد , ومـــن املعنـــى فقـــد دخـــل مـــا وقـــع الـــنقض بـــه, وإن أراد األعـــم منـــه,واألصـــل احلقيقـــة

  . برهن الديننه يبطل عكسه فإ;احليس
ــه ال يلــزم مــن نفــي لــزوم رد الوثيقــة نفــي صــحة الــرد; لفــظ الوثيقــة إلــخ مــردود: وقولــه:قــال  ألن نفــي ; أل

  . والالزم عنده إنام هو الصحة حسبام رصح به;اللزوم أخص
ــه ال يتنــاول الــرهن بحــال:َّالــشيخقــال  ــه اســم واإلعطــاء; ويتعقــب رســم ابــن احلاجــب بأ  ومهــا ; مــصدر: أل

  .متباينان وما ذكره صحيح كام قدمنا
ُقلــت  وقــد قــدمنا أن ذلــك , واألصــل احلقيقــة, هــذا معنــى مــا أشــار إليــه أمــا الــرد األول ففيــه بحــث يف قولــه:ُ

ـــه حقيقـــة يف احلـــيس,يلـــزم منـــه االشـــرتاك واملجـــاز مقـــدم عليـــه  وزاد إطالقـــه يف املعنـــوي , وقـــد ســـلم أ
 وأمـا ,وأما ما أورده عىل العكس من خروج رهن الدين فـصحيح ,فتنتفي حقيقته فيه إال بنص لغوي
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 جلواز اشـرتاك املختلفـات ;ا جنى عليه, وإن شاركاه يف األحقيةًوقبض املجني عليه عبد

يف أمر خيصها, وال تدخل وثيقة ذكر احلـق, وال احلميـل, وال خيـرج مـا اشـرتطت منفعتـه; 
  .قبضه للتوثق  ينايفألن رشطها ال

ٍّهو إعطاء امرئ وثيقـة بحـق: ابن احلاجب ً لـذي حـق,   فنقـضه ابـن هـارون بـاحللف,ٍ
  .عىل الوفاء به, واحلميل به واإلشهاد به

ٍأجيب بمنـع قبـول دخـول الـيشء منهـا حتتـه; ألن لفـظ إعطـاء : وقال ابن عبد السالم
 ذلـك الـيشء ليـد دافعـه إذا ٍدفع يشء ما, ولفظ وثيقة يقتيض صـحة رجـوع يقتيض حقيقته

استوىف يف حقه, وال يصح يف احلميل واليمني األخذ والرد حقيقة, والوثيقة بذكر احلـق, 
ٍلفــظ إعطــاء يقتــيض ( :وإن صــح دفعهــا فــال يلــزم ردهــا بعــد اســتيفاء احلــق, ويــرد بــأن قولــه

 أعطـــاه عهـــد اهللا, :ا ملحـــسوس منـــع لـــصحة قولنـــاً إن أراد دفعـــا حـــسي) إلـــخ…دفـــع يشء
األصل احلقيقة, وإن أراد األعم منه, ومن املعنوي دخل مـا وقـع الـنقض بـه, وإن سـلم و

  .ا بطل بإخراجه رهن الدينًكونه حسي
ه ال يلـزم مـن ; ) إلخ…لفظة وثيقة تقتيض صحة رجوع ذلك اليشء(: وقوله  يرد بأ

م نفي لزوم ردها نفي صـحته, والـالزم عنـده إنـام هـو الـصحة حـسبام رصح بـه, ويتعقـب رسـ
ه اسم, واإلعطاء مصدر, ومها متباينان ه ال يتناول الرهن بحال; أل   .ابن احلاجب بأ

  ]باب صيغة الرهن[
ه;مـــا دل عـــىل خاصـــته :الـــصيغة , ويف )1( وهـــي اختـــصاص مـــن حيـــز لـــه بـــه عـــن ســـوا
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 بــل ; ســلم أن الوثيقــة بعــد االســتيفاء ال جيــب ردهــاَّالــشيخ وكــأن ,الــرد الثالــث فــصحيح وبحــث الزم

 ا تقـــدم فراجعـــه واهللاًا يف ذلـــك ومـــا رد بـــه عـــىل ابـــن احلاجـــب أخـــريً وقـــد ذكـــر بعـــد خالفـــ,جيـــب إبطاهلـــا
  .سبحانه أعلم

مــا دل جــنس وظــاهره أعــم مــن املحــدود وهــو الــصيغة وال ) مــا دل عــىل خاصــته: (قولــه: صــاعَّالر قــال )1(
يكون أعم حتى يـدخل يف ذلـك غـري الـصيغة يف الـرهن وخيـرج غـري صـيغة الـرهن باخلاصـية املـذكورة, 

  .إلخ تفسري للخاصية...) وهي اختصاص: (وقوله
 : ولـذا قـال ابـن احلاجـب; بـه يـصدق عـىل غريهـااملراد بالصيغة اللفظية أو ما هو أعم وما فرس): فإن قلت(

  .وأمر الصيغة كالبيع
= 
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  .لزوم كون الداللة مطابقة أو تكفي داللة االلتزام قوال ابن القاسم وأشهب
فـأعطى رجـال سـلعة  مـن تقـاىض مدينـه:  كتـاب املـديانسمع أبو زيد ابـن القاسـم يف

  .يبيعها ويوفيه ثمنها, ففلس املدين قبل بيعها, هو أسوة الغرماء يف السلعة
ْبــــن رشــــدا فــــق عــــىل الــــرهن عــــىل أن : إن قــــال الــــراهن للمــــرهتن: لــــه فيهــــاهــــذا كقو: ُ أ

: ب يقــولنفقتــك فيــه ال يكــون أحــق بفــضل الــرهن عــن دينــه يف نفقتــه عــن الغرمــاء, وأشــه
هو أحق به يف نفقته من الغرماء, فعليه يكون رب الدين أحق بالـسلعة مـن الغرمـاء, وإن 

بني ابن القاسم وأشهب يف الرهن هل يفتقر للترصيح به  فاخلالف مل ينص عىل أهنا رهن
 أمــسكها حتــى أدفــع لــك حقــك, : فلــو دفــع رجــل إىل آخــر ســلعة ومل يــزد عــىل قولــه?أم ال

 )وأمـر الـصيغة كـالبيع( :هب ال عنـد ابـن القاسـم, فقـول ابـن احلاجـبا عند أشـكانت رهنً
  .ال خيفى عند منصف إمجاله, وحكم عقده يأيت

  ]باب املرهون[
  .ركنه األول املرهون: ابن شاس

ُقلت   .)1( هو مسمى الرهن يف إطالقات املتقدمني واملتأخرين:ُ
 =                                     
ُقلت  يظهر أن املراد الـصيغة اللفظيـة وقـد رد كـالم ابـن احلاجـب بعـد نقلـه عـن ابـن القاسـم أن لفـظ الـرهن :ُ

  . ال خيفى عىل منصف إمجاله:ال بد منه بأن قال
ه لفظ وصيغة والدليل أع): فإن قلت(   .مأي يشء يعني الدليل أ

ُقلت   .ا به تأويالنًح ويف افتقار الرهن للفظ مرص: وقد قال خليل, فيقدر اللفظ الدال والسياق يدل عليه وفيه نظر:ُ
  .?وهل تدخل داللة االلتزام أو ال بد من املطابقة): فإن قلت(

ُقلت قـوهلام  املسألة فيها خالف بني ابن القاسم وأشهب والرسم ملا هو أعـم فتأملـه وتأمـل مـا عـورض بـه :ُ
وتأمــل مــا قدمــه يف اجلــواب عــن احلــائز واملــصنوع فإنــه هنــا صــري خاصــية الــرهن االختــصاص بــاحلوز 

ه أخص ه وذكر قبل أن ذلك حكم أعم ال أ   .عمن سوا
ــه حــد أوال الــرهن ; أن الــرهن واملرهــون عرفــا بمعنــى واحــد:: َّالــشيخيظهــر مــن : َّالرصــاع قــال )1(  أل

ه مال   .َّالشيخ إن ركن الرهن املرهون قال :ا عىل ابن شاس يف قولهًإلخ ثم ذكر هنا رد... بأ
ُقلت ه يقـول :ُ ـه لـو ; فـال يـصح مـا ذكـره:: هو مسمى الرهن يف إطالقات املتقدمني واملتأخرين فكأ  أل

ـه ركـن للـرهن:صـح قولـه  لـزم أن الـيشء يكــون جـزء نفـسه والتـايل باطـل إلحالتـه, بيـان املالزمــة أن ; أ
  .مال فتأمل ذلك: ا, وهو الذي حددناه بقولناًيدل عىل ترادفهام اصطالحاإلطالق املذكور 
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  ]باب يف شرط الرهن[
  .)1(ثمن منافعه  منه أو من ثمنه, أو منرشطه أن يكون مما يمكن أن يستوىف و:قال

ُقلــــت   جيــــوز ارهتــــان مــــا ال جيــــوز بيعــــه يف وقــــت, وجيــــوز يف وقــــت كــــزرع قبــــل   فيهــــا:ُ
  .بدو صالحه
  . أو خنازيراً قبله ال جيوز ملسلم أن يرهتن من ذمي مخر:وفيها

 ثــم فلــس الــذمي فهــو فيــه أســوة الغرمــاء; ,إن قبــضه: الــصقيل عــن حممــد قــال أشــهب
ه مل   . جيز يف األصلأل

مل يفـسد  اً ولو باع من ذمي سـلعة وارهتـن منـه مخـر,لو ختللت كان أحق هبا: َسحنون
البيــــع وردت اخلمــــر للــــذمي ولــــيس للمــــسلم إبقاؤهــــا حتــــت يــــد ذمــــي خــــوف فلــــسه, ولــــو 

 أهريقت عليه, وال عليـه أن يأتيـه اًختللت كان أحق هبا, ولو ارهتن نرصاين من مسلم مخر
  .برهن آخر
, رفعــه لإلمــام لـــرياق بــأمره, كــالويص جيـــد يف اً فــصار مخـــراًمــن ارهتـــن عــصري: وفيهــا
  .اًالرتكة مخر

  . والذمي ترد إليهًإنام يراق إن كان الراهن مسلام :الصقيل
ال بأس برهن جلود السباع املذكيـة وبيعهـا, وال جيـوز رهـن جلـود امليتـة وال : وفيها

  .بيعها ولو صبغت
عــه كجلــد امليتــة بعــد دبغــه وجلــد الــسبع قبــل ذبحــه بي مــا اختلــف يف جــواز: اللخمــي

وبعــــده وكلــــب املاشــــية والــــصيد والــــزرع عــــىل منــــع بيعهــــا, يمنــــع رهنهــــا, وعــــىل جوازهــــا 
                                     

 ًيعني باإلمكان الـرشعي واالسـتيفاء منـه إذا كـان ممـاثال) مما يمكن أن يستوىف منه: (قوله: َّالرصاع قال )1(
ـه بيـ:للدين ففيه جواز رهن ما ال يعرف بعينه برشطه عىل مـا سـيذكره بعـد قولـه اع  أو مـن ثمنـه يعنـي أ

  . أو ثمن منافعه يعني إذا كانت املنفعة خمالفة للدين:ألجل القضاء قوله
  . قول ابن شاس هذا قال بعده: َّالشيخ ملا ذكر): فإن قلت(

ُقلــت  إىل ...ال جيــوز ملــسلم ارهتــان مخــر (: فيهــا جيــوز ارهتــان مــا ال جيــوز بيعــه يف وقــت وجيــوز يف وقــت قولــه:ُ
  .ه بام ذكره من الرشط وما أشار إليه من مسائلها يشهد لهفهل ذلك يدل عىل رضا) آخر ما ذكر

ُقلت   . كذا يظهر منه وفيه ما يتأمل واهللا أعلم:ُ
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  .جوازه
رهــن الــدين جــائز فــام لــه ذكــر حــق حــوزه دفعــه, واإلشــهاد بــه, ومــا لــيس لــه : البــاجي

ـــضذكـــر حـــق فالبـــن القاســـم ومالـــك جيـــزئ فيـــه اإلشـــهاد, والبـــن القاســـم  ال جيـــوز إال  :اًأ
  .باجلمع بينهام وهو ظاهر رواية حممد

حوز ماله ذكر حق بأخذه, وجيمـع بـني املـرهتن والغـريم, فـإن مل يكـن ذكـر : اللخمي
إيـــاه حتـــى يقـــبض  حـــق فـــاجلمع بينـــه وبـــني الغـــريم, ويقـــدم إليـــه بحـــرضة بينـــة أن ال يقـــضيه

ا وال عليـه ذكـر حـق ًيم غائبـحقه, فإن فعل غرمه ثانية إلتالفه عىل املرهتن, وإن كان الغـر
  .ابن عات أجزئ فيه اإلشهاد وفيه الختالف

ا حتى جيمع بينهام ويقر الذي عليه الدين بذلك, ويتفقا, ومتـى ال يكون رهنً: وقيل
  .امل يتفقا مل يكن رهنً

ُقلـــت  ففـــي احلـــوز بمجـــرد اإلشـــهاد فـــيام ال ذكــــر حـــق لـــه, أو ال بـــد مـــن اجلمـــع بــــني :ُ
 رشط حـــضور املـــدين, وإقـــراره لـــنقيل :رابعهـــاا, وً إن كـــان غائبـــ:ثهـــاثالاملـــرهتن واملـــدين, 

  .الباجي ونقل ابن عات
إن كــان الــدين للــراهن عــىل املــرهتن, فــإن كــان أجــل الــرهن بمثــل : البــاجي: اللخمــي

أجــل الــدين الــذي رهــن بــه أو أبعــد جــاز, وإال مل جيــز; ألن بقــاءه بعــد حملــه كــسلف, فــصار 
 أن جيعل بيد عدل ملحل أجل الدين الذي رهن بـه, وهـذا تفـسري ا, إالًا وسلفًيف البيع بيع

  . وغريهاَّالعتبيةقول مالك يف 
يــــصح أن يــــرهتن مــــدين مــــا يف ذمتــــه, وجيــــوزه مــــن نفــــسه لنفــــسه, وال عــــىل : اللخمــــي
ذكــر حقــه; خــوف جحــده فيتلــف حقــه, وألن قبــضه إنــام هــو ليقــبض بــه, وال  الــراهن دفــع

 بــثمن مؤجــل عــىل إن ارهتــن ذلــك الــدين وأجــل الــدينني, حيتــاج إليــه هنــا, فــإن باعــه ســلعة
ســـواء جـــاز, وكـــذا إن كـــان حلـــول الـــدين اآلخـــر قبـــل, فـــإن وىف الـــراهن وإال بيـــع الـــدين, 
وقــىض املــرهتن إال أن يكــون الــدين طعامــا مــن ســلم فيــؤخر ألجلــه, وإن كــان حمــل األول 

ا إخراجـه ليـد عـدل إىل قبل ورشطـا بقـاءه يف الذمـة حللـول الـدين اآلخـر مل جيـز, وإن رشطـ
  .أجل الدين جاز, وإن مل يشرتطا بقاءه وال إخراجه جاز وأخرج ووقف

ُقلت  املشهور إذا احتملت الصفقة اجلواز واملنع حكم باملنع, ومسألة بيع الرجـل :ُ
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ــ  عــن تفــسري َســحنونا عليــه ملبتاعهــا هــي يف نــوازل ســلعة بــثمن مؤجــل عــىل ارهتانــه فيــه دينً
  .كابن القاسم قول مال

ْبن رشدا   يفسخ, وإن فات ففيـه: فقيل,إن وقع البيع عىل الرهن يف الوجه املمنوع: ُ
إال أن يــرىض البــائع بإســقاط مــا رشط مــن ارهتــان الــدين أو بــأن : القيمــة مــا بلغــت, وقيــل

 قبــل أن ًيوضــع عــىل يــدي عــدل بقــرب ذلــك إن كــان حــاال أو عنــد حلولــه إن كــان مــؤجال
 البيع جائز إن مل يعثر عليه بفور ذلـك إن أسـقط الـرشط : وقيل,ينتفع ببقاء الدين يف ذمته

أو وضــع الــدين عــىل يــدي عــدل وإن مل يــرض بــذلك فــسخ البيــع إن مل تفــت الــسلعة, وإال 
  .ففيها األقل من القيمة أو الثمن

  .جيوز رهن الدين من املدين وغريه, وال يشرتط اإلقرار: ابن احلاجب
دين والدين بشهادة كام يشرتط يف البيـع جلـواز أن ال يشرتط حضور امل: ابن هارون

ارهتان الغـرر, فـإن ادعـى املـدين القـضاء حلـف الـراهن وقـىض للمـرهتن عـىل املـدين, فـإن 
  .نكل وال مال, ففي يمني املرهتن نظر

ُقلت   . األظهر عدم متكينه من احللف:ُ
ن صـــح هـــذه يف كثـــري مـــن النـــسخ بالقـــاف وراءيـــن بيـــنهام ألـــف, فـــإ: ابـــن عبـــد الـــسالم

وراء بعـدها  فذكر ما قال ابن هارون والصواب ضبط اللفظة بالقاف: وهو بعيد, فمعناه
وزاي بيــنهام ألــف, كــذا هــي يف كتــاب ابــن شــاس, وكــالم الغــزايل الــذي يتبعــه ابــن شــاس 
تنبيها منهم عىل خمالفة أيب حنيفـة يف منـع رهـن املبتـاع, ويعقبـون هـذه املـسألة بـالنص عـىل 

  .رهن املشاع
ُقلــــت ــــسب للفــــظ املؤلــــف, ويف بعــــض النــــسخ اإلبــــراز بالبــــاء وراء وألــــف :ُ  األول أ
 جيــوز رهــن غلــة الــدار والعبــد,: ال يــشرتط إبــراز الــدين, وقــول ابــن احلاجــب: وزاي; أي

 كــراء الــدور وإجــارة :جيــوز ارهتــان مــا جيــوز بيعــه يف وقــت, ودليــل قوهلــا: منــدرج يف قوهلــا
  . ال تدخل يف الرهن إال برشط;العبيد

جيـــوز ارهتــان غلـــة الـــدور, وحـــوز ذلــك, بحـــوز الـــدار والعبـــد : قـــال أشـــهب: البــاجي
  .األصول واألرض كقوهلا يف ثمر النخل وزرع األرض حوزها بحوز

مــــا ال جيــــوز بيعــــه يف بعــــض األحــــوال للغــــرر كــــالثمر قبــــل بــــدو صــــالحه, : اللخمــــي
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  .واآلبق والشارد واجلنني
  .رد إن قبضه قبل موت صاحبه وفلسه جيوز ارهتان اآلبق والشا:الصقيل عن حممد

 يف رهـــن مـــا فيـــه غـــرر يف عقـــد البيـــع, قـــوالن بنـــاء عـــىل أن للـــرهن حـــظ مـــن :املـــازري
  الثمن أو ال?

 ًمـن بـاع رجـال: وعىل املنع يف فساد البيع بـرشطه قـوالن, وسـمع عيـسى ابـن القاسـم
, فريًأو مؤاجر اًبيعا فرهنه خدمة مدبره, ال يعجبني إال أن يكون خمارج   .هنه أجرتها

ْبـــن رشـــدا  إذ ال يــــدري مبلـــغ مــــا يـــؤاجر بــــه, ;إنــــام مل جيـــز رهــــن خدمـــة املــــدبر للغـــرر: ُ
ـه يف أصـل البيـع عـىل القـول بمنـع رهـن الغـرر يف عقـد البيـع, واملـشهور جـوازه, :ومعناه  أ

َّدونـــــةوهـــــو ظـــــاهر قـــــول ابـــــن القاســـــم يف إطالقاتـــــه يف امل  إجازتـــــه رهـــــن الثمـــــرة قبـــــل بـــــدو َ
ع قبــل بــدو صــالحه, وأجــاز يف كتــاب املــدبر رهــن املــدبر, ومل يفــرق بــني صــالحها, والــزر

 إذ ال يبــاع يف حيــاة الــراهن فخدمــة ;كونــه يف العقــد أو ال, وإذا جــاز رهــن املــدبر مــع غــرره
ا واضــحة, ً لقدرتــه عــىل مؤاجرتــه يف الوقــت, ورهــن إجارتــه إن كــان مــؤاجر;املــدبر أخــف

حــــرضة املـــستأجر, فـــإذا حلـــت اإلجـــارة قبــــضها وحيازهتـــا بإشـــهاد املـــرهتن عـــىل الـــراهن ب
  .املرهتن, وطبع عليها أو جتعل عىل يدي عدل

هو أن يكون السيد رضب  اً ألن كونه خمارج; نظر)اًإال أن يكون خمارج(: قولهويف 
ا كل يوم أو كل شهر, وإذا كان كذلك فال يـصح ارهتانـه; ألن الـرهن ًا معلومًعليه خراج

يــــصح حــــوز العبــــد للمــــرهتن مــــا عليــــه مــــن اخلــــراج; ألن يــــده كيــــد ال يــــتم إال بــــاحلوز, وال 
  .سيده

ُقلــت ــه يتقــرر احلــوز يف اخلــراج بــام قــرره يف اإلجــارة, وإنــام )نظــر(: قولــه يف :ُ  نظــر; أل
  .فرق ابن القاسم بينهام; ألن قدر اإلجارة جمهول, وقدر اخلراج معلوم

َأصــبغ قــال :عــن ابــن حبيــب: َّالــشيخ ْ  أجلــه وال مــال لــه, كــان مــن رهــن مــدبره فحــل: َ
 معــروف َّالــشيخاملــرهتن أحــق بإجارتــه مــن الغرمــاء, ويف منــع رهــن اجلنــني وجــوازه قــول 

جـــوز: قـــول مالـــك منعـــه, وأجـــازه ابـــن ميـــرس كـــاآلبق, وقيـــل ملحمـــد رهـــن مـــا تلـــده هـــذه  أ
ب   .اًاجلارية أو هذه الغنم, فلم يذكر جوا

ُقلــت ه ابــن:ُ ُاملاجــشون حــارث البــن  مل حيــك ابــن اجلــالب إال اجلــواز, وعــزا , وســمع ِ
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  .ال جيوز رهن األمة احلامل دون جنينها: القرينان
ْبن رشدا ألن اسـتثناءه يف البيـع ال جيـوز, ولـيس بـالبني; ألن :  قال بعض أهل النظر:ُ

ـه مبقـى ال ًعلته يف البيـع صـريورة البـائع مـشرتي ا لـه بنـاء عـىل أن املـستثنى مـشرتي, وعـىل أ
 ألن األم ;ا جـــوازه عنـــد مـــن أجـــازه وهـــذا ال يتـــصور يف الـــرهنموجـــب ملنعـــه, وعـــىل هـــذ

ـــه ملـــا منـــع رهـــن اجلنـــني دون أمـــه إتباعـــا عـــىل غـــري  واجلنـــني باقيـــان عـــىل ملـــك البـــائع, إال أ
قيــاس منــع رهــن األم دونــه استحــسانا دون قيــاس, وكــان القيــاس رهــن كــل واحــد مــنهام 

ا ذكــر املــازري قيــاس منعــه يف دون اآلخــر, كــرهن الثمــرة التــي مل تــؤبر دون األصــل, وملــ
  .الرهن عىل البيع

عــىل أن املنــع يف البيــع للغــرر, والــرهن قــد جيــوز فيــه الغــرر, لكــن الولــد كعــضو : قــال
  .من أمه, فكام ال جيوز استثناء عضو منها يف الرهن, فكذا اجلنني

والغــــرر يف اجلنــــني أشــــد منــــه يف الثمــــرة; ألهنــــا موجــــودة مــــشاهدة, والغــــرر يف : قــــال
يف تقــرر وجــوده وكيفيتــه حــني وضــعه, وغــرر اآلبــق أخــف  ب إباهنــا, واجلنــني الــرضرترقــ

ْبـــن رشـــدمنـــه, ورهـــن ثمـــر مل خيلـــق مـــن شـــجر معلومـــة كـــاجلنني, وال  يف رســـم شـــك رهـــن ُ
العبــد الــصغري الــذي ال يفــرق بينــه وبــني أمــه يف البيــع, بــرشط أن حيــوزه دون أمــه فاســد 

هتــه  يفــسخ ورشط حــوزه معهــا ابتــداء قــول مالــك يف ســامع حييــى, وقــول جــائز, ويف كرا
ــبــن وهبا ْ  وهـــو األظهــر, وإن رهنــه دون رشط فـــسمع أبــو زيــد ابـــن القاســم جيــرب عـــىل َ

 وهـو :حتويزه يف أمه معه, ويتخرج فيها قول آخـر مـن قوهلـا يف التجـارة بـأرض احلـرب
 فيكـــون ا,ًأن حيـــوز األم, وأبـــى املـــرهتن إال أن حيـــوزه, رهنـــه أن يباعـــا معـــإن أبـــى الـــراهن 

ال جيــوز رهنــه إال مــع : للمــرهتن رهــن منــاب الولــد, وملــا ذكــر املــازري قــول ابــن القاســم
ـــه محـــل عـــىل املعيـــة يف احليـــازة, قـــال ال يـــرهن دون أمـــه حتـــى :  وقـــال ابـــن شـــعبان:أمـــه, وأ

  .يثغر, إال أن يرهن معها كالبيع
ُقلـــت هـــة, واملنـــع,:ُ  وعزوهـــا  ففـــي رهنـــه دوهنـــا مـــع رشط حـــوزه معهـــا اجلـــواز والكرا

ظاهر, واملعروف جواز رهن الثمر قبل بدو صالحه, وتقدم نقـل اخلـالف فيـه يف العقـد, 
ْبن رشدا خالف ذكره اًوذكر غري واحد املنع فيه خمرج   . رواية البن القاسمُ

  .رهن ثمرة مل ختلق كاجلنني: املازري
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ُقلت   . ظاهر الروايات خالف ذلك:ُ
ُاملاجـــشوناتفـــق ابـــن القاســـم وابـــن : وقـــال ابـــن حـــارث  عـــىل ارهتـــان الثمـــرة التـــي مل ِ

تظهــر, واختلفــا يف ارهتــان مــا يف الــبطن, أجــازه عبــد امللــك كــالثمرة, ومنعــه ابــن القاســم, 
جيــوز إفــراد ثمــر النخــل بــالرهن, وإن مل يظهــر, وقــد : وقــال املــازري يف آخــر جــواب ثالــث

  ., وهي مل تظهر يف السنة الثانيةأجازوا ارهتاهنا سنني
 من فلـس أو مـات فقـام غرمـاؤه ولـه زرع أو ثمـر وهـو مل يبـد صـالحه :بويف التهذي

  .مذكور يف التفليس
ُقلــت  عنــه قــرص وإن ,احلــصاص يف أخــذ مــا كــل ويف , فيــه حيــاص املــرهتن بكــل دينــه:ُ

ئـد أو الـراهن ثمـن بعـد له بقي بام احلصاص يف واجبه عىل الزائد منه رده ففي  جـزء عـىل الزا
حييـى وابن القاسم  طريقا دينه من غرم كل قبضه ما تسمية من جللخار املسمى له, بقي ما

  .بن عمر
  .طرأ كامل واملردود العمل يف واخلالف واحد, املعنى يف مها :وغريهعبد احلق 

 ظهــــوره قبـــل الـــراهن وفلـــس ظهـــوره قبـــل حــــل ثمـــر ارهتـــن مـــن :أبـــو حفـــص العطـــار
 بيــع طلــب إن لــه حجــة وال الــثمن, منــاب وللمــرهتن األصــل, مــع بيعــت أبــرت فــإذا وقــف,
 لــــئال الــــزرع كمــــسألة صــــالحها, لبــــدو الثمــــرة وتوقــــف بدينــــه, فيــــه حياصــــص فقــــط النخــــل
ه ثمنه; يف يبخس ـت أمجـع بـدينك تـرضب كيـف :لـه يقال أل  وإن رهنـك, بيـع عـىل قـادر وأ
 بــال كــان لــو الثمــر بيــع يمنــع وإنــام بخــس, وفيــه الغــريم عــىل للــدين يبــاع كــام بخــس فيــه كــان

 وأرضب الثمــر تبيعــوا ال :قــال ولــو فــساد, اجلــد عــىل بيعــه ألن الــراهن; لغــري ككونــه أصــل,
ــه عــىل كــان فــإن والــزرع, الثمــرة ثمــن قبــضت, لــو دينــي مــن يبقــى مــا بقــدر معكــم  هلــك إن أ
 يف يقولـوا أن إال ذلـك مـن االمتنـاع للغرمـاء ولـيس ذلك, فله بيشء, عليهم يرجع مل الرهن
  .متكلم ذلك يف فلهم بخس, عوزر ثمر دون األرض أو األصل بيع

 وينبغــــي بــــأس, فــــال غــــريه مــــن رهنــــه ثــــم رجــــل مــــن حائطــــه ســــاقى مــــن :اجلــــالب ويف
  .غريه احلائط يف العامل مع يتسخلف أن للمرهتن

 ً رجـال املـساقي مـع املـرهتن فليجعـل رهنـه ثـم حائطـه سـاقى من :َّاملوازية عن الصقيل
   .عدل يدي عىل جيعالنه أو



 

 

330

330

  .رهنه يبطل له أجري أو املساقي بيد جعله :مالك قال
زيـــة ويف  الـــسنة متـــام قبـــل ارهتنـــه ثـــم ,مـــساقاة اًحائطـــ أخـــذ مـــن :ابـــن القاســـم روى :َّاملوا
ه للرهن; اًحائز فليس   .ذلك قبل حماز أل

   تقـــــــــــــــدم وقـــــــــــــــد الـــــــــــــــرهن, فـــــــــــــــضلة رهـــــــــــــــن وبـــــــــــــــني بينـــــــــــــــه الفـــــــــــــــرق فـــــــــــــــام :لـــــــــــــــه قيـــــــــــــــل
  .حوز فيه

  .عنه حموز والرهن له, حموز هذا :حممد قال
  .سواء مها القياس :الصقيل
ُقلت   .عنه حموز احلائط أن :يريد :ُ
 مـــساقاة, بيـــده مـــا الرجـــل ارهتـــان جـــواز :ابـــن القاســـم قـــول :املجموعـــة يف َسحنونولـــ
 رهـن مـن :القاسـم ابـن وسـمع آخـر, عـىل بـه تـصدق ثـم عبـدا أخدم كمن املرهتن حوز وهو

  .ربه يساقيه أن العدل فأراد عدل بيد ووضعه حائطه
ه وال رهنه هنر أراه :قال   .العدل من الدين له الذي يساقيه أن بأس وال ا,رهنً نرا
ُقلت  احلـوز, بطـل الـراهن مـن عقـدها فإن املساقاة, يف العامل هو العدل أن صورهتا :ُ

 الـرهن, يف العمل إجزاء عقد مبارشة يف املذهب أصل عىل يبطل مل املرهتن من عقدها وإن
ْبـــن رشـــدا وقـــول  بطـــل إجـــارة أو بمـــساقاة لراهنـــه رجـــع إن الـــرهن ألن املـــسألة; توجيـــه يف ُ

ـــه العـــدل; مـــن أقـــوى وحيازتـــه بيطـــل, مل ملرهتنـــه العـــدل مـــن رجـــع وإن حـــوزه,  حـــوزه يف أل
 املـساقاة يف العامـل أن عـىل يتقـرر إنـام اخـتالف, عدلـه حـوز يف شـهادته ويف ا,ًاتفاقـ لـه شاهد

 أن يفيــد ال حائطــه رهــن مــن عالــسام لفــظ ألن تــصورا; يــصح وال الــراهن, األول القــسم يف
 تـصديقا; وال حائطـه, اإلنـسان مـساقاة المتناع العامل هو ربه كون يمنع وهذا رهن, غلته
 إن :أيب زيــــد ابــــن القاســــم ولــــسامع الــــرهن, يبطــــل ال مرهتنــــه إذن بغــــري لربــــه العــــدل رد ألن

 يفــسخ وال حــوزه, يبطــل ال الــراهن عــن اًأجنبيــ مرهتنــه مــن اكــرتاه ممــن رهنــه الــراهن اكــرتى
 عــنالــصقيل  نقــال وصــحته إيامهــا دارا أو عبــدا املــستأجر ارهتــان بطــالن ويف راهنــه, اكــرتاء
  .ابن القاسم عن َسحنون عنابن عبدوس وابن القاسم  عن روايةحممد 

ابــن القاســم  قــول الســتئجاره ارهتانــه عقــد املقــارن املــرهتن حــوز صــحة يف :اللخمــي
 لـــه, هبتـــه بـــصحةابـــن القاســـم  قـــول دليـــل إجارتـــه يف مـــا املـــستأجر حـــوز صـــحة ويف وغـــريه,
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ُاملاجــــشونابــــن  وقــــول ابــــن وابــــن القاســــم  قــــوال الــــرهن بعــــد اســــتئجاره مــــع صــــحته ويف ,ِ
 نظـــر,ابـــن القاســـم  قـــول عـــىل ضـــامنه ويف الـــرهن, يـــضمن العبـــد امللـــك  قـــول فعـــىل ,املعـــذل
 اإلجــارة, ليــبلتغ عليــه ضــامن ال أن وأرى اللبــاس, قــدر بعــد البــاقي القــدر يــضمن :وقيــل
 هـو وقبـضه إبـرازه, بعـد محلـه قبـل ربـه فلـس يشء محـل عىل األجري يفابن القاسم  قال وكذا
ـه قولـه; يقبـل مل عليـه وغاب اإلجارة انقضت فإن :قوله قبل ضياعه ادعى ولو به, أحق  أل
 ولغــوه, اســتأجره مــن بيــد بكونــه ملرهتنــه حــوزه تقــرر يف ورهــن مــا هــو مــؤاجر رهــن, حمــض
 عـنللخمـي  معـه, يـده املـرهتن جيعـل أن إال ملرهتنـه بحوزه املستأجر يرض مل إن هذا :ثالثها

 إن كــراء يف وهــو بعــريا ارهتــن ملــنابــن القاســم  عــن ًنــاقال واختيــارهحممــد  وروايــة ,ابــن نــافع
  .حوز فهو به ويقوم يعلفه, املرهتن كان

ـــ ائـــهبق عـــىل مؤجـــل بـــثمن دارا أو اًثوبـــ أو اًعبـــد بـــاع مـــنحممـــد  وروى :قـــال  إىل بـــه ارهنً
 وأجـازه جيـز, مل يقبـضه متـى يـدري ال مـا اشرتى من وكل أجنبي بيد جعله ولو جيز, مل أجله
َأصبغ ْ  وأجـازه غـريه, بيـد وضـع إذا وأجازه العبد, يف ال واألرضني, الدور يف الواضحة يف َ

عـــاة غـــري مـــن احليــوان يف ومنعـــه والـــسلع, الربـــع يفاجلــالب   غـــريه, أو البـــائع يـــد يف كونــه مرا
َّن القــصارابــ وأجــازه  ومل جــاز رهــن املبيــع نفــس أن البــائع رشط إن :وقــال األشــياء, كــل يف ُ
  .يفسخ

ُقلت  بائعـه, غـري بيـد اًحمـوز جـوازه مـع بيعه عقد يف ألجل بثمن املبيع رشط منع ففي :ُ
 والربع, السلع ال اًمطلق احليوان يف :رابعهاو الربع, يف ال العبيد يف :ثالثها ا,ًمطلق وجوازه
َّن القـصارابـ وقـول ,حممـد لروايـة أجنبـي بحوز كراهته مع األول :وخامسها َأصـبغو ُ ْ ابـن و َ
ْبـــن رشـــدا وعـــزا ,حممـــدواجلـــالب   الربـــع غـــري يف منعـــه عيـــسى ســـامع مـــن الزيتـــون رســـم يف ُ
ْبن وهبا لرواية ْبـن رشـدا قـول البـائع غـري يـد عـىل وضعه رشط ويف ,ابن القاسم وقول ,َ ُ: 
َأصبغ منعهو جائز, هو ْ   .أشهبو َ

ُقلت  مرهتنـه عنـد وضـع إن بعينـه يعـرف ال مـا رهـن رشط ويف ,حممـد كراهـة :ثالثهـاو :ُ
 أحبــه الأشــهب  عــنابــن عبــدوس  عــن َّالــشيخ ونقــل :قوهلــا والفلــوس, العــني عــىل وقــرصه

  .تقدم كامأشهب  عن نقله يفابن شاس  ولفظ بالطبع, إال والفلوس العني يف
   أمـــــــني عنـــــــد يكـــــــون أو عليـــــــه يطبـــــــع مل إن بعينـــــــه يعـــــــرف ال مـــــــا :ابـــــــن احلاجـــــــب وقـــــــال
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  .اًمطلق امتنع
  .التهمة القوة نقد كان إن :أشهب وقال
 هـو إنامأشهب  ولفظ واجب,أشهب  عند الطبع أن قوله ظاهر :ابن عبد السالم قال

  .أحب ال
ُقلــت عــىل التحــريم لتعليلــه بالتهمــة عــىل ) ال أحــب: ( لعــل ابــن احلاجــب محــل قولــه:ُ

مــــن : ف, ووقـــع مثـــل هـــذا اللفـــظ البــــن القاســـم يف النـــوادر, ويف ســـامع ابـــن القاســـمالـــسل
ا بــدينار فرهنــه الــدينار وهــو فيــه باخليــار فــال أحــب ذلــك إال أن يطبــع عليــه أو ًاشــرتى ثوبــ

ا وتقــدم رهــن املــدبر واألم ًجيعلــه عــىل يــد غــريه, وكــذا إن تــسلف منــه دراهــم ورهنــه دينــار
يف رهـــن املكاتـــب نـــصا, ومقتـــىض اتفـــاق املـــذهب عـــىل دون ولـــدها وعكـــسه, وال أعـــرف 

صـــحة بيـــع كتابتـــه ومنـــع بيـــع رقبتـــه صـــحة رهنـــه مـــرصوفا تعلـــق رهنـــه بكتابتـــه ورقبتـــه إن 
جيـوز ارهتـان : عجز, وفساده إن علق ببيع رقبته دون عجزه, وربـام انـدرج يف متقـدم قوهلـا

ا ثـم أعتقـه أو ًهن عبـدمن ر: ما ال جيوز بيعه يف وقت وجيوز يف وقت خالف مفهوم قوهلا
ا وعجـــل الـــدين, وإن دبـــره جـــاز وبقـــي رهنـــا بحالـــه; ألن الرجـــل ًكاتبـــه, جـــاز إن كـــان مليـــ

  .يرهن مدبره
  . إن خاف املكاتب العجز جاز رهنه أم ولده ال ولده:وفيها
 مـن اسـتعار سـلعة لريهنهـا جـاز, وبيعـت يف الـدين إن مل يـؤد الغـريم مـا عليـه, :وفيها

ُشيوخكذا عند : ن ثمن السلعة, ونقلها عياض وغرم قيمتها, قالوغرم ما أدى عنه م نا, ُ
  .قيمتها, ويف أخرى ما أدى: ويف رواية حييى ابن عمر واختصار ابن حممد, ويف رواية

  . وهو الصواب, وهو معنى رواية ثمنها, وقول أشهب:قال حييى
عــري املــستعري  لــو هلكــت الــسلعة عنــد املــرهتن وهــي ممــا يغــاب عليــه, التبــع امل:وفيهــا

  .بقيمتها
وكـــذا إن كانـــت ال يغـــاب عليهـــا مل : وكـــذا يلـــزم املـــرهتن, قـــال مالـــك:  يريـــد:الـــصقيل

ا فتلـــــف ضـــــمنه ً إن كـــــان املـــــستعار ثوبـــــ:يـــــضمنها مـــــستعري وال مـــــرهتن, ويف ســـــامع عيـــــسى
  .املرهتن لراهنه, وراهنه لربه

ْبــن رشــدا ــه ضــاع بيــد املــرهتن, ولــو ضــاع بيــد عــدل جعلــه ب:ُ يــده راهنــه دون  معنــاه أ
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إن ضـــاع عنـــد : ربـــه ضـــمنه راهنـــه فقـــط, ولـــو جعلـــه معـــه ربـــه كـــان مـــن ربـــه, وقـــال أشـــهب
يـــضمن :  أشـــهب: يريـــد;املـــرهتن ضـــمن قيمتـــه لراهنـــه وضـــمنه راهنـــه لربـــه يـــوم يطلبـــه بـــه

املــــرهتن قيمتــــه يــــوم ضــــاع إذا علــــم كونــــه عنــــده يــــوم دعــــوى ضــــياعه عــــىل مــــا مــــر يف رســــم 
  .نه يوم يطلبه به نظر فتدبره يضمن راه:الرهون, ويف قوله

   مــــن اســــتعار ســــلعة لريهنهــــا يف دراهــــم مــــسامة فرهنهــــا يف طعــــام فقــــد خــــالف :وفيهــــا
  .اوأراه ضامنً
 هذا إن أقر املستعري بذلك وخالفه املرهتن ومل يـشأ املعـري أن حيلـف ليكـون :الصقيل

 أبـــو حممـــد, رهنـــه رهنـــا فـــيام أقـــر بـــه مـــن الـــدراهم, فـــإذا مل حيلـــف ضـــمن املـــستعري, ونقلهـــا
  .والرهن عبد فهو ضامن بتعديه

  .ال ضامن عليه يف العبد, ويكون رهنا يف الدراهم:  وقال أشهب:قال
إن حلــف أو أقــر املــرهتن بــذلك فيتفــق القــوالن, ونقلــه أبــو إبــراهيم :  يريــد:الــصقيل

خــالف قــول ابــن القاســم, وهــو الــصواب  وقبلــه, وظــاهر نقــل ابــن شــاس أن قــول أشــهب
ـه ال ينبغـي ًث اتفقوا عىل أن من اسـتعار سـلعة لريهنهـا بكـذا وكـذا درمهـلقول ابن حار ا أ

له أن يرهنها بأكثر, وال بخالف, واختلفوا إن رهنها بصنف غري ذلـك مـن طعـام وشـبهه 
إن كانــت ال يغــاب عليهــا فــال ضــامن عليــه, : فقــال ابــن القاســم هــو ضــامن, وقــال أشــهب

ــفهــو ضــامن بــسنة العا وإن كانــت يغــاب عليهــا ــه خــالف, وأراه رهنً ا يف ًا جــائزريــة, ال أل
  .الذي أقر به املعري

جـــواب أشـــهب خـــري مـــن كـــالم ابـــن القاســـم, وســـمعت إنكـــار : قـــال حييـــى بـــن عمـــر
 ال ملرهتنـــه إال بـــرشط صـــحيح, ســـمع ونـــامء الـــرهن لراهنـــه جـــواب ابـــن القاســـم, َســـحنون
َأصــبغ ْ لــدار أو العبــد أو الثــوب ال بــأس أن يــشرتط مــن يبيــع البيــع, ويــرهتن ا:  ابــن القاســمَ

  .انتفاعه به ألجل معلوم كان أبعد من أجل الرهن أو قبله
ْبــن رشــدا هــذا كقولــه فــيهام خــالف قــرص مالــك جــوازه عــىل الربــع واألصــول دون : ُ

إذ ال يــدري كيــف يرجــع ذلــك إليــه, واحــتج ابــن القاســم بجــواز : احليــوان والثيــاب, قــال
ـه إنـام كرهـه للغـرر إجارة ذلك وهو ال يـدري كيـف يرجـع إليـه,  وال حجـة عـىل مالـك; أل

  .ما تكون قيمته بعد استعامله  إذ ال يدري;يف الرهن
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فعليه ال جيوز رهن الغرر, كالثمرة قبل بدو صـالحها يف أصـل البيـع, : قال التونيس
َّدونـــةخـــالف ظـــاهر روايـــات امل  وغريهـــا وكرهـــه مالـــك فيهـــا, ومل يـــذكر حكمـــه إن وقـــع, َ

هــــة ابتــــداء, وهــــو ظاهرهــــا, : ويتخــــرج فيــــه أربعــــة فــــساد البيــــع والــــرهن, ومقابلــــه, والكرا
وختــريج : وفـساد البيــع ال الــرهن, فيكـون رهنــا باألقــل مـن الــثمن أو القيمــة وعكـسه, قــال

التونيس منع رهن الغرر يف العقد كالثمرة قبل بدو صالحها يـرد بـأن غررهـا ال صـنع هلـام 
واز ارهتـــان الثمـــرة قبـــل بـــدو صـــالحها يف فيـــه, وغـــرر االنتفـــاع باشـــرتاطهام, واملـــشهور جـــ

  .العقد
ام كرهه :وروى ابن القاسم يف املبسوط ه ال جيوز, وقول عبد احلق عن القابيس أ  أ

 فكره اجتامعهام للـشك يف حكـم دعـوى ,يف الثياب; ألهنا تضمن يف الرهن ال يف اإلجارة
لـه هـذا عـىل ضـامنه غـري املرهتن التلف, واختلف قوله يف ضامن املرهتن احليـوان, فلعـل قو

صـــحيح, لـــنص مالـــك عـــىل علـــة قولـــه, ولـــو ادعـــى املـــرهتن تلـــف الثـــوب لوجـــب تغليـــب 
  .حكم الرهن

ينظــــر إىل مــــا يــــذهب منــــه باإلجــــارة, فــــإن كــــان الربــــع ضــــمن ثالثــــة : وقــــال التونــــيس
ــه مل يــستأجر منــه ربــع الثــوب, وارهتــن منــه ثالثــة أرباعــه  بــل ;أرباعــه, ولــيس بــصحيح; أل

عــه, وارهتــن مجيعــه, والــصواب تغليــب حكــم الــرهن, فيغــرم قيمتــه بحالــه يــوم اســتأجر مجي
حيكم عليه بـضامنه إن ادعـى تلفـه قبـل اسـتعامله غـرم قيمتـه عـىل حالـه يـوم الـرهن, وسـقط 
عنه ذلك القدر من اإلجارة, ونظر ذلك القدر كم هو من اجلملة فريجع بجزئه من قيمة 

 عــىل اخــتالف يف ذلــك لــرضر الــرشكة وإن ادعــى ًئامثوبــه املبيــع, أو يــشاركه فيــه إن كــان قــا
 ,ا عـــىل مـــا تقـــرر أن االســـتعامل نقـــصهًتلفـــه بعـــد انقـــضاء أجـــل انتفاعـــه ضـــمن قيمتـــه ناقـــص

ــه األجــل حلـول بعــد ادعــى إن يـصدق وال اإلجــارة وتلزمـه ابــن  قــول عـىل ذلــك قبــل تلـف أ
 إســـقاط يف ذلـــك, قبـــل كـــان ضـــياعة أن األجـــل حلـــول حـــني املـــستأجر يـــصدق ال :القاســـم
  .غريه وخالفه الطلب التفقد عىل أو الضياع عىل ببينة إال األجرة

ه جيوز; ال القرض دين رهن منفعة رشط :وفيها   .اًنفع جر سلف أل
 ليجــــوز األول بــــإذن إال آخــــر مــــرهتن مــــن فــــضلته رهــــن ثــــوب لــــراهن جيــــوز ال :وفيهــــا

 ثمــن يف فــضله رهــن ثــم ,أشــهر لــستة سـلعة ثمــن يف ارهنـًـ رهــن مــن :القرينــان وســمع للثـاين,
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 يكــن ومل األول قبــل األخــري أجــل فحــل عليــك, مبــدأ فــالن :لــه قــال آخــر, مــن لــشهر ســلعة
 حللـــول يوقـــف وال حقـــه, لـــألول منـــه وأعطـــى الـــرهن, بيـــع أشـــهر لـــستة األول حـــق أن علـــم

  .فضل ما لألخري منه ويعطي أجله,
ْبــن رشــدا  رهنــهح رهــن فــضلة وصــح اآلخــر بــالرهن علــم األول املــرهتن أن يــذكر مل :ُ
 فـــضله يكـــون كيـــف األصـــول عـــن خـــارج هـــذا قولـــه :ابـــن دحـــون فقـــال ,رهنـــه فـــضلة رهـــن

 رهـن صـحة ويف للتأويـل, حمتملـة املسألة ألن الزم; غري وهذا له, يقبضه مل واألول للثاين,
شـهب أل ورضاه بعلمه :ثالثها بذلك, علمه برشط أو اًمطلق مرهتنه بيد الذي الرهن فضل
َأصبغو املبسوطة يفابن القاسم  مع الواضحة يف ْ   .غريها ويف فيها مالك قول ومشهور ,َ

ُقلــــت املــــازري  لنقــــل لــــه حــــوزه ريض ولــــو للثــــاين, األول جــــواز يــــصح ال :رابعهــــاو :ُ
 إنــام األول ألن األول; غــري لــه حيــوزه أن إال للثــاين الــرهن هــذا يــصح ال :ابــن القاســم روايــة
 خــالف للثــاين بحــوزه األول يــرىض أن إال :بقولــهســم ابــن القا وتأويلهــا :قــال لنفــسه, حــاز

  .ظاهرها
ُقلت   .وزادالباجي  هبذا سبقه :ُ

  .األول أذن وإن الرهن, فضلة رهن جيوز ال :ابن اجلالب وروى
ْبـــن رشـــدا  قـــبض املخـــدم قـــبض إن :فيهـــامالـــك  وقـــول علمـــه, املعتـــرب عـــدل بيـــد ومـــا :ُ

 الـــصدقات يف َســـحنون ســـامع خـــالف يعلـــم مل وإن قولـــه, عـــىل املـــودع وكـــذا لـــه, للموهـــوب
 كـون ففـي حيازة, أقوى الرهن ألن واهلبة; الرهن بني التفريقمالك  قول فظاهر واهلبات,

 مــــن أحـــق الفـــضلة مـــرهتن هـــل هـــذا وفائـــدة الـــرهن, ال اهلبـــة يف :ثالثهـــا فـــيهام, حيـــازة ذلـــك
 إنـــام يكـــون نأ فيحتمـــل لـــه, الفـــضل أن كـــالم فـــال غرمـــاء, قيـــام يكـــن مل وإن ?ال أم الغرمـــاء,
 حلــول قبــل حللولــه دينــه يف الــرهن فــضلة طلــب الثــاين املــرهتن أن عــىل املــسألة هــذه يف تكلــم
 الثـاين علـم ولـو ,ابـن دحـون اعـرتاض فيـسقط الـراهن, عىل غرماء وال األول, املرهتن دين
  .حيل حتى له يبع مل األول بأجل

 الــــرهن يــــشبه بــــرهن يــــأت مل إن معنــــاه يوقــــف ومل حقــــه األول أعطــــى بيــــع إذا :وقولــــه
 ,َســــحنون ســــامع مثــــل الــــسامع هــــذا مــــن الثــــاين األقــــضية, رســــم يف مــــىض مــــا خــــالف األول,
َّدونــةامل مــن احلــرب بــأرض التجــارة وظــاهر  ;املــسألة هــذه يف التعجيــل يف خيتلــف أال ويــشبه َ
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 الــرهن مــن يبقــى ومــا إذنــه بغــري بيعــه ذلــك فأشــبه رهنــه بيــع املــرهتن عــىل أدخــل الــراهن ألن
 وفيـــه العقـــد, يف الغـــرر رهـــن املـــسألة هـــذه مـــن فيقـــوم جمهـــول, األول بحـــق منـــه يبـــاع أن بعـــد

َّدونــةامل مــن قــائامن قــوالن  وهــو الــرهن منفعــة اشــرتاط منــع يفابــن القاســم و مالــك قــويل مــن َ
  .حيوان أو ثياب

ُقلت  يف مـا دليل :بقوله احلرب بأرض التجارة يف ما عن الثاين األقضية رسم يف عرب :ُ
 وعجلـت ,بعتـه فرهنـه النرصاين عبد أسلم إن :قوله وهو يعينه ومل احلرب, بأرض رةالتجا
ْبـن رشـدا قـول وظـاهر ثقة, برهن يأيت أن إال احلق ـه ُ ـه عـدل بيـد كـان إذا أ  علـم يـشرتط ال أ
  .خالف غري من الفضلة رهن يف األول

  .ذلك يف اختلف :اللخمي وقال
ْأص وقال األول, ريض إذا جيوز :حممد روى   .العدل ريض إن يرض مل وإن جيوز :َبغَ

 بيـع مـن عـرض ودينـه كـان وإن رضـاه, يعتـرب مل أبعـد, األول أجل يكن مل إن :اللخمي
 وفيـــه ,األول حيـــل حتـــى الـــرهن ببيـــع يقـــوم ال أن عـــىل الثـــاين, يـــرهن أن إال برضـــاه إال جيـــز مل

 جيعـل أن عـىل لدخـ إذا جـاز قرض من عرضا أو عينا األول دين كان وإن الغرر, من مغمز
 ذلــــــك حيــــــوز أن وريض العــــــدل علــــــم إذا وهــــــذا ,األول يــــــرض مل وإن األول حــــــل إذا حقــــــه

 اًقياسـ يـرض مل إن واختلـف الفـضل, ذلك وبني الراهن بني فيحول لألول, بيع إذا الفضل
  .تقدم وقد ,املخدم عىل

ُقلـــت  أن عـــىل إال يفهـــم وال نـــسخة, غـــري يف نقلـــه كـــام وهـــو عـــرس هـــذا كالمـــه فهـــم يف :ُ
 احلــق :أي ;حقــه يعجــل :وقولــه الغــريم, عــىل يعــود إنــام دخــل يف املــستكن الفاعــل الــضمري
 حيــوز أن وريض العــدل علــم إذا وهــذا عقبــه, بقولــه اتــصاله يــصح وعليــه لــه, ال عليــه الــذي
 كونـه باعتبـار اًجمـاز ًفـضال عليـه وأطلـق األول, ديـن حيـوز :أي لـألول; بيـع إذا الفضل ذلك
  .عليه مبدأ األول حق ألن دينه; قدر عىل ال للثاين, الواجب القدر عىل اًزائد

  .َّاملوازية يفابن القاسم  رواية من القرينني سامع مسألةالصقيل  وذكر
 ال :قــال أشــهر, ســتة إىل األول حــق أن الثــاين أعلــم :مالــك قــال :الــسامع يف كــام :وفيهــا

ـــه حيتمـــل :التونـــيس فقـــال آخرهــا, إىل ـــه الثـــاين; مـــن البيـــع جيــز مل علـــم لـــو أ  يعجـــل أن عـــىل أل
ـــه ;اًوســـلف اًبيعـــ فيـــصري حقـــه لـــألول  األول, ديـــن بتعجيـــل إال للثـــاين, بيعـــه عـــىل يقـــدر ال أل
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 الزمـــه بـــل ;األول حـــق لتعجيـــل ذلـــك علمـــه ملزوميـــة بمنـــع ويـــرد ,ابـــن عبـــد الـــسالم وقبلـــه
 :نـصه امـ ابن حارث قول ويؤيده األول, أجل حللول حقه بتأخري ذلك لعلمه عليه احلكم
ه إىلأشهب  ونحا  حـق حيـل حتـى لـه, يشء ال أن األول أجـل علـم وقـد الثـاين حق حل إن أ

  .انتهى كالمه, يف نحا هذا إىل األول,
ُقلت   .تأمله ملن الكالم مفهوم ظاهر وهو ,التونيس زعمه ما بخالف نص وهذا :ُ
 األول وحـق ه,بمثلـ يقـىض بـام أو بعـني بيع إن :هذا قال ,أشهب وقاله :ابن املواز قال

 عليــه ملــا خمــالف بطعــام أو دراهــم ودينــه بــدنانري أو عليــه مــا مثــل وهــو بعــرض يبــع ومل مثلــه
  .حقه حلول إىل رهنا له وضع

 أن يعلــم مل أو قبلــه حيــل الثــاين حــق أن األول علــم ســواء :املجموعــة يف َســحنون وقــال
 فيـــأبى بيـــع مـــن اًطعامـــ حقـــه يكـــون أن إال :آخـــر موضـــع يف قـــال لـــه, عجـــل حقـــه بمثـــل بيـــع

  .له فذلك تعحيله,
زيــة نقــل يفالتونــيس  قــال  مــن األول وديــن ظــاهره آخــره, إىل العــني بغــري بيــع إن :َّاملوا

  .اعرتاض العني بغري الرهن بيع ويف معروف, غري وهذا تعجيله, له وجعل بيع,
ُقلت  بـالعني بيعـه وجـوب ألن بيعـه; يف ٌحـق لـه ممـن ًبـرىض ذلـك أن عـىل محلهـا ينبغـي :ُ

  .اهللا حق من ليس
 أمكــن إن قــسم الثــاين أجــل وســبق األول بــرىض الفــضلة رهــن إن :ابــن احلاجــب قــال

 ذكــر مــا مثــل ,اجلــالب يف إال املــسألة هــذه يف أعرفــه ال انقــسم إن وقــسمه ,وقــضيا بيــع وإال
  .الرهن بعض استحقاق يف إال َّالعتبيةو َّاملوازية يف بالقسم احلكم وقع وما املؤلف,
 ببيعـه, أحـدمها قـام بيـنهام, رهـن هلـام رجلـني يفأيب زيد ابـن القاسـم و عيسى سامع يفو
 لقـــضاء حظـــه لـــه فيبـــاع القـــائم حـــظ القـــسم يـــنقص مل إن يقـــسم بحقـــه الغـــريم صـــاحبه وأخـــر
 بيــع كــذلك ينقــسم مل وإن الغــريم, أخــر مــن حــظ ويوقــف حقــه, لقــضاء حــظ ويوقــف حقــه,

 يـــأيت أن إال مثلـــه, رهـــن إلعطـــاء الإ أخـــره مـــا حلـــف إن اآلخـــر وحـــق القـــائم, حـــق وعجـــل
  .القائم حق عن رهنه ثمن فاضل فيأخذ ثقة, برهن الراهن
ْبــن رشــدا  مــن ويقومــان قــوالن, ثقــة بــرهن الــراهن يــأت مل إن املــؤخر حــق تعجيــل يف :ُ
 املـرهتن عـن الفضلة ضامن :قوهلا احلرب, بأرض التجارة وكتاب الرهن, كتاب يف قوليهام



 

 

338

338

  .أشهبو القاسم ابن قوال بيده والرهن
 رهـــــن حـــــني أحـــــرضه إن األول عـــــن ضـــــامهنا يـــــسقط إنـــــام :أصـــــحابه وبعـــــضالـــــصقيل 

 وغــريه, الثــاين بيــد كــان لــو كــام :قولــه يف أشــهب عــن وزاد ٍحينئــذ, بيــده كونــه علــم أو الفــضلة
ــه يــضمنه; مل فــضاع عليــه, املبــدأ  مــا وضــع ولــو كانــت, إن فــضلة هلــذا وإنــام لــألول, رهــن أل
  .له منه رهن هو ما إال يضمن مل أحدمها عند لرجلني رهنه

  .يديه عىل وضع إن الفضلة الفضلة مرهتن يضمن :ابن القاسم قول عىل :اللخمي
ُقلــت  اليــد وضــع حــني الــضامن أصــالة اعتبــار وهــو ;أشــهب إليــه أشــار بــام بــالفرق يــرد :ُ

  .فتأمله إليه,
 أخـرى مائـة إيـاه قرضـك جيـز مل درهـم مائـة قيمتـه برهن درهم مائة أقرضته من :وفيها

ــك مائتــان; قيمتــه هبــام رهــن عــىل  كانــت لــو وكــذا األوىل, املائــة يف وثيقــة بزيــادة انتفعــت أل
   بالــــــدين رهــــــن فــــــالرهن فلــــــس فــــــإن ,اًمعــــــ هبــــــام بــــــرهن أخــــــرى افرتضــــــته رهــــــن بغــــــري األوىل
  .فقط الثاين

 وأزيـــدك فيـــه زدين األجـــل قبـــل غريمـــه لـــه قـــال بـــرهن ديـــن لـــه ومـــن :حممـــدو اللخمـــي
ــ ــه أحــسن; :ابــن القاســم وقــول جــاز, شــك بــال وفــاء األول يف كــان إن ا,رهنً  لــه يزيــده ال أل
 ويف معـــرس, أو مــورس وهـــو األول أجــل حــل ولـــو األول, يف خلــوف إال رهـــن لزيــادة اًفرضــ
 يكــون فــيام هــو إنــام حينئــذ التخــوف ألن معــا; بالــدينني يرهنــه بــرهن قرضــه جــاز وفــاء الــرهن

  .للتونيس ونحوه حاال, حقه خذأ له كان وقد املستقبل, يف
ــ يعطيــه أن عــىل دينــه بعــض عنــه يــسقط أنأشــهب  وأجــاز :قــال  ا,ًبيعــ منــه يبيــع أو ارهنً

 كتـــاب يف للـــصقيلو ,ابـــن القاســـم كلـــه وكرهـــه ا,رهنـًــ األول والـــدين بثمنهـــا, يعطيـــه أن عـــىل
ْبن وهبا عن احلاملة  ارهنًـ بـدينك غريمك يعطيك أن األجل حل إذا ابن أيب سلمة أجاز ,َ

ــك وتــؤخره;  جيــوز فــال الغــريم, فلــس يتبــني أن إال الــرهن, ذلــك عليــه يتبــع أن عــىل تقــدر أل
   .اًنفع جر سلف فهو حقك قدر احلصاص يف لك يقع ال إذ ;لك

 أرهنـك أن عـىل آخـر مـاال وأسـلفني, أخـرين :غريمـه لـه فقـال دينـه حـل إن :مالـك قال
  .عدمه يتبني أن إال :وقيل جاز, ارهنً هبام

  .له الرهن كان إن عدمه, بان وإن جائز عندي هو :مدحم
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ه :يريد :الصقيل   .ثمنه من دينه قبض شاء لو أل
ه برهنه; األول بالدين تأخريه جيوز فال حميط دين عليه يكن مل ما :حممد قال  يـزداد أل

  .منفعة أخره بام
ـــــــه :الـــــــصقيل    بأخـــــــذه يرهنـــــــه أن أراد فـــــــيام فبـــــــادر حلوصـــــــص, اآلن عليـــــــه قـــــــام لـــــــو أل

  .بالرهن ليختص
  .فقط الثاين الدين بكل رهن الرهن فكل فلس إن :وفيها
 كرهن أقول وباألول منه, بمنابه بالثاين ارهنً منه يكون :أصحابنا بعض وقال :حممد

  .الباقية بثمن رهن كله إحدامها استحقت سلعتني بثمن
 يكـون ال كـذلك والعبـد والدار املرهون احلائط غلة معها :عيسى ابن القاسم وسمع

  .برشط إال ارهنً
ْبن رشدا   .فيه دخوهلا املبسوط يف ابن القاسم وروى املشهور, هذا :ُ

ُاملاجـــشونابـــن  ُاملاجـــشونابـــن  وقـــول هـــذا, أعـــرف ال :ِ ابـــن  وروايـــة املعـــروف, هـــو :ِ
  .تعرف ال شاذة هذهالقاسم 

 فيـــــه دخلـــــت يابـــــسة, الـــــرهن يـــــوم الثمـــــرة كانـــــت إن :القـــــرويني بعـــــض قـــــال :الـــــصقيل
   .التام صوفكال

 يرهنهـا, مل غلـة فهـي ا,ًطيبـ لتـزداد تـرتك الثمرة أن الكتاب مسألتي بني فرق وإنام :الق
  .ارهنً كان عنه سكت فلام بقائه, يف فائدة ال والصوف

هابن القاسم  علة :الصقيل  ألن القيـاس; يف وجـه وهلـذا هذا, فبطل البيع, عىل قاسه أ
 يف دخــل يــؤبر مل ثمــن هبــا, ًنخــال بــاع مــن ألن وهــه;وج مجيــع يف البيــع جمــرى جيــري ال الــرهن
  .الرهن يف يدخل وال البيع,

  .برشط إال ارهنً الرهن العبد مال يكون ال :وفيها
   .اًاتفاق :حارثابن 
 ال :ابـــن القاســـم عـــنابـــن عبـــدوس  فقـــال وشـــبهها, هببـــة يـــستفيده فـــيام واختلـــف :قـــال
 يعلمـه مل فـيام ال األرباح يف تدخل هناأ بالوصية واحتج ,أشهب وقاله باشرتاطه, إال يدخل

  .الوصية من بالبيع أشبه وهي يدخل, :عمر بن حييى وقال املويص,
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زيـــة يف :التونـــيس  واألشـــبه فيـــه, أفـــاد مـــا يـــدخل ال الـــرهن يف العبـــد مـــال رشط إذا :َّاملوا
  .فيه دخل لما من أفاد فام خيار, عىل ابتيع إذا ماله كرشط دخوله

َّدونـــةامل ويف امـــه يف أفـــادت مـــا خيـــار عـــىل كوتبـــت نفـــيم :َ البـــن  فيهـــا وهـــو لـــسيدها, أ
  .األول واملعروف ,القاسم

ئـد إهنـا :األربـاح يف قيـل :املازري  ربـح يف اخلـالف ختـريج إىل فأشـار الزكـاة, يف كالفوا
  .العبد مال

  .وخراجه العبد مال يندرج ال وكذا :احلاجب ابن قال
ُشيوخالــ بعــض حكــى :ابــن عبــد الــسالم ــ :ُ  قــالو ,اجلميــع عنــد الــرهن يف يــدخل ال هأ

ْرشد بنا   .الثامر من الدخول عدم يف أبني العبد ومال الشاذة, الرواية يف يدخل ذلك أن :ُ
ُقلــت ْرشــد بــنا أن :ظــاهره :ُ  الكــراء يف قالــه إنــام لــه, أعرفــه وال العبــد, مــال يف هــذا قــال ُ
  .العبد وخراج

 وجمهولــه معلومــه لــه فيكــون دونــه, بـدالع مــال رهــن جيــوز :املجموعــة يف قــال :الـصقيل
ه ;البيع يف ينفرد وال قبضه, إن الرهن يوم   .غرر أل

 نتـاج وكـذا معهـا, ارهنً ذلك بعد تلد وما بطنها يف ما كان ًحامال أمة ارهتن من :وفيها
  .احليوان كل

ْبن رشدا ه :ُ   .منها كجزء أل
ُقلت  كونـه تعقـب املـذاكرات يف جيـري وكـان اسـتثنائه, منـع يف للامزري نحوه وتقدم :ُ
ـــه كـــاجلزء  كـــذلك, ولـــيس يـــدها كعتـــق أمـــه, عتـــق اجلنـــني عتـــق مـــن للـــزم كـــذلك كـــان لـــو بأ
  .املفارق ال املالزم للعتق فامللزوم ومفارق, الزم اجلزء بأن وجياب

  .أصوهلا مع رهن والشجر النخل وفراخ :اجلالب ويف
 الــرهن, يــوم نباهتــا كمــل اًصــوف إال رهنهــا يف وألباهنــا الغــنم صــوف يــدخل وال :وفيهــا

  .رضوعها يف كلبن مطلقا رهنا يكون ال :أشهب عن واحد ولغري معها, رهن فهو
ُقلت   .برشط إال الغنم صوف يدخل ال :اجلالب قول ظاهر وهو :ُ
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  ]باب املرهون فيه[
  .بحال اًجمان راهنه غرم فيه الرهن يوجب ال كيل مال :املرهون فيه

 املعــــني, املــــال بــــالكيل وخيــــرج ,)1(الكتابــــة ليــــشمل ;ذمــــةال يف ديــــن دون مــــال :فقولنــــا
ـه ;الـرهن حقيقـة أو حقيقتـه انقـالب مللزوميتـه بـه, الرهن المتناع  الـرهن مـن اسـتوىف إن أل
ـــ كونـــه بطـــل  الـــرهن, حقيقـــة فيبطـــل بـــه, توثقـــا الـــرهن كـــون بطـــل منـــه يـــستوف مل وإن ا,معينً
 وهـذا; غـريه, إىل بالنـسبة ال املكاتـب إىل بالنسبة الكتابة يدخل إلخ, … يوجب ال :وقولنا
ــه ;أجنبــي مــن ال املكاتــب مــن يــصح هبــا الــرهن ألن  اًغرمــ عليــه يوجــب ال املكاتــب مــن أل

                                     
  .هذا تقدم إشكاله مع ما قدمه وسلمه يف حد الرهن: َّالرصاع قال )1(

ــه يقــول, وخيــرج بــالكيل املــال املعــني:قــال لــو صــح  : ثــم أقــام الربهــان عــىل امتنــاع الــرهن يف املــال املعــني كأ
 وكــل , ألدى ذلــك إىل أحــد املحــالني إمــا انقــالب حقيقتــه أو انقــالب حقيقــة الــرهن;الــرهن يف املعــني

ه إن وقع هالك املعني ومل يكن مضمون ا فإن استوفينا املعني من الـرهن فقـد ًذلك حمال بيان املالزمة أ
 الــرهن هــذا خلــف وإن مل  وقــد وقــع القــضاء مــن, ألن املعــني ال يقــىض عنــه بــيشء;أبطلنــا حقيقــة املعــني

 ألن فائــــدة توثقــــه القــــضاء منــــه وإذا بطلــــت ;ا بــــهًيقــــع االســــتيفاء مــــن الــــرهن بطــــل كــــون الــــرهن متوثقــــ
  .خاصيته بطلت حقيقته هذا خلف فصح بطالن التايل املذكور وبيان احلرص يف املتصلة بمنع اخللو

  . املكاتب ال بالنسبة إىل غريه لتدخل الكتابة بالنسبة إىل; ال يوجب إلخ: وقولنا:: َّالشيخقال 
ــه مــن املكاتــب ال يوجــب عليــه غرمــ; وهــذا ألن الــرهن هبــا يــصح مــن املكاتــب ال مــن أجنبــي:قــال ا ًا جمانــً أل

ه إن رد الكتابة دون الرهن أو به مل يوجب عليه غرمـا جمانـ;بحال ـه ; وإن عجـز فكـذلك,ا بحـالً أل  أل
 ,ا بحـالًزاع السيد ماله وهذا ال يـصدق عليـه الغـرم جمانـا لسيده رضورة نفد انتًبعجزه صار ملكه ملك

ا يف حالـة عجـزه بعـد أخـذ الـرهن فـيام ًا جمانـًوأخذ الرهن يف الكتابة من أجنبي يوجب عىل الراهن غرم
ـه ال رجـوع للـراهن عـىل املكاتـب ـه مل يعاملـه وال عـىل سـيده;فيه رهن أو بعضه رضورة أ ـه إنـام ; أل  أل

ـــــه إنـــــام زاد قولـــــه; وهـــــو ال يـــــرد مـــــا أخـــــذ منهـــــا لعجـــــز املكاتـــــبأخـــــذه منـــــه يف الكتابـــــة ال : ( فاحلاصـــــل أ
ـه لـو مل يزدهـا كـان حـده غـري مـانع لـدخول رهـن األجنبـي ...) يوجب إلخ ليكون حده جامعا مانعـا أل

ا بخــالف ً ألن رهــن األجنبــي فيهــا يــؤدي إىل الغــرم جمانــ;يف الكتابــة وملــا ذكرهــا أخــرج رهــن األجنبــي
 وينبغــي − رمحــه اهللا ونفــع بــه− وبــني ذلــك أحــسن بيــان , يف كتابتــه فإنــه ال يــؤدي لــذلكرهــن املكاتــب

ـه ال بـد مـن التفـصيل يف الـرهن يف الكتابـة فمـن قـال: أن يقـالطعىل ما قرره  ا ً ال رهـن فيهـا مطلقـ: أ
 ا فقـد أخطـأ واحلـق فيهـا التفـصيل وهـذا ممـا جيـب فيـه التفـصيل وهـيًفقد أخطأ ومـن قـال بـالرهن مطلقـ

مـــسائل معلومـــة كمـــسائل الربادعـــي وغريهـــا واهللا ســـبحانه املوفـــق للـــصواب وهـــو أعلـــم وبـــه ســـبحانه 
  .التوفيق



 

 

342

342

ــه بحــال; اًجمانــ  وإن بحــال, اًجمانــ اًغرمــ عليــه يوجــب مل بــه أو الــرهن دون الكتابــة ودى إن أل
 وهـذا مالـه, الـسيد عانتـزا نفـوذ رضورة لـسيده اًملكـ ملكـه صـار بعجزه ألن ;فكذلك عجز
 الـراهن عـىل يوجـب أجنبـي مـن الكتابـة يف الـرهن وأخـذ بحـال, اًجمانـ الغـرم عليـه يـصدق ال

ــه رضورة بعــضه, أو رهــن, فيــه فــيام الــرهن أخــذ بعــد عجــزه حالــة يف جمانــا غرمــا  رجــوع ال أ
ه ;املكاتب عىل للراهن ه ;السيد عىل وال ,يعلمه مل أل  ال وهـي ,الكتابـة يف منـه أخذه إنام أل

 الكتابـة نجـوم يف رهـن ال :احلاجب ابن قول وعموم املكاتب, لعجز منها أخذ ما عليه ترد
  .نصها خالف شاس البن اًتابع

زيــة يف ومثلــه منــه, ويــصح املكاتــب, غــري مــن بالكتابــة الــرهن يــصح ال  كتــاب يف َّاملوا
ــ كتابتــه عقــد يف مكاتبــه مــن أخــذ مــن :منهــا املكاتــب  إن ضــمنه بيــده, ضــاع عليــه فغــاب ارهنً
 فهــو بــرشط الكتابــة عقــد يف كــان فــإن الــسيد, فلــس وإن مكانــه, عتــق الكتابــة قيمتــه ســاوت
 وحماصـة بعينـه وجـده إن عينـه يف لـه حـق وال سيده, غرماء مع به للمكاتب حماصة ال انتزاع
  .جيده مل إن بقيمته سيده غرماء

  .هبعد كرهنه العقد يف ورهنه ا,ًانتزاع ذلك ليس :غريه وقال
 أن قــــول عــــىل املــــذهب يفً قــــوال يكــــون أن يبعــــد ال قــــااله مــــا :الــــسالم عبــــد ابــــن وقــــول
 منه, رهن به يتقرر فال له, اًالزم عليه ما يكون فال ظاهر, مال وله نفسه, تعجيز للمكاتب

ــه يــرد مــه مــشاهرة, بكــراء الــرهن بامتنــاع القــول عليــه يلزمــه بأ  املــذهب, عــن خــروج والتزا
ـه ;كليـا فيـه املرهـون كـون وجـوب ينـايف ال املضمونة بالعارية نالره جيوز :وقوهلا  رهـن أل

  .جيوز ال املضمونة غري العارية يف الرهن :قبلها قال ولذا ;عينها يف ال قيمتها يف
مـــــــه الـــــــرهن ويتقـــــــرر :املـــــــازري    الـــــــرهن, بـــــــه يؤخـــــــذ الـــــــذي احلـــــــق انعقـــــــاد قبـــــــل والتزا

  .للشافعي اًخالف
  .جاز لفالن أقرض ما بكل ارهنً لرجل دفعت إن :وفيها

 مـا يراعـى ال قيمتـه جيـاوز مل مـا رهن به داينه بام والرهن :أصحابنا بعض قال :الصقيل
ـا بـه, داينتـه مـا دائنه :قال فيمن احلاملة مسألة بخالف به, يداين أن يشبه  الـذي ألن ;محيـل أ
  .يلزمه مل جاوزه فإن يقرضه, ما مقدار بالرهن بني ارهنً به أعطاه

ُقلـــــت  احلاصـــــل, حتـــــصيل فهـــــو الـــــرهن يف أراد إن قيمتـــــه جـــــاوز مـــــا يلزمـــــه ال :وهلمقـــــ :ُ
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 الـــــراهن ذمـــــة يف أراد وإن رهـــــن, كـــــل يف قيمتـــــه مـــــن أكثـــــر يف بـــــالرهن الـــــدين تعلـــــق المتنـــــاع
ه فكذلك  مـن بـالرهن يتعلـق مـا يقـىض هـل ينظـر أن الواجـب بـل ;ًشيئا ذمته يف له يلزم مل أل
 أو احلاملـة, كمسألة ذلك, من أكثر الرهن قيمة كانت إذا مثله به يعامل ما قدر عىل معاملته

 دليلـني تعـارض قاعـدة عـىل جريـه واألظهـر رهنـا دفعـه, لقرينـة الـرهن قيمـة بكل تعلقه يعم
  .خالف األصل هذا يف براءهتا عىل يدل واآلخر الذمة, عامرة عىل يدل أحدمها

ــه ;األول يقــدم :قيــل فقتــه الثــاين دميقــ :وقيــل نافيــه, واآلخــر ًشــيئا مثبــت أل  أصــل ملوا
 الــسلعة ورهــن الذمــة بــراءة وهــو األصــل إىل ويرجــع يتــساقطان الــدليلني ألن ;الذمــة بــراءة
 هـــو املعـــني, غـــري يف الفـــسخ يف وشـــبهه البـــائع وخيـــري ,احلاجـــب ابـــن وقـــول تقـــدم, ثمنهـــا, يف

ــ بــه تأخــذ أن عــىل أجــل إىل ســلعة منــه بعــت وإن :قوهلــا مــدلول  دجتــ فلــم حقــك مــن ثقــة ارهنً
ـــ عنـــده  عـــىل كاملـــسلف :يريـــد وشـــبهه, :وقولـــه رهـــن, بـــال تركـــه, أو البيـــع نقـــض فلـــك ا,رهنً
  .امعينً كان إن عليه الراهن وجيرب به, إال يتم وال القبض, قبل للرهن يصح :وقوله ذلك,

  .اهلبة عقد عىل ويتخرج بالقول, الزم الرهن عقد :املازري
 ملــن :قوهلــا مــن أشــياخي بعــض خــذهوأ اهلبــة عقــد لــزوم عــدم :منــداد خــويز ابــن روى

فــــق, مــــا بإعطائــــه املعــــار إخــــراج أجــــل دون والغــــرس للبنــــاء اًأرضــــ أعــــار  مــــن غــــريه ورده أ
  .أشياخي
ُقلت  ابـن وقـول القـرض, أو البيـع عقـد يف املـشرتط غري الرهن يف اهلبة عىل التخريج :ُ
 وغـريه, عـنيامل يف جـربه بعمـوم املـذهب نـصوص خـالف امعينً كان إن عليه جيرب :احلاجب
 الفاســدة البيـوع يف بــاملعني مقيـد غـري مطلــق شـاس ابــن ولفـظ شـاس, البــن تبعيتـه واملعهـود

 رهـن مـن الثقـة وعليـه جـاز تـصفاه مل رهـن أو تـسمياه مل محيـل عـىل بعتـه وإن غريهـا, مـع منها
 فـــسخ يف خمـــري فهـــو املـــرهتن, قبـــضه قبـــل معـــني رهـــن مـــن اشـــرتطت مـــا هلـــك وإن محيـــل, أو

 املـرهتن قبـضه بعـد الـرهن هلـك ولـو يشاء, أن إال آخر رهن عىل جربه للمبتاع وليس بيعه,
 كالراحلـة بدلـه ولزوم كذلك, كونه ففي قبضه بعد فهلك معني غري كان ولو له, حجة فال

 أو محيـل عـن املبتـاع عجـز إن :قـائال منـاس وابن الفقهاء بعض عن الصقيل نقال املضمونة,
ـــــه ;الـــــرهن يف ال احلميـــــل, يف ســـــجن عنـــــه رهـــــن  عنـــــه بالـــــسؤال ذمتـــــه اختبـــــار عـــــىل يقـــــدر أل

ه بـذلك, عنـه يتحمـل مـن علـم عـىل يقدر وال والكشف,  معـه, شـبلون البـن حمـرز ابـن وعـزا
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ـه عـىل أوىل الـرهن يف سـجنه ا:وقـالو خالفـه, عىل واملذاكرون :قال  وهـو :الكتـاب يف قـال أ
 وإن فـــيهام, ســجن علـــيهام يقــدر كـــان فــإن ينظـــر, أن :والــصواب بيـــنهام, فــسوى الـــرهن مثــل
ه رؤي   .يسجن مل عليهام يقدر ال أ

ُشيوخ بعض قال ه وحيلف :ناُ   .منهام يشء عىل يقدر ال أ
 اخليــار, كبيـع البـائع مــن كانـت احلاملـة تثبــت أن قبـل املبيعـة الــسلعة هلكـت ولـو :قـالوا

 ,ًقـائام بيـعامل كـان إن البيـع فـسخ يف ختيـريه ففـي مرهتنـه قبـضه قبـل املعـني الـرهن استحق وإن
 :ثالثهـا بـه, يطـع مل مـا أو بمثلـه الـراهن طـاع ولـو رهـن, دون وإمـضائه فات, إن قيمته وأخذ

ُاملاجـشون وابـن القاسم ابن عن للخمي ملرهتنه, مقال ال  قـول عـىل األحـروى والتخـريج :ِ
 يغــــره مل إن ملرهتنــــه مقــــال ال قبــــضه وبعــــد الــــرهن, الــــراهن بيــــع يف للمــــرهتن مقــــال ال :مالــــك

 لـزم أخلفـه فإن جيرب, ال :ثالثها ,حلفه عىل الراهن وجرب مر كام ختيريه ففي غره وإن هنه,را
 وحممـــد امللـــك وعبـــد القاســـم البـــن احلـــق تعجيـــل عـــىل جيـــرب :رابعهـــاو فـــالتخيري, وإال قبولـــه

  .َسحنونو
 عـــىل أجـــرب أحلفـــه إن يغـــره مل إن ســـواء وبعـــده, قبـــضه قبـــل اســـتحقاقه أرى :اللخمـــي

 وأخـــذ تركـــه أو احللـــف عـــىل جـــربه يف املـــرهتن خـــري غـــره وإن فـــالتخيري, حيلفـــه مل وإن قبولـــه,
لـــــة الـــــسلعة فـــــوت ويف قيمتهـــــا, أو ســـــلعته  مـــــشهور املفـــــسدة, بـــــالعيوب أو األســـــواق بحوا
  .العيوب عىل فوته قرص املستحق عوض يف ويلزم حممد, وقول املذهب

  .به املرهتن اختصاص وهيوقبضه رشط خاصته, 
ــه عــىل ااتفقــو :حــارثابــن   بطــل الغرمــاء لقيــام بقبــضه تراخــى فــإن بقبــضه إال يــتم ال أ

 ,كاهلبــة يبطلــه ال لقيـامهم ;طلبــه يف جــده مـع عجــزه :القـايض وقــال ,طلبــه يف اًجـاد كــان ولـو
 يف َسـحنونو القاسـم ابـن اختلف حارث ابن أحسن وهو :قال معزو غري اللخمي وحكاه
 ابـن فأبطلـه ربه, يبيعه حتى أو الغرماء يقوم حتى قبضه املرهتن يدع بعينه البيع يف املشرتط
  .الغرماء من به أحق ويكون بيعه ينقض :َسحنون وقال القاسم,

  .عليه البيع وقع إذا الثمن من حصة للرهن َسحنون فجعل :حممد
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  باب يف صفة قبض الرهن [
  ]فيما ينقل وضبطه فيما ال ينقل

 حتـت بنقلـه ينقـل مـا ملرهتنـه راهنـه عـن فيـه التـرصف ينقل :املازري قال: وصفة قبضه
 متـــاع بـــه بقـــي اًبيتـــ كـــان ولـــو ملرهتنـــه, راهنـــه عـــن فيـــه التـــرصف بـــرصف كـــالربع ال ومـــا يـــده,

  .نظر وفيه حوز, :فقيل املرهتن, به خص وإن احلق بطل فيه الترصف ويل فإن راهنه,
ُقلت  ككونـه التـرصف منعـه كـون أو كـسكناه به متاعه بحلول النفع جمرد أن عىل بناء :ُ

  .غريه بيد
 املــرهتن قبــضه البينــة بمعاينــة إال حــوزه يــصح ال والثــوب كالعبــد بــه يبــان مــا :اللخمــي

 والتــسليم اإلقــرار فيهــا أجــزأ بموضــعها بقــائهام عــىل دخــال إن والــسفن واألعــدال العــدل أو
 عبيـد فيهـا للـراهن كـان ولـو والبـساتني, األرضـون وكـذا ,علـيهام يـده وضع الراهن منع مع
 مجيعـه حـوز يصح واحلانوت املسكونة والدار وكيله, أو املرهتن النظر فيها ويل إن ابودو

  .فيه الترصف من منعه إذا متاع بذلك له كان ولو عنه, بخروجه
ُقلت  حـبس يف بحـوزه البينـة بمعاينـة إال باحليازة يقىض وال هبتها, قول عموم ظاهر :ُ

 أن املـــــذاكرات يف جيــــري وكـــــان ٌلغــــو, وزبــــاحل واإلقـــــرار اإلشــــهاد جمـــــرد أن هبــــة أو رهــــن أو
 ويف اهلبــة, بخــالف الــراهن ملــك لبقــاء دونــه احلــوز يكفــي ال رشط الــرهن حــوز يف التحــويز
 بـذلك الواهـب عـىل يقـيض إذ ;قبـضه جـاز الواهـب إذن بغـري املوهـوب اهلبـة قبض إن هبتها
  .منعه إذا

ُقلت   .ككذل الرهن كون يوجب بذلك عليه بالقضاء تعليله فظاهر :ُ
ِّمطــرف عــن النــوادر ويف َأصــبغو َُ ْ  يقبــل راهنــه مــوت بعــد املــرهتن بيــد يوجــد :الــرهن يف َ

ُاملاجشون وابن حبيب ابن قول خالف اهلبة وكذا صحته, يف حزته قوله   .فيهام يقبل ال ِ
  .منها احلبس يف :النكت يف احلق عبد قال
ُشـــيوخ بعـــض قـــال  تـــشهر ومل ,وأشـــهد دارا الـــصغري البنـــه وهـــب إذا بلـــدنا أهـــل مـــن :ناُ

 عـــىل فهـــي األب بـــسكنى مـــشهورة الـــدار هـــذه كانـــت فـــإن ,نظـــرت فارغـــة خاليـــة أهنـــا البينـــة
ــه يثبــت حتــى اهلبــة فيهــا تــتم وال ذلــك,  خاليــة أهنــا عــىل فهــي بــسكناه تعــرف مل وإن أخالهــا أ
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  .ـها فاعلم, ذلك غري يعلم حتى شواغله من ساملة
 فهـي حازهـا وقـد عليـه املتـصدق بيـد تووجـد بـسكناه معروفة كانت إن فانظر :منها

  .احلوز لثبوت عات ابن قاله كام احليازة حيرضوا مل وإن لذلك,
ـــــه والعمـــــل :عـــــات البـــــن الطـــــرر ويف ـــــ كـــــان حـــــازه وقـــــد بيـــــده وجـــــد إذا أ  مل وإن ا,رهنً
ه ;عاينوها وال احليازة حيرضوا   .الصدقة وكذا ا,ًمقبوض صار أل

ُقلـــت  :حممـــد قـــال :وقـــال معـــزو, غـــري اًخالفـــ فيـــه الـــرهن كتـــاب أول يف الـــصقيل ذكـــر :ُ
  .احلوز البينة بمعاينة إال ينتفع ال أن الصواب

ـــه ثبـــت لـــو :البـــاجي  أن لوجـــب مـــات أو أفلـــس ثـــم والفلـــس املـــوت قبـــل بيـــده وجـــد أ
 حتـــى ينفـــع ال أن يقتـــيض اللفـــظ وظـــاهر حممـــد, قـــول معنـــى ولعلـــه الـــرهن, بحكـــم لـــه حيكـــم
  .للمرهتن له الراهن تسليم يعاين

ُقلت  عنـه ربـه تـرصف بنقل الرهن فقبض القوالن, بتحويزه الرهن حوز رشط ففي :ُ
 الـــدين وحـــوز إمجالـــه, خيفـــى ال املبيـــع كقـــبض قبـــضه :احلاجـــب ابـــن وقـــول ,نائبـــه أو ملرهتنـــه
  .تقدم الرهن

ُقلت   .املشاع رهن صحة :غريها مع وفيها :ُ
 وخرجـه رهـن, فيـه عقـدين ال :حنيفـة أبـو وقـال الـشافعي, وقـول قوهلا, وهو :املازري

ُشـيوخ أحد وهوأبو الطيب عبد املنعم  َّالشيخ ُشـيوخ ُ  عـىل بنـاء أصـحابنا بعـض قـول مـن يُ
 مـن منع من لقيت من بعض خترجيه إىل وأشار يتأتى, ال قبضه ألن ;تصح ال املشاع هبة أن

  .فيه القبض المتناع الدينار جزء رصف
  .باتفاق جاز ًعقارا كان إن الراهن لغري والباقي قبضه :احلاجب ابن وقال
  .حنيفة كأيب املشاع رهن بمنع الرواية عىل املؤلف يطلع مل :السالم عبد ابن قال
ُقلـــت ُشيوخالـــ نقـــل وظـــاهر الروايـــة, هـــذه أعـــرف ال :ُ  مـــا ثابتـــة كانـــت ولـــو نفيهـــا, عـــن ُ

 غريـــب ذكـــر يف والـــرواة املحققـــني مـــن والـــشأن املـــازري, ذكـــره الـــذي التخـــريج إىل اضـــطر
 وإن رشيكــه, إلذن يفتقــر ال منقــسام أو ربعــا الــراهن لغــري باقيــه فــيام وهــو عــزوه, ذا,هــ مثــل
 رهنــه ألن :ًقــائال وأشــهب, القاســم ابــن قــوال إذنــه عــىل ووقفــه كــذلك, كونــه ففــي غــريه كــان
  .اًناجز بيعه من يمنع
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 بيـد مجيعـه بقـاء بـرشط إال لـه بيـع فـال أذن فـإن الرهن, انتقض يأذن مل فإن :عنه الباجي
 يكـــن مل وإن البيــع ذلــك يفــسد وال الــرشيك, يــد عـــىل مجيعــه كــان لــو وكــذا لألجــل, املــرهتن
ه ;األجل بقرب   .كالغائب تسليمه عىل يقدر ال ما باع أل

  .ثمنه نقد عليه ويلزم أشهب, قاله بالعقد مشرتيه من وضامنه :زرقونابن 
ُقلت   .التونيس قاله ثمنه, نقد إلزام :ُ
ه بيعه; ميرس ابن ومنع وغريه, :َّالشيخ   .األجل يقبض معني أل
 فيــه التــرصف مــن مــشرتيه يــتمكن الغائــب بخــالف مــشرتيه مــن ضــامنه التونــيس وعلــل

  .به وانتفاعه البيع يف
ُقلت  بقيـة بوجـوده ماهيتـه بتحقـق البيـع عقـد متـام وهو ,فيه الضامن موجب ويتحقق :ُ

 الــرشيك; إلذن يفتقــر ال :القاســم ابــن قــول البــاجي وصــوب بخــالف, البيــع, وهــو أركانــه
 الــثمن كــان الــدين جــنس بغــري باعــه فــإن مجيعــه, لبيــع دعــاه لــو حظــه بيــع يمنــع ال ذلــك ألن
ــ  وأرض ,دار وهــو وحــوزه مثلــه, بــرهن يــأت مل إن الــدين منــه قــىض بجنــسه كــان وإن ا,رهنً

  .الرشيك مع راهنه حمل فيه املرهتن بحلول
  .شهبوأ القاسم ابن بني اًاتفاق :وغريه حارثابن 

 كــون ويف غريمهــا, أو الــرشيك أو مرهتنــه يــد عــىل بكونــه املــرهتن احلــظ حــوز :اللخمــي
 القاســـم ابـــن قـــوال الثالثـــة أحـــد يـــد حتـــت مجيعـــه يكـــون أو كـــذلك والعبـــد كـــالثوب ينقـــل مـــا

ه وأشهب,   .طرق لراهنه باقيه مما املشاع حوز يف امللك ولعبد له, النوادر يف حممد وعزا
 فيــه يــده كــون يكفــي أو املــرهتن بــانفراد حــوزه كــون يف اًعبــد أو اًدار كــان إن :اللخمــي

  .للامزري ونحوه قوالن, كرشيك راهنه, مع
 كونـــه يف كـــالربع يـــزال ال مـــا أو عـــدل أو بـــه, املـــرهتن بـــانفراد حـــوزه ينقـــل مـــا :البـــاجي

  .َّاملوازيةو ألشهب قوالن كرشيك راهنه, مع فيه يده كونه يكفي أو كذلك
ــــه أو ,قبــــضه داره نــــصف رهــــن مــــن :املجموعــــة يف القاســــم ابــــن وروى  دون حيــــوزه أ

 رهــن مــا مجيــع إىل بــه أشــار وإن ,َّاملوازيــةك فهــو املــرهتن اجلــزء إىل بــه أشــار إن وهــذا صــاحبه,
  .أشهب كقول فهو بعضه

ــ عليــه رشطــا مــن رجــالن أقــرض إن :وفيهــا  دينــه, أحــدمها قــىض فــإن بقرضــهام, ا,رهنً
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كون   .الرهن من حصته أخذ له أ
 يريـــد الـــدين, مـــن بحـــصته أحـــدمها فـــأتى بامئـــة, رهناهـــا دار هلـــام رجلـــني يف مالـــك قـــال
  .هذا مثل فمسألتك له ذلك :الدار من حقه افتكاك

 اآلخـر النـصف عـىل يده تبقى أن حيوز داره نصف رهن من أن عىل يدل هذا :الصقيل
ُشيوخالـــ لـــبعض األخـــذ هـــذا عيـــاض وعـــزا املـــرهتن, مـــع  ومـــشهور الكتـــاب مـــذهب وقـــال ,ُ

 صـاحبه, حمـل املـشاع اجلزء يف بحلوله جيوز :وقيل مجيعه, بحوز هو إنام حوزه أن :املذهب
 أخــذ يــصح ال وعنــدي كــالربع, ينقــل ال ممــا ذلــك يــصح ال :وقيــل يــده مــع عليــه يــده وكانــت
ــه ;املــسألة هــذه مــن القــول هــذا  عــىل تكلــم إنــام الــرهن يبطــل ال يــده بعــد بقــاءه إن يقــل مل أل

 انظـر :لـه يقـول حينئـذ صـاحبه يعـد أو بثمنـه فينتفـع ليبيعه ولعله الرهن, من كبذل خروجه
 يـدك يف بقـاءه وأخـشى رهـن مـن خـرج قـد إذ ;عنـدنا يـد حتت اجلميع ونضع يل, ذلك حتذير
  .رهني فيبطل

ُقلت بً سؤاال الرباذعي اخترصها فيها االختالف وهلذا :ُ   .اًوجوا
 راهنـي وحـوزه للمـرهتن باقيـه حائز هو مما رشيك حظ ارهتن من :حممد عن :الصقيل

  .فقط حظه رهن بطل أجنبي بيد باقيا الراهن الرشيك حظ جعال ولو بطال, باقيه
  ]باب يف حوز الرهن[

 معـــه, بحـــوزه لراهنـــه كـــل مـــن :املـــشاع مـــرهتن حـــوز صـــحة عـــىل بعـــضهم عـــن الـــصقيل
 وضــعه صـح نالـره يف التـرصف الــراهن مبـارشة رفـع احلـوز كــان ولـذا ;الثـاين الـرهن يـصح
  .غريه يف وبطل بيده مما الترصف عىل للراهن تسلط ال من بيد

  .ملرهتنه رهنه الراهن مكاتب حوز يصح :شاس ابن
ُقلت  امللـك عبـد عـن والبـاجي وللـشيخ لراهنـه, باقيه بعض الرهن كان ولو :ظاهره :ُ

 بعـضه, الـرهن كـان فـإن وجميـزه, مكاتبـه مـن ربـه قـيم يد عىل الرهن وضع أن :املجموعة يف
  .لغو عبده وحوزه حوز فهو مجيعه كان وإن بحوز, فليس

  .ولده أم وكذا :شاسابن 
ُقلــت  فــال حــل ســلم طعــام رجــل عــىل لــك كــان إن :الثالــث ســلمها قــول مقتــىض هــو :ُ
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 تبعـه فـال بنيـه, صـغار أو زوجتـه أو ولـده أم أو مدبره أو عبده منه قبضه عىل توكل أن ينبغي
  .ولده من عنه البائن الكبري بضق يف بيعه ولك ,القبض بذلك

 عنـه البـائن أمـره واملالك اتفاقا, لغو الصغري راهنه ولد بيد الراهن يد وضع :الباجي
  .ذلك ينبغي ال :القاسم البن َّاملوازيةو َّالعتبية يف

  .جائز هو َّالعتبية يف َسحنونلو ويفسخ :املجموعة يف قال
 ال حتـى راهنـه زوجـة بيـد وضـعه حةص ويف ,التيب ويف فيه أشهب وقاله :حبيبابن 

َأصبغو القاسم ابن قوال ولغوه فيه, يقىض وال عليه, ييل ْ   .الراهن أخي بيد ووضعه ,َ
 يف فقولـه :املجموعـة يف وقولـه وضـعه, ينبغي ال :َّالعتبيةو َّاملوازية يف القاسم ابن قال
  .أصح يصح املجموعة
ُقلت تـه وال ابنـه يـد عىل وضعه يعجبني ال :القاسم ابن سامع يف :ُ  وهـو أخيـه, وال امرأ

   .فيه خري فال به, وضعف للرهن وهن
  .جاز ;عنه ابائنً كبريا كان ولو الصغري ابنه يف معناه :َسحنون
ُقلت   .هذا يبعد معه األخ ذكر :ُ

ْبن رشدا ُاملاجشون ابن وقاله مالك, لقول ٌتفسري :َسحنون قول :ُ  استواء والقياس ,ِ
 حيـازهتام آخـر يف كاسـتوائهام عنـه بـائنني, كانـا إن للـرهن حيـازهتام صـحة يف والكبري الصغري

ُاملاجـشون ابـن عليـه ونـص عنـه, بـائنني كانا إن واألخ الزوج وكذا معه, ساكنني كانا إن  يف ِ
 وحـــوز ســـكنامها, موضـــع غـــري يف عنـــه الـــرهن وحـــاز معـــه, ســـاكنني كانـــا إن وكـــذا الزوجـــة,

  .اهلبة يف مذكور والرهن اهلبة يف ختدمهام وهي اآلخر خادم الزوجني أحد
زيـــة يف البـــاجي  عـــىل بـــدين رهـــن مـــنهام فـــارهتن وليـــان ليتـــيم كـــان إن :امللـــك لعبـــد :َّاملوا

  .نفسه عىل املرء حيوز وال هلام, الوالية ألن به; احلوز يتم مل أحدمها يد عىل فوضع اليتيم
ُقلــت  وهــو لغــريه, أو لنفــسه حــاز ســواء اًمطلقــ ظــاهره إلــخ, …حيــوز وال قولــه انظــر :ُ
ُشـيوخ بعـض منـه للمـرهتن الـراهن وكيـل حـوز لغـو مـن تقـدم ما عىل اجلاري  لـو احلـق, عبـد ُ
   مـــن جيـــوز وال حـــوزه يـــصح مل بيـــنهام, مبايعـــة مـــن آخـــر لـــه ليتـــيم يتيمـــه مـــن رهنـــا ويص أخـــذ
  .لنفسه نفسه

 لليتـيم أسـلف يكـون أن إال ا,رهنًـ أسـلفه بـام اليتـيم عـروض أخـذ للـويص ليس :وفيها
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فقه غريه منً ماال ه ;الغرماء من بالرهن أحق يكون وال عليه, أ  ,لنفـسه نفـسه مـن حائز أل
  .لغريه حوزه صحة فظاهره

 الـرواة, ألكثـر كـذا لـه, ذلـك لـيس ,يتيمـه عـروض لنفـسه يـرهن للـويص قوله :عياض
   .له فذلك القرويني رواية يف العسال ولغري

 غـريه, مـن لليتـيم سـلف يكـون أن إال :ولـهق نـسق يـستقيم األوىل فالروايـة :عمران أبو
  .كالم استئناف هو الثانية وعىل

ُقلــت  ;فــيهام ولغــوه غــريه وديــن دينــه يف يتيمــه مــال مــن رهنــا الــويص حــوز صــحة ففــي :ُ
 وروايتهــــا امللــــك, عبــــد عــــن حممــــد نقــــل وظــــاهر القــــرويني, لروايتهــــا غــــريه ديــــن يف :ثالثهــــا

 ;اختلفـــا فـــإن ومرهتنـــه راهنـــه رضـــيه أو دهبيـــ كونـــه ووضـــع الـــرهن عنـــد مـــن رشطـــه األكثـــر,
 لـه حيلـف ال مرهتنـه بيـد ووضـعه احلـاكم يعينـه مـن بيـد وضـعه َاحلكـم عبـد ابـن عـن فللباجي

  .ضامنه مرهتنه وخوف اتالفه راهنه خلوف عليه وال
 ابــن قــول ً,أوال طلبــه مــن قــول فــالقول مرهتنــه بيــد وضــعه العــادة كانــت إن :اللخمــي

   وخـــــــوف اتالفـــــــه راهنـــــــه قـــــــول القـــــــول يكـــــــون أن أرى ذلـــــــك انكـــــــ وإن :قـــــــال َاحلكـــــــم عبـــــــد
  .ضامنه مرهتنه

  ً.أوال طلبه من قول فالقول ;مرهتنه بيد وضعه العادة كانت إن :اللخمي
 إتالفـــه راهنـــه قـــول القـــول يكـــون أن أرى ذلـــك كـــان وإن :قـــال َاحلكـــم عبـــد ابـــن قـــول
  .ضامنه مرهتنه وخوف

 ال فـيام راهنـه مـن طلبـه مـن قـول فـالقول ;مرهتنـه بيـد وضعه العادة كانت إن :اللخمي
  .راهنه عىل حيرتز مما كان إن الرهن موضع كراء :القاسم ابن عيسى وسمع مرهتنه, يرض
ْرشد بنا   .فيه كراء ال والثوب كالرأس فيه مؤنة ال وما ا,ًاتفاق :ُ
ْرشد بنا   .القاسم ابن بقول والعبد, الثوب يف قوله األشياخ وعارض ا,ًاتفاق :ُ

ْوهـــــب بـــــنا كقـــــول اجلامجـــــم, عـــــىل :يريـــــد ;الـــــسكنى احلاضـــــنة يف األب عـــــىل :فيهـــــا  يف َ
ــه فيهــا القاســم ابــن قــويل وأحــد الدمياطيــة,  بنــاء فيــه واخلــالف خدمــة, وال هلــا, ســكنى ال أ

 وعـىل نفقـة, وال لـه, سـكنى ال األول, عـىل املحـضون أو احلاضـن حـق مـن احلـضانة أن عىل
 كــراء, فــال بيــده العبــد كــون املــرهتن رشط إن القيــاس هــذا فعــىل والنفقــة, الــسكنى لــه :الثــاين
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  .كراؤه فله بطوعه الراهن له ودفعه يشرتطه مل وإن
ُقلت   .طلبه عدم اليوم والعرف عرف, يكن مل ما هذا :ُ
هنـــــه الـــــرهن فـــــدفع العـــــدل تعـــــدى إن :وفيهـــــا  دفعـــــه وإن للمـــــرهتن, ضـــــمنه فـــــضاع لرا
 ضــمنه فــضل فيــه كــان وإن بيــده, هلالكــه ســقط دينــه كفــاف كــان إن لراهنــه ضــمنه للمــرهتن
  .لراهنه العدل

 ومل أجلــه حــل حتــى وعقــل قبلــه, أو أجلــه حلــول بعــد مرهتنــه ســلمه إن هــذا :اللخمــي
 ,حـده مـا واألخـذ بالـدفع العـدل لتعـدي شـاء, أهيـام قيمتـه إغـرام فلـه حلولـه قبـل ذلـك يعلـم

 يرجـــع مل العـــدل أغـــرم فـــإن بـــرهن بإتيانـــه أخـــذها, وللـــراهن آخـــر, عـــدل بيـــد قيمتـــه فتوقـــف
ــه املــرهتن; عــىل العــدل  يغــرم هــل بينــة, تكــن مل إن وخيتلــف ببينــة, ضــاع إن هــذا ســلطه إن أل
 املـــرهتن وغـــرم بالتعـــدي, العـــدل غـــرم ألن قـــصاصا; تكـــون أو اآلن, قيمتـــه للعـــدل املـــرهتن

 ,ًعــاجال اآلن القيمــة منــه أخــذت بالتعــدي املــرهتن غــرم وإن ا,ًصــادق يكــون وقــد بالتهمــة,
  .آخر ٍعدل يدي عىل وقفه فللمرهتن للراهن العدل أسلمه وإن

 ابـــن قـــوال بـــه, أحـــق املـــرهتن كـــون ففـــي فلـــس حتـــى الـــراهن مـــن ينتـــزع مل إن :اللخمـــي
ْرشــد بــنا األول وعــزا وحممــد, َّالعتبيــة يف القاســم َصــبغَأل ُ ــض ْ  دينــار بــن لعيــسى :والثــاين ا,ًأ
ــــضا,  كونــــه يف مرهتنــــه بيــــد ككونــــه العــــدل بيــــد كونــــه بــــأن القــــول قيــــاس عــــىل واألول :قــــال ًأ
ــه عــىل والثــاين ا,ًشــاهد ــه حاصــله كــالم فيهــا وللــصقيل شــاهدا, العــدل بيــد يكــون ال أ  إن أ
 غــرم, بــام والعــدل دينــه, بقيــة بــاملرهتن الــراهن غرمــاء حماصــة قبــل قيمتــه العــدل املــرهتن غــرم

 غــريم املــرهتن اصحــ وإن مــنهم, لكــل بــام فيــه حــصاص أهــل لــه وجــد فــيام الــراهن وغــريم
 العـدل عـىل رجوعهـا ففـي الـراهن, بيـد قـائم غري والرهن العدل إلغرامه غرم, قبل الراهن
ه ;احلصاص يف أخذ مما قدرها مناب ويرد الرهن قيمة وكل ه ظهر أل  هبـا لـه حـصاص ال أ
 اًمـسقط الـرهن بقيمـة العـدل عـىل رجوعـه وقـرص دينـه, ببقيـة فيـه معـه يرضب الراهن لغريم
ه احلصاص; يف أخذه مما مناهبا منها  :ثالثهـا عليـه, رجع بام فيختص حاصص, ما بعض أل
 عــىل للــشيخ غريمــه الــراهن, بيــد ممــا لــه بقــي بــام وحــاص الــرهن, يــسلم مل لــو لــه جيــب مــا بــتامم
 بـأن اًمفرقـ :وللـصقيل صـالحه, بـدو قبـل زرع مـرهتن حماصـة يف عمـر بـن وحييـى حممد, قول

  .ذلك يف له حق ال والزرع املرهتن, حاصص به فيام اًحق العدل
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ْرشــد بــنوال لراهنــه, يدفعــه ال الــرهن بأكلــه العــدل تعــدى لــو شــبهها وإنــام :قــال  غــري ُ
 جيــب مـا بــتامم العـدل عـىل املــرهتن رجـوع ففــي الـراهن بيـد اًباقيــ الـرهن كــان وإن غـريه, ذاكـر
 العــدل أغــرم أو لــه بجيــ مــا وهــو ســلمه, لــو لــه جيــب مــا بــتامم أو لراهنــه الــرهن يــسلم مل لــو لــه

 بــام والعــدل بدينــه, غرمــه غــريه أو رهــن مــن للمفلــس فــيام دينــه بقيــة وحاصــص الــرهن قيمــة
 مـــن مجاعـــة عـــن احلـــق عبـــد مـــع الفـــريض عتيـــق عـــن للـــصقيل قـــوالن الـــرهن قيمـــة مـــن غـــرم

ْرشــد بــنا يــذكر ومل لفــسادها, عليــه حجتــه وأبطــل الــصقيل, وصــوبه وحممــد, القــرويني  غــري ُ
ه زومع غري األول  ولغـريم عـرشة, الرهن وقيمة عرشين املرهتن دين كان فلو املذهب, كأ
 يف املـــــرهتن حـــــظ األول فعـــــىل عـــــرشون للمفلـــــس ووجـــــد فائـــــت, والـــــرهن عـــــرشون, آخـــــر

 مخــــسة, احلــــصاص يف حظــــه مــــن مناهبــــا يــــرد عــــرشة العــــدل مــــن ويأخــــذ عــــرشة, القــــصاص
 وعــىل وثلثــان, عــرش تةســ ربــه بمقبوضــة ثلثهــا لــه يــصري بعــرشة, الغــريم مــع بخمــسة يــرضب
 لـو :الثالـث وعـىل عـرش, مخـسة فمقبوضـه هبا خيتص بخمسة إال العدل عىل يرجع ال :الثاين

 سـبعة فـذلك الـرهن, قيمة مع ثلث غري سبعة له بقي بام املحاصة يف له طار بالرهن اختص
 ولــو ثلــث, غــري عــرش ســبعة فمقبوضــه بباقيهــا, العــدل يتبــع عــرشة منهــا بيــده ثلــث إال عــرش
 ثالثـــة فمقبوضـــه وثلـــث, بثالثـــة األول عـــىل يرجـــع األول فعـــىل راهنـــه بيـــد اًباقيـــ الثلـــث انكـــ

  .عرش مخسة فمقبوضه بخمسة عليه بام يرجع الثاين وعىل وثلث, عرش
 املـــرهتن وعـــىل مخـــسة وبيـــده عـــرشة, وقيمتـــه راهنـــه بيـــد ًقـــائام الـــرهن كـــان إن :اللخمـــي

 كـــان لــو دينـــه, بــتامم العـــدل وتبــع ا,ًصفنـــو ســبعة املـــرهتن أخــذ عـــرشة, آخــر ولغـــريم عــرشة,
 ;أسـداس بخمـسة العـدل وتبـع عـرش, اخلمـسة نـصف أخذ عرشة, وبيده مخسة الرهن قيمة
ــه  مــع هبــا حياصــص مخــسة لــه تبقــى الــرهن قيمــة مخــسة, املــرهتن أخــذ الــرهن, يــسلم مل لــو أل

 مخـــسة, الـــرهن مـــن وبيـــده وثلـــث, ثالثـــة منهـــا حظـــه للـــراهن التـــي العـــرشة يف بعـــرشة الغـــريم
 الــرهن نــصف عليــه ســلم فالــذي ونــصف, ســبعة باملحاصــة لــه وصــار وثلــث, ثامنيــة فــذلك
 فــذلك مخــسة, الــرهن وقيمــة عــرشة, الغــريم وبيــد الــرهن هلــك ولــو دينــار, أســداس مخــسة
 مالــه بـه الــراهن هـون ولــو وثلـث, بثالثــة العـدل ويتبــع باملحاصـة, نــصفها فلـه وثلــث ثامنيـة,
 أو بـــدنانري العـــدل عـــىل رجـــع أكــل مـــا هبـــا فاشـــرتى باعـــه أو فلبــسه اًثوبـــ أو فأكلـــه طعامـــا كــان

ــه ثلــث; غــري بــدينارين  بيــده وجــدت التــي العــرشة مــن للغــريم بقــي لــه الــرهن يــسلم مل لــو أل
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 كــان مــا فكــل الــرهن, مــن مخــسة مــع ثلثهــا باملحاصــة ينوبــه مخــسة إال املــرهتن جيــد ومل مخــسة,
  .ثلث غري بقياس الرهن تسليم فوته بالذي ثلث, غري سبعه له يصري

 مـــن القاســـم ابـــن زيـــد أبـــو ســـمع :ورجـــوع الـــرهن بحـــوز راهنـــه اختيـــارا يبطـــل حـــوزه
هـا ثم ,اًدار ارهتن هـا ثـم ,رجـل مـن رهبـا بـإذن أكرا  اًأجنبيـ كـان إنو راهنهـا, مـن الرجـل أكرا
  .جائز فذلك ;عنه

ْبن رشدا ـه علـم إن هذا :ُ  ال حيـث مـن القـولني ثـاين بطـالن يتخـرج مل ولـو سـببه, مـن أ
 قــوالن حنثــه يف ذلــك احلــالف وجهــل ســببه, مــن هــو لــه اشــرتى ممــن فيبــاع فــالن, مــن علــم

 صـــح الكـــراء أمـــد بانقـــضاء راهنهـــا يـــد مـــن خرجـــت ولـــو روايتـــه, مـــع وأشـــهب لظاهرهـــا,
 ذلـــك, عـــىل مغلـــوب املـــرهتن ألن أجنبـــي; املـــرهتن مـــن واملكـــرتي الـــرهن وصـــحة الـــرهن,
 مـن بإخراجـه النـور عبـد بن اهللا عبد أيب املصنف الرفيع عبد ابن إسحاق أبو الفقيه وحكم
هــا ممــن واكرتاهــا رهنهــا أن بعــد داره ــه عــىل حيملــه أن إال الــسامع, خــالف مرهتنهــا مــن أكرا  أ
 قــول حــارث ابــن وتعقــب املــازري, بقــول أخــذ أو راهنهــا, يــد عــن وخروجهــا حوزهــا بعــد
 فـسد منـه رشيكـه نـصف الـراهن فـاكرتى رجـل, مـن دار نـصف ارهتن من فيها, القاسم ابن
  .سكن حني

  .مكرتيه من أخذه إذا فأحرى التهمة بعد مع هنا بطل فإذا :املازري
ُقلــت ْرشــد بــنا وقبــول :ُ َّدونــةامل مــسألة ذكــره عــدم بعــد مــع الــسامع يف مــا ُ  عــدم يقتــيض َ

 أو الـــرشكة ألن أو الـــرشكة, لعالقـــة ناحيتـــه مـــن هـــو كمـــن رشيكـــه ألن ;فلعلـــه تعقـــب ورود
 باملقاسـمة القيـام عـىل لقدرتـه الـرشيك مـسألة يف لراهنـه الـرهن رجـوع يف خمتـار ملرهتنا ألن

ـه بقولـه; تعليلهـا يف القاسـم ابـن قـول دليل وهو رهنه, فيحوز ليختص  بقـبض يقـم مل إذا أل
ـــا :الـــرشيك قـــال ولـــو لرهنـــه, حـــائز غـــري صـــار الـــرشيك ويقاســـم نـــصفه  مـــن حظـــي أكـــري أ
 رهنــه الــراهن مــن الــرشيك ويكــري ,رهنــه املــرهتن ليحــوز رالــدا وقــسمت يمنــع, مل الــراهن
  .الراهن من األجنبي من اكرتائه يف بالرهن اختصاصه عىل قادر غري واملرهتن

 بـأي إليـه رده أو إيـاه أعاره أو آجره أو راهنه أودعه ثم الرهن املرهتن قبض إن :وفيها
  .الرهن من خرج فقد له, احلائز هو الراهن يكون حتى وجه

 يفــوت أن إال لــه بــرده القــضاء للمــرهتن ثــم :القاســم وابــن أشــهب عــن ملحمــد قيلالــص
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  .غرماء قيام أو بيع أو تدبري أو عتق أو بتنخيس
َّدونةامل يف القاسم ابن وقال  رده فلـه ذلـك عـىل يعريه أن إال إياه أعاره إن رده له ليس :َ

ْرشـد بـنوال مطلقـا, العاريـة يف عليـه رده لـه :أشـهب وقـال عليـه, الغرمـاء تقـم أو يفـت مل ما ُ 
 ا,ًاتفاقــ بــه انتفاعــه أمــد مــيض قبــل العاريــة يف رده لــه لــيس :عيــسى ســامع مــن العتــق رســم يف

 مــيض بعــد رده ويف ولغريهــا, هلــا قــوالن ذلــك مــيض قبــل رده يف مالــه الرجــل عاريــة بخــالف
 بعـد املؤجلـة ةالعاري يف رده وله معها, السامع هذا يف القاسم وابن أشهب قوال انتفاعه أمد

ــ عــاد قــول عــىل أو اًاتفاقــ جيــب حيــث رده فــإن رده, عــىل كإعارتــه ا,ًاتفاقــ أجلهــا  ا,ًاتفاقــ ارهنً
 رهنـــا رجوعـــه ففـــي يوجبـــه ال مـــن قـــول وعـــىل ا,ًاتفاقـــ جيـــب ال حيـــث اختيـــاره جـــاز رده وإن

 للتــرصيح الــرهن افتقـار عــدم عـىل بنــاء ومالـك القاســم ابــن قـوال رهنيتــه عـىل نــص أو مطلقـا
 كونــه تقــدم الستــصحاب هنــا يــشرتط ومل افتقــاره, فيهــا القاســم ابــن وقــول لــه, وافتقــاره ه,بــ

ــ يكــن مل إذا مذهبــه عــىل وجيــب رهنــا, كونــه تقــدم اعتبــار مالــك وألغــى ,رهنــا  يكــون أن ارهنً
  .الذمة يف ما نفي عىل غرماء تكن مل ما به أحق

َّدونـــةامل يف نـــصهاو  فلـــه بإجـــارة إليـــه رده وإن :والتفلـــيس املـــديان مـــن زيـــد أيب وســـامع َ
 جهــل ادعــى إن :وقيــل انقــضائه, قبــل ال إجارتــه أمــد انقــىض إن رهنــه حلكــم لــرده منــه أخــذه
 بإيـداع إليه رده وإن غرماؤه, تقم مل إن رده له وكان حلف, قال ما وأشبه لرهنه اًنقض كونه
 مل إن رهنــه بحكــم مــن رده لــه أن أقولــه والــذي ذلــك, يف روايــة نــص عــىل وقتــي يف أقــف فلــم
 رهــن يف مالــك قــول اخــتالف عــىل الغرمــاء عليــه يقــم مل ومــا باتفــاق يــستغرقه ديــن عليــه يكــن
  .بامله الدين أحاط من

ُقلت  مـن النـوادر يف حفظـه رتبـة عـىل ٌبعيـد روايـة نص عىل بإيداع رده يف يقف مل قوله :ُ
 مل مــا بـرده لـه يقـىض :أشـهب وقـال حـوزه, يبطـل بإيـداع رده وأشـهب القاسـم البـن َّاملوازيـة

  .الغرماء عليه يقم
ُقلـــت  أن إال رهنـــه يف يـــرده املـــدة راهنـــه, رهنـــه إعـــارة ملـــرهتن لـــيس قوهلـــا مقتـــىض هـــو :ُ

 لـو ,َّاملوازيـة يف الثـاين لراهنـه الرهن منفعة ألن بإيداعه; عاريته ألن ذلك; عىل أعاره يكون
   ينتقــــــل مل الــــــدين ألن حــــــوزه; يبطــــــل مل وارثــــــه مــــــن الــــــرهن املــــــرهتن فــــــأكرى الــــــراهن مــــــات
  .الوارث لذمة
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ُقلــــــت    حــــــي واألب ذلــــــك كــــــان ولــــــو وزاد ملحمــــــد, التعليــــــل بــــــأن النــــــوادر يف رصح :ُ
  .الرهن لبطل

 أو حتبـيس أو بعتـق فوتـه قبـل طلبـه فللمـرهتن اًاختيـار لرهنـه عـاد لو :احلاجب ابن قال
  .غرماء قيام

 مـــن بامنــع لـــيس لتــدبريا فـــإن ٌنظــر, وفيــه التـــدبري, عنــدهم وكـــذا :الــسالم عبـــد ابــن قــال
ــه :قــوهلم معنــى يكــون أن إال الــرهن ابتــداء  حيــاز كــام فيحــوزه إليــه يــرد ولكــن اآلن, يبــاع ال أ
  .إليه بعضهم أشار وقد االرهتان, يف املدبر

ُقلت  وبـني بينـه فـرق وال احلـوز, قبل ذلك وقوع يف وغريه اللخمي كالم مقتىض هو :ُ
ه عىل التدبري يف قوهلم هارون ابن ومحل إليه, ورده احلوز بعد كونه   .كالعتق فوت أ

,ًمــــــدبر ويبقــــــى التــــــدبري يف للــــــرهن رده لــــــه :بــــــشري ابــــــن وقــــــال    جلــــــواز أحــــــسن وهــــــو ا
  .املدبر رهن

 بتــرصف هــو إنــام احلــوز بطــالن بــأن القــول عــىل هــو إنــام وهــذا :الــسالم عبــد ابــن قــال ثــم
   بـــيشء التفويـــت إىل حيتـــاج ال الـــرهن مـــن اخلـــروج يف كـــاف املـــرهتن, بـــإذن الـــرهن يف الـــراهن

  .ذكر مما
ُقلت  لـرده اًتفويتـ ذكـرت إنـام املذكورة األشياء ألن ;وهم ,)إلخ …حيتاج ال( :قوله :ُ

 الــــرهن بــــرد للجــــرب املعــــروض احلــــوز إلبطــــال ال للــــرهن رده املــــرهتن طلــــب إن الــــرهن, يف
 عـــروضامل بالفعـــل بالتـــرصف كإبطالـــه للحـــوز مبطـــل هـــو إنـــام التـــرصف يف واإلذن ملرهتنـــه
 يـد عـن بالفعـل أحيـز فيام الرد أن كام فيه, له أذن مما منعه هو فيه, والرد املذكور بالرد للجرب
 مل إن رده لــه أن وهــو احلاجــب ابــن قــول مــن مفهــوم وقبــوهلم فتأملــه, يــده مــن بنزعــه مرهتنــه
  .العارية يف نصها مفهوم خالف ذكر إنام يفت,
 العبـد أبـق إن :اللقطـة يف لقوهلـا حـوزه طـليب ال املـرهتن اختيـار دون للراهنرجوعه و
 الغرمـاء وقامـت ,ربـه وجـده فـإن حقـه, عـىل وهـو حيلف وال إباقه, يف املرهتن صدق الرهن

ـــه يعلـــم أن إال إباقـــه قبـــل املـــرهتن حـــازه إن بـــه أوىل فـــالراهن  قامـــت حتـــى فرتكـــه راهنـــه بيـــد أ
  .الغرماء

ه عىل اتفقوا :حارثابن   أن ففعـل سـكناها أو الـدار كـراء يف للراهن املرهتن أذن إن أ
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 الـــرهن مـــن خروجـــه ففـــي مـــات أو فلـــس حتـــى يـــسكنها ومل يكرهـــا مل وإن بطـــل, قـــد الـــرهن
  .وأشهب القاسم ابن قوال

  .فالثاين مرهتنه بيد كان وإن فأول, أمني بيد الرهن كان إن :حارثابن 
ُقلت ْرشد بنا حيك ومل ,البئر حريم يف نصها هو األول :ُ   .خالفه عنه ُ
  .خالفه :منها الرهن كتاب يف القاسم ابن وقال
ُقلت   .له احلائز هو الراهن يكون حتى قوهلا متقدم مفهوم هو :ُ
 حتـصيل أسـباب عـىل العقـد املـرهتن بمبـارشة يـستقل حوزهـا دوام وصفة :حارث ابن

ـــ أو اًبئـــر ارهتـــن مـــن منهـــا البئـــر حـــريم يف غلتـــه  وحـــاز ,ذلـــك رشب مـــن اًجـــزء أو قنـــاة أو اعينً
  .بإذنه كراءه املرهتن يتوىل ولكن إذنه بغري ملرهتنه وال يكريه, أن لراهنه ليسف

ُاملاجــشون ابــن عــن حبيــب البــن :البــاجي  مــىض, يــأمره مل وإن بإذنــه, كونــه إىل أحــب :ِ
 املـرهتن القاسـم ابـن وسـمع بـأمره, إال ذلـك لـه ليس :املجموعة يف وأشهب القاسم والبن
  .الراهن بإذن ذلك ييل األمني من أوىل

 رشط إن ألشــهبو صــاحبه, دون يكريــه أن لــه :َاحلكــم عبــد ابــن وروى :زرقــون ابــن
 بــالرهن قيامـه أجــر املـرهتن طلــب إن القاسـم ابـن وســمع كـراءه, فلــه ;رقبتـه مــع كـراؤه رهـن

 فــال وإال ذلــك فلــه ;مثلــه يف نفــسه يــؤاجر ومثلــه بــأجر, يعمــل مثلــه كــان إن غلتــه واقتــضائه
  .ذلك له أرى

 ذلــك فعــل إنــام يمينــه, مــن بــد وال اجلعــل, كتــاب مــن جــاع رســم يف مثلــه :ســمالقاابــن 
  .املذكور الكتاب من حييى سامع يف ما عىل بذلك لريجع ;فعله إنام ا,ًاحتساب

ُاملاجـــشون ابـــن عـــن حبيـــب البـــن البـــاجي  ضـــمن الـــرهن كـــراء يف املـــرهتن حـــابى إن :ِ
  .الكراء ومىض املحاباة,
 وهـو :يريـد ;وجيبـة بـال والكـراء الكـراء, وفـسخ الـرهن تعجيل الراهن أراد فإن :قال

 وإن فــسخه, فللــراهن ;وجيبتــه كــان وإن فــسخه, لــه يكــن مل ;بنفــسه يتقــدر معــني عمــل عــىل
َأصــبغ وقــال الــدين, أجــل دون أجلــه كــان ْ  فــسخ فــال ;بــدون الــدين أجــل إىل وجيبــة كــان إن :َ
 فـــال ;ًحـــاال الـــدين كـــان فـــإن :قـــال األجـــل حـــل إذا زاد مـــا فـــسخ فلـــه ;منـــه أبعـــد كـــان وإن لـــه,

  .الدين عجل إن الراهن يلزم مل فعل وإن ,اًجد طويلة بوجيبة يكريه
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ُقلــت  مقــال ال بإذنــه كــان مــا ألن ;الــراهن إذن دون املــرهتن كــراء صــحة عــىل ًبنــاء هــذا :ُ
  .فيه بحال له

ُاملاجشون ابن عن حبيبابن   بـدع أو دار مـن إكـراؤه الـشأن مـا كـراء املرهتن ترك إن :ِ
َأصبغ كراءه, غرم األجل حل حتى ْ  ال ذلـك يـرتك الكـراء عـىل الوكيـل وكـذا عليـه, غرم ال :َ
  .عليه غرم

ــــه عــــىل اتفقــــوا :حــــارث ابــــن  أجــــازه ولــــو الــــرهن بطــــل الــــرهن عاريــــة الــــراهن ويل إن أ
 وابــن أشــهب قــوال بطالنــه ففــي بإذنــه أعــاره وإن ا,ًاتفاقــ يبطــل ال الــراهن إذن بغــري املــرهتن
   أراده ملـــــــن كـــــــان وإن يبطـــــــل, مل املـــــــرهتن أراده ملـــــــن ذلـــــــك كـــــــان إن حـــــــارث ابـــــــنو القاســـــــم
  .بطل الراهن

ُقلت  إلهيامـه اًقاصـد لرجـل عاريته عىل اًاتفاق لو بلفظ اخلالف مسألة املازري فنقل :ُ
ْرشــد بـنوال الـراهن, بـإذن هبـا املـرهتن اســتقالل يف اخلـالف فيلـزم عاريتـه يف اسـتويا أهنـام  يف ُ
 يــيل فــيمن الــسامع ألفــاظ اضــطربت :قولــه عيــسى, ســامع مــن الرهــون رســم نمــ مــسألة أول

ئه, الرهن يف املؤاجرة  الـراهن بـني حيـول أن غلـة لـه مـا ملـرهتن لـيس :كالمـه أول فقولـه وكرا
 :وقـال فيـه, والكـراء ذلـك يتوىل اإلجارة عقد وبني بينه حيول ال :يريد ;رهنه استعامل وبني
 ذلـك يـيل الـذي هـو الـراهن أن عـىل قولـه فـدل وعلمـه, بإذنه إال ذلك يفعل أن للراهن ليس
 الغلـــة فيبيـــع احلـــائط عمـــل يف يعامـــل الـــذي هـــو املـــرهتن :املـــسألة آخـــر وقـــال املـــرهتن, بـــأمر

 ,ذلــك يــيل الــذي هــو املــرهتن أن عــىل قولــه فــدل أمــر ذلــك يف للــراهن ولــيس ,الــدار ويــؤاجر
 أن جيـــز ومل الكـــراء, املـــرهتن ويل رهتناملـــ يـــشرتطها مل الغلـــة كانـــت إن ذلـــك يف أقـــول والـــذي
ـــه ;الـــراهن يليـــه  حيـــازة فبطلـــت بـــالرهن اًمنتفعـــ صـــار الغلـــة وأخـــذ املـــرهتن بـــإذن وليـــه إن أل

 معنـــاه الـــرهن مـــن خرجـــت فقـــد الـــدار, يكـــري أن لـــه أذن إن :فيهـــا قولـــه نـــص وهـــو املـــرهتن
ــــه عنــــدي ءهــــا, ويأخــــذ يكرهيــــا أن لــــه أذن أ  املــــرهتنو ,ألةاملــــس أخــــر قولــــه حيمــــل وعليــــه كرا
 باشـرتاط ارهنًـ الغلـة كانـت وإن أمـر, فيـه للـراهن ولـيس ذلك, يف يعامل الذي هو واملسلم
 قولـه حيمـل وعليـه املـرهتن, بـإذن هلا واإلجازة فيها, الكراء عقد الراهن ييل أن جاز املرهتن
  .اختالف الراهن إذن دون الكراء عقد املرهتن والية ويف كالمه, أول

  .منها البئر حريم يف ومثله للراهن والكراء معناه بإذنه إال يكري ال :حممد قال
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 الـــرهن يف الكـــراء كـــان وإن ,الـــرهن األرض لـــرب والكـــراء بإذنـــه, إال يكـــري ال :قـــال
ئه, من منعه له وليس إذنه بغري كراؤه فله بإسقاط  ابـن روايـة حتمل وعليه أشهب وقاله كرا

 وإن ,ضـمن تركـه إن املـرهتن عـىل ذلـك جيـب :لوقيـ ,ربـه إذن دون يكريـه أن لـه َاحلكم عبد
ُاملاجـشون ابـن قالـه قـدر وله ,للكراء يتخذ الرهن كان َأصـبغ وقـال ,ِ ْ  وهـو عليـه, ضـامن ال :َ
َّدونةامل يف ما ظاهر  بـني ذلك من يشء يف يفرق مل إذ :وروايته القاسم, ابن قول من وغريها َ
  .وغريه للكراء يتخذ ما

ُقلــت ئــه عقــد الــراهن بمبــارشة للكــراء يتخــذ الغلــة ذي زحــو دوام بطــالن ففــي :ُ  أو كرا
ْرشـد بـنوا واألكثـر البـاجي مـع املتيطـي طريقـا اًمعـ غلتـه رهـن يـشرتط مل مـا أو اًمطلقـ قبضه ُ 
 مـع القاسـم البـن الغلـة رهـن يشرتط مل إن :ثالثها الراهن, إذن عىل املرهتن والية وقف ويف

ْرشـــــد بـــــنا وفـــــرس أشـــــهب, مـــــع زرقــــون وابـــــن َاحلكـــــم عبـــــد ابـــــن وروايـــــة أشــــهب,  األولـــــني ُ
  .موته أو الراهن فلس بعد املرهتن بيد الرهن وجود حكم وتقدم بالثالث,
  .األمني بيد وجوده وكذا :َّاملوازية ويف
  .ضعيفة االرهتان يف األمني شهادة :عتاب ابن قال :عات ابن

 حتــى اهإيــ تركــك ألن غــريه; رهــن عليــه ولــيس البيــع, العــدل شــهادة :َســحنون وقــال
  .منتقض غري وبيعك لذلك كتسليمك باعه

 :أخــرى روايــة ويف القاســم, وابــن مالــك عـن ملحمــد الروايــات بعــض يف كــذا :عيـاض
ــــني يبأ ابــــن وكــــذا وخمتــــرصه, نــــوادره يف َّالــــشيخ نقلهــــا الروايــــة هــــذه وعــــىل وليوضــــع, ْزمنَ َ َ, 

 :قولـه ودليل ألشهب, النوادر من آخر موضع يف وكذا يوضع رواية, عن اللخمي ونقلها
ـه ;)إلـخ …إيـاه تركك ألن(  ا,رهنًـ ثمنـه كـان إن البيـع ومـىض الـرهن, يبطـل مل يـرتاخ مل لـو أ

  .َّالشيخ تأويل هذا
ُشــيوخ بعــض إليــه وأشــار :غــريه وقــال ــه ناُ  بيــد فــات فــإن لراهنــه, ويــرد بيعــه, جيــوز ال أ
ــ الــثمن كــان مــشرتيه ُشــيوخ بعــض إليــه أشــار ارهنً  الواهــب مــات إن ةاهلبــ جــواز عــىل وهــو ناُ

  .حوزها يف الرتايض قبل
ُقلـــت ـــه ;بـــالبيع الـــرهن بطـــالن بـــاملوت اهلبـــة بطـــالن يلـــزم ال :ُ  وأشـــار عـــداء, فعـــل أل

ُشيوخ بعض  قبـل فبيعه رهن من العقد بعد به تطوع وما ,العقد يف اشرتط فيام هذا أن إىل ناُ
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  .قبضها قبل اهلبة كبيع قبضه
  .البيع بنقد يفت مل وأ فات بعد أو قرب :َّاملوازية ويف
 يف اخلـــالف عـــىل كلـــه نافـــذ البيـــع غـــريه, أو بتفـــريط كـــان :املجموعـــة يف امللـــك عبـــد زاد

  .املبيعة اهلبة
ُشيوخالـــ بعـــض قـــال  الـــرهن, بيـــع قبـــل الـــسلعة للمـــشرتي يـــسلم أن الـــرهن يبطـــل إنـــام :ُ

 قـــبض يف فـــرط كـــان ولـــو ا,رهنًـــ إليـــه يرجـــع حتـــى تـــسليمها يلزمـــه مل قائمـــة ســـلعة كانـــت وإن
  .الرهن

ُقلـــت ه مـــا :ُ ُشيوخالـــ لـــبعض عـــزا ْرشـــد بـــنا كـــالم ا,ًوثانيـــ ,ًأوال ُ  مـــن الرهـــون رســـم يف ُ
  .عيسى سامع من َّوازامل ابن كتاب
 حـوزه بعـد باعه فإن ,جيز مل املرهتن إذن بغري الرهن الراهن باع إن :معها اجلالب يفو
  .فطرق دينه بمثل إذنه بغري أمينه أو املرهتن
ْبـــن رشـــدا  بتعجيلـــه عليـــه بـــه يقـــىض ممـــا كـــان إن دينـــه لـــه يعجـــل :القاســـم ابـــن ســـامع يف ُ
ـه املـرهتن جييـزه أن إال جيوز ال :قوهلا ومعنى ا,ًقرض أو اعينً ككونه  أو حقـه مـن بأقـل باعـه أ
ــ الــدين كــان  مــىض باعــه إن الــسامع هــذا بخــالف هــذا عــىل قوهلــا ولــيس ,قــرض عــني يف اعينً

  .حقه للمرهتن وعجل البيع,
 وأشــهب القاســم ابــن وروايــة اًمطلقــ بيعــه ورد الــدين وتعجيــل بيعــه نفــوذ يف :يلالــصق

   فللمــــرهتن وإال البيــــع, وتــــم ,وداه بــــه ومــــا وعنــــده دفعــــه قبــــل الــــرهن ثمــــن هلــــك إن :ًقــــائال
  .بيعه رد

 تعجيــل ففــي أمــضاه فــإن فــسخه, لــه أن مرهتنــه إذن بغــري باعــه إن اتفقــوا :حــارثابــن 
ُاملاجــــشون والبــــن وأشــــهب, القاســــم ابــــن قــــوال ألجلــــه وبقائــــه حقــــه  حــــق الــــثمن بلــــغ إن :ِ

 اتفـــق إن عمـــر بـــن حييـــى واختـــاره حقـــه, لـــه ويعجـــل ملرهتنـــه, خيـــار وال البيـــع, جـــاز املـــرهتن
  .واجلودة الصنف يف والدين الثمن

ُقلت ُاملاجشون ابن قول :ُ   .اتفاقه نقل ينقض ِ
ـــ الـــدين كـــان إن :اللخمـــي  كـــان إن وكـــذا لـــدين,ا وعجـــل البيـــع مـــىض بمثلـــه وبيـــع اعينً

, وإن كــــان بيعــــه وفــــاء وفيــــه ,ويعجلــــه بثمنـــه يــــشرتي أن الــــراهن وريض قــــرض مــــن اًعرضـــ
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 وإن مل يـــف بالـــدين; ألن منعـــه رضر عـــىل ,الـــرهن أو موســـم بيعـــه مل يـــرد البيـــع وقــت نفـــاق
الـــراهن دون منفعـــة للمـــرهتن, وإن باعـــه بأقـــل ففـــي وجـــوب تعجيـــل الـــراهن الـــدين, ولـــو 

ْبــن رشــدإن كــان ذا مــال بعتقــه وختيــري املــرهتن يف رده نقــال ابإمتامــه مــن مالــه   عــن أشــهب, ُ
إن أمـــــضاه ففـــــي وقـــــف ثمنـــــه رهنـــــا إال أن يـــــأيت الـــــراهن بـــــرهن ثقـــــة, : وعنهـــــا وعليـــــه قـــــال

عبـــد , وروايـــة ابـــن َســـحنونتعجيلـــه قـــوالن هلـــا يف رهنهـــا, وكتـــاب التجـــارة مـــع  ووجـــوب
 وإال ففــي كونــه ,, فــإن رشط رهــن ثمنــه لــزم ولــو باعــه بإذنــه ومل يــسلمه إال ملبتاعــه:َاحلكــم

رهنــا إن حلــف مــا أذن لــه إال إلحيــاء الــرهن, وبطالنــه قوهلــا, ونقــل الــصقيل عــن أشــهب, 
وعـــىل األول فيهـــا إن أتـــى راهنـــه بـــرهن ثقـــة يـــشبه األول, وقيمتـــه كقيمتـــه فلـــه أخـــذ الـــثمن 

زيــد مــن الــدين وإال بقــي رهنــا ألجلــه, رشط كــون قيمــة الثــاين بقيمــة األول, وإن كانــت أ
إن كـــان األول ممـــا ال يـــضمن فـــال يلـــزم مـــا يـــضمن, ولـــو : خـــوف نقـــص األســـواق, وقيـــل

ـــه إلحيائـــه بيمينـــه قوهلـــا, ونقـــل :أســـلمه لراهنـــه فباعـــه بـــأدنى ففـــي بطالنـــه وقبـــول قولـــه  أ
 إنــام فعلتــه ; ففــي قبــول قولــه,الــصقيل عــن نقــل بعــض الفقهــاء, ولــو أســلمه لراهنــه ليبيعــه

ا, ًجــر نفعــ رشط تعجيلــه الــثمن عــىل البيــع يف اإلذن ســلف  ألن;هلتعجيــل حقــي وســقوط
عــىل األول هــو أحــق بــالثمن مــن الغرمــاء إن قــاموا قــرب : ًنقــل الــصقيل قــويل أشــهب قــائال
  .دفعه وهم إن قاموا لبعد بعده

  :ٌوعتق الراهن الرهن وهو معرس لغو
  .اً اتفاق:حارثابن 
ُقلت ه عتق مدين:ُ   .وعليه  أل

 وال فـضل يف ثمـن العبـد مل يبـع, ولـو ًروي حممد إن كان الراهن عديامي: قال الصقيل
كــــان فيــــه فــــضل بيــــع بقــــدر الــــدين وعتــــق منــــه الفــــضل, وإن مل يوجــــد مــــن يــــشرتي بعــــضه, 

  .فضل ثمنه وأعطى راهنه
 فيعتــق, وإن أعتقــه ًاليبــاع كلــه حتــى حيــل األجــل لعــل الــسيد أن يفيــد مــاال: الــصقيل

  .زوم تعجيل حق املرهتن أو دونه بلا قبل حوزه ففي مضيهًمورس
 وبعد حـوزه :, ونقل ابن حارث عن أشهبَّالعتبيةنقل اللخمي عن ابن القاسم يف 

  .ا, أو ما مل يأت برهن ثقة معروف املذهبًيف لزوم تعجليه حق املرهتن مطلق
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ا, ال بقيـد كونـه ًا, ال بقيـد كونـه مطلقـً ونقل اللخمي عن القايض عن األهبري مطلق
الــصقيل يف آخــر ترمجــة جنايــة الــرهن, انظــر إن أعتــق العبــد والــدين عــروض  وز,بعــد احلــو

ا, مـــا مل يـــأت مـــن بيـــع, وامتنـــع املـــرهتن مـــن تعجيلهـــا هـــل يغـــرم الـــراهن قيمتـــه فتوقـــف رهنـًــ
  .ا بحاله ال يعجلبرهن ثقة, أو يبقى رهنً

ُقلت نـه يف  وهو كالم التونيس يؤخر تنفيذ عتقه حلق املرهتن, وعىل التعجيـل يف كو:ُ
كـل الــدين إن كــان أكثــر مــن قيمتــه, أو قــدرها فقــط قوهلــا, ونقــل اللخمــي عــن ابــن القاســم 

  . تعديه بعتقه كبيعهَّاملوازيةوالبن القاسم يف : ا ثم أعتقه, قالًفيمن أعار عبد
  .قبل القبض أو بعده كالبيع قبله إن أعتقه: احلاجبابن 

الــسالم عــىل هــذا, ينفــذ العتــق,  بتعجــل هــذه, وال يلــزم قبــول رهــن ابــن عبــد :وفيهــا
  .ويأيت برهن ثقة أعتقه قبل قبضه أو بعده, وهو يف غاية البعد عن الروايات

ُقلت  نقل ابـن احلاجـب هـو مقتـىض قـول األهبـري, ونقـل اللخمـي عـن ابـن القاسـم :ُ
  .  إن كاتبه بعد حوزهَّالعتبيةيف 

  .كعتقه: ا, وقيلوبقي رهنً: قال اللخمي
ي, فــإن حــل األجــل, ويف كتابتــه وفــاء نفعــت, فــإن كــان فيهــا  عــن حممــد بقــ:الــصقيل

  .فضل بيع منها بقدر الدين, وإن مل يكن فيها وفاء بيعت رقبته
 ويعجـل املـرهتن حقـه ,والكتابـة كـالعتق متـيض:  قال ابن القاسم:َّاملوازيةيف : َّالشيخ

  .إن كانت بعد حوزه
لكتابـــة رهنـــا كالرقبـــة وال وإن كانـــت قبـــل حـــوزه حـــازه مكاتبـــا, ويف كـــون ا: الـــصقيل

  .كالغلة, قوال أشهب وحممد
يقـبض املـرهتن كـل نجـم حيـل, فـإن وىف الكتابـة ومل يـف : عـىل قـول أشـهب: اللخمي

الــدين مل تنفــذ لــه حريــة حتــى حيــل األجــل يقــبض مــن الــراهن متــام دينــه, فــإن أعــدم بيــع مــن 
ه مكاتب بقدر ما بقي, فإن مل يف عجز وبيعت رقبت   .هاملكاتب عىل أ

ُقلــت إن كــان الــراهن عــديام وحــل أجلــه بيــع كلــه, :  عــن أشــهبَّاملوازيــة للــشيخ يف :ُ
  .وأعطى فضل ثمنه للراهن إذ ال يكون بعض مكاتب

السيد   فإن أدى,وعىل قول حممد يقبض السيد كل نجم حيل وال حرية له: اللخمي
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عىل الكتابة عـىل هـذا الدين عند حلوله وإال بيع, والعبد يف القولني باخليار بني أن يميض 
  . إال أن تكون الكتابة بكتابة كخراجه,اً ألن عليه فيه رضر;أو يرد

ُقلــــت ا, ًهلــــا الكتابــــة فتمــــيض إن كــــان مليــــ: َســــحنون يف النــــوادر مــــن املجموعــــة قــــال :ُ
, ويف الكتابــة إن بيعــت وفــاء بالــدين جــازت وبيعــت, ًويؤخــذ منــه الــدين, وإن كــان عــديام

 قــول ابــن ,, وكونــه كإعتاقــهاً وإن دبــره ففــي بقائـه رهنــا مــدبر:مقــول أشــهب املتقــد ثـم ذكــر
  .ا بصحة رهن املدبر ورواية املدبرًالقاسم حمتج
ه لو مل يعجل غـرم:الصقيل  الـراهن كـالعتق الحـتامل عـرسه  صوهبا بعض الفقهاء بأ

  .عند حلول الدين, فيبطل تدبريه
مــه يــؤدي لتــأخري اقتــضاء حقــ: َســحنون ه مــن ثمنــه بعــد حلــول فــإن عــدم تعجيــل إغرا

دينه ملوت راهنه, ورده الصقيل باحتامل أن معنى قـول ابـن القاسـم إن حـل أجلـه يف حيـاة 
ْبـــن وهـــبراهنـــه عـــديام بيـــع يف الـــدين, ومثـــل روايـــة ا  عـــن حممـــد عـــن أشـــهب َّالـــشيخ, نقـــل َ

 بيـد ًبعـد حـوزه, وإن كـان عـديام ا عجـل الـدين إن دبـرهًالتدبري كـالعتق إن كـان الـراهن مليـ
مرهتنه بحاله إن ودى الراهن الدين بعد تدبريه, وإن مل يؤده بيع مجيعـه, ولـو كـان يف ثمنـه 

  .مدبر  إذ ال يكون بعض;لسيده فضل دفع
  .ينفذ غريه ويباع منه بقدر الدين: ابن حارث عن حييى بن عمر

  . إذ ال يكاتب بعض عبد; والكتابة تباع كلها:الباقي
ُقلت  إن تعـذر بيـع :ابن احلاجب بعد ذكـره املكاتـب هذا يوجب تعقب ظاهر قول :ُ

  .بعضه بعد أجله بيع مجيعه
 خــــذوا : إن أعتــــق املــــديان عبــــده, فــــأراد الغرمــــاء رده, فقــــال هلــــم العبــــد:يف رهوهنــــاو

  .دينكم, وال تردوا عتقي أو تربع بذلك أجنبي, فذلك للعبد
جنبــــي إن أعتــــق الــــراهن بعــــد حــــوز الــــرهن وهــــو معــــرس, فقــــال العبــــد أو أ: اللخمــــي

 إنــام قــضيت, :خــذوا ديــنكم, كــان ذلــك لــه وال قــول للمــرهتن, فــإن قــال العبــد أو األجنبــي
 ,ألرجــع عــىل الــسيد, فــذلك لــه; ألن الــسيد ريض أن يعتــق, ويبقــى الــدين يف ذمتــه يتبــع بــه

  .ٍ ليس له ذلك, وليس بحسن, وال جيري قوله عىل أصل:وقال أبو الزناد يف العبد
ُقلت ه سل:ُ   .ف منه لسيده جر نفع عتقه بل جيري; أل
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 ينبغي لو ريض العبد أن يـسلف سـيده ذلـك أن يكـون لـه الرجـوع بـه عليـه; :الصقيل
 مل يكــن عتقــه يــتم إال بقــضاء :ألن للغرمــاء أن جييــزوا عتقــه, ويــصربوا بــدينهم إال أن يقــال

ـــه أدى الـــدين وهـــو يف ملـــك ســـيده, ويف هـــذا نظـــر; ألن ســـيده لـــو أعتقـــه ,الـــدين  فـــصار كأ
عبد عىل سيده ديـن ومل يكـن اسـتثنى مالـه ملـىض عتقـه وبقـي دينـه يف ذمـة سـيده, ولـيس ولل

ـه إن رده كـان أرض بـه إن رده لـسيده حينئـذ, أخـذ مالـه إن شـاء  له رد عتـق نفـسه بدينـه; أل
ال مـال لـه, فاختـارت نفـسها, فطلـب  وأمته من عبد وقـبض صـداقها أن من رفع: كام قيل

  . رده عتقه األمة لعرسه بالصداقزوجها سيدها بالصداق, وطلب
ال يكــون هلــا خيــار; ألن خيارهــا الطــالق يوجــب ســقوط عتقهــا وبقاؤهــا حــرة : قيــل

حتــت عبــد خــري مــن إبقائهــا أمــة ملوجــب ســقوط خيارهــا, ومل جيعــل أن العتــق يمــيض; ألن 
 ثـم , إذا أخذ مهـر أمتـه وأعتقهـا:إجياب الصداق عىل امليت إنام حدث بعد العتق, كام قال

ه دين عليه حدث بعد الطالق الط   .يرد العتق لقها, الزوج أ
ال شـــك أن :  وال فـــرق بيـــنهام وهـــو اخـــتالف قـــول, وقـــول ابـــن عبـــد الـــسالم:الـــصقيل

وعتـــق العبـــد بخـــالف العبـــد خـــالف مـــا  ا لـــه اإلمـــضاءًلـــيس لألجنبـــي إذا ديـــن الـــسيد ســـلف
بعـد حـوزه ففـي لـزوم ا, ولظاهر لفظها, وإن أعتـق العبـد الـرهن معيبـوه ًتقدم للخمي نص

 ال غرم عليـه إن :ثالثها ,دين أو الدين, وإن زاد عىل قيمتهغرمه األقل من قيمته أو من ال
إال أن يكــون املــستعري هلــك عــن إيــاس :  األول:رابعهــاحلــف مــا أعتقــه ليــؤدي الــدين, و

 وعـــىل القـــول اآلخـــر يعجـــل ,أن يكـــون لـــه يشء, فالثالـــث البـــن القاســـم, ولنقـــل اللخمـــي
ـــه ال  اً وحييـــى بـــن عمـــر حمتجـــَســـحنون وإن زاد عـــىل قيمتـــه مـــع ابـــن حـــارث عـــن الـــدين, بأ

حممـــد عـــن أشـــهب, واختيـــاره  خيـــرج رهـــن مـــن يـــد مرهتنـــه إال بقـــبض دينـــه, والـــصقيل عـــن
حممد وأشهب كمن أعتق عبده بعد أن جنى, فحلف ما أعتقـه ألداء األرش, ورده حممـد 

  .بأن اجلناية أدرجت للعبد من ملك ربه
ُقلـت ـه بعدمــه:ُ  والـدين لــيس , وبــأن األرش مـسبب فعــل العبـد بقــرب قـصد العتــق أ

 مـــا حكـــاه مـــن القـــول, فحمـــل فعـــل الفاعـــل عـــىل عـــدم :يريـــد: مـــن ســـبب, وقـــول اللخمـــي
 ,اً بقـي رهنـا اتفاقـًالتعدي وقصده به أداءة الرهن به رهن ابن حارث إن كان املعـري عـديام

ستعري بعد حلول األجـل صـواب, كقوهلـا وقول ابن شاس إن غرم الدين بمالئه رجع امل
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إن تعجــل رب الــدين دينــه قبــل حلــول أجلــه مــن تركــه محيــل بــه ملوتــه, فــال رجــوع لوارثــه 
  .عىل الغريم حتى حيل أجله

 إن محلـــت أمـــة الـــرهن مـــن راهنهـــا بـــإذن مرهتنهـــا يف وطئهـــا بطـــل رهنهـــا, وإن :وفيهـــا
يبــاع منهــا :  فقــال اللخمــي,ًديام, وإن كــان عــًغــرم قيمتهــا عــاجال محلــت فوطــأه إياهــا توبــا

ــه ال يكــون بعــض أم ;يــؤخر حللــول الــدين: بقــدر الــدين ويعتــق البــاقي, وقــال أشــهب  أل
  .ولد ومل حيك

ْبن رشدا   . لعدم الراهن إال بعد حلول األجل:ُ
ال يبـــاع منهـــا إال بقـــدر الـــدين  : وقـــال حييـــى بـــن عمـــر:حـــارث إثـــر قـــول أشـــهبابـــن 

يوقـــف لعلـــه يملـــك باقيهـــا بوجـــه مـــا, إال أن يـــدخلها : قيـــليعتـــق اآلن, و: وباقيهـــا, فقيـــل
  .بالبيع منها حرية فيجتمع عىل تعجيل عتق

ْبــن رشــدا إن فقــد مــا يبتــاع منهــا بقــدر الــدين بيعــت كلهــا أو تــصدق الــراهن بفــضل : ُ
ه ثمن أم ولد, وقيل تبـاع كلهـا, ولـو وجـد مـن يبتـاع منهـا بقـدر الـدين لـرضرها : ثمنه; أل

 ,ولو محلت بوطئه وهي تترصف للمرهتن, ففي كونه كإذنه أو كلنـسورةبتبعيض عتقها, 
وال ســبيل عــىل الولــد وصــوبه, وســمع عيــسى : روايــة حممــد قــائال: ونقــل اللخمــي: قوهلــا

إن كانـت بيـد عـدل, فردهـا لراهنهـا فحملـت منـه عجـل الـدين لربـه, وكانـت : ابن القاسم
هتنهــا يــوم وطئهــا واتبــع الغــريم بــذلك,  غــرم العــدل قيمتهــا ملرًلــه أم ولــد, فــإن كــان عــديام

إن كانـــــا : فــــإن كانــــا عــــديمني بيعــــت تــــضع يف الـــــدين أو قــــدره منهــــا, وعــــرب عنــــه اللخمــــي
ال ســبيل للمــرهتن عليهــا, : غــريمني, فــاملرهتن أحــق باجلاريــة إن مل يعلــم, وعــىل قــول حممــد

ْبن رشد إن كانت بيد الراهن مل يكن املرهتن أحق, ومثله ال:كقوله ُ.  
ا, فليس للعبـد وطؤهـا يف الـرهن, ثـم هـي يف ً من رهن أمة عبده أو رهنهام مع:اوفيه

  .ا أبنيًالوجهني بعد فكاك الرهن للعبد كام كانت وإرهاهنام وافتكاكهام مجيع
ـــ:الـــصقيل ا معـــه كـــذلك أو لـــه أن يطـــأ أمتـــه مـــا مل يرهنـــه  يف كـــون رشط مـــال العبـــد رهنً
  .اللخمي وقول بعد أصحابنا َّاملوازيةجاريته قول 

فــال يرجــع إليــه إال بــرد :  يريــد; ورهــنهام أو رهــن أمــة عبــده فقــط, انتــزاع:قــال حممــد
َّدونةجديد, ورأى يف امل عَ ه تعريض لالنتزاع, وليس بانتزا   . أ
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عـــ:وقـــال ابـــن عبـــد الـــسالم عـــا, إنـــام هـــو شـــبه انتـــزاع, ولـــو كـــان انتزا ا ً لـــيس ذلـــك انتزا
أن شـبه الـيشء يف الفقهيـات, كالـيشء فـام لـزم يف الفتقر بعد الفداء إىل متليك آخـر, ويـرد بـ

ه انتزاع, ويرد إلـزام اللخمـي عـيل َّاملوازية والصواب ما وقع يف ; لزم يف شبهه;االنتزاع  أ
ه انتزاع افتقاره لرد جديد, فإنه انتزاع ليشء خاص, وهو ديـن االرهتـان ال ملطلـق ملـك  أ

ملـن انتـزع كمـن انتـزع جاريـة  ا كـان عليـهاملنتزع, فإذا سقط تعلق دين االرهتان بقي عىل م
  .عبده هببتها لرجل, فلم يقبلها

ْبن رشدوقال ا   .إن خرجت من سامع عيسى من كتاب النكاح:  يف رسمُ
َّدونــةقــال يف امل ــه تعـــريض : َ إن رهنــه أمـــة عبــده معــه غــري انتـــزاع, ومنعهــا الــوطء; أل

  .هو انتزاع, واألول أظهر: النتزاعه إياها, وقيل
 فلــيس ;وهــذا يف املــأذون لــه يف التجــارة, وأمــا املحجــور عليــه: ن عبــد الــسالمقــال ابــ

  .له وطء أمته إال بإذن سيده كام تقدم
ُقلـت َّدونـة ظـاهر الروايــات يف امل:ُ  أن للعبـد أن يطــأ أمتـه دون إذن ســيده يف : وغريهــاَ

  قـــول الـــصقيل وغـــريه يف مـــسألة−واهللا أعلـــم−وطئهـــا, ولـــيس كـــام زعـــم, وغـــره يف ذلـــك 
  .كتاب النكاح األول, وللمكاتب والعبد الترسي يف ماله بغري إذن سيده

ا لــــه يف التجــــارة, وال دليــــل فيــــه عــــىل وطء غــــري ً إن كــــان مأذونــــ:يريــــد: قــــال الــــصقيل
 أن : فرييـــد;املـــأذون لـــه عـــىل إذن ســـيده; ألن معنـــى التـــرسي يف مـــا لـــه أن يكـــون بيـــده مـــال

ئــه ال جيــوز إال يتــرسر فيــه, وهــذا ال يمكنــه الــوطء بملكــه إال  باشــرتاء األمــة, ومطلــق رشا
 الفتقاره إلذن سيده, وقد قال أبو ;بإذن سيده, وأما الوطء ملا تقرر يف ملكه فال موجب

  .إبراهيم يف مسألة كتاب النكاح ملا حكى قول ابن يونس
ْبن رشدقال ا ْبـن رشـدوكذلك العبـد املحجـور, وال: ُ  : مـذهب مالـك: يف املقـدماتُ
  .ترسر يف ماله إذا أذن له سيده, ويطأ بملك يمينهأن للعبد ال
ُقلت   .الترسر بإذن السيد دون وطئه فقيد :ُ
 إن وطئهـــا املـــرهتن فولـــدت منـــه حـــد ومل يلحـــق بـــه الولـــد وال يعتـــق عليـــه إن :وفيهـــا

ا أو أكرههـا, وكــذا إن ًملكـه, وكـان رهنــا مـع أمـه, ويغــرم مـا نقـصها وطــؤه, ولـو كانـت ثيبــ
ءًن كانت ثيبطاوعته وهي بكر, وإ   .ا فال يشء عليه, واملرهتن وغريه يف ذلك سوا
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ا وهـــو أشـــد يف ً الـــصواب أن عليـــه مـــا نقـــصها, وإن طاوعتـــه وإن كانـــت ثيبـــ:الـــصقيل
ه ال تعــد زانيــة ه; ألهنــا يف اإلكــرا بخــالف الطــوع, فــإذا دخــل عــىل ســيدها فيهــا عيــب  اإلكــرا

األجنبـــي مـــا نقـــصها بكـــل  أن عـــىل :فوجـــب عليـــه غـــرم قيمتـــه, ونحـــوه يف كتـــاب املكاتـــب
  .ا كاحلرةًمما نقصها, وإن كانت بكر حال, وألشهب إن طاوعته فال يشء عليه

ُقلـت وال يعتـق عليــه الولـد إن ملكهـا بقوهلـا آخـر أمهــات األوالد إن :  نـوقض قوهلـا:ُ
, وربـــام أخـــذ مـــن عـــدم عتقهـــا إباحـــة وطئهـــا كقـــول عبـــد اًلـــه أبـــد كـــان للولـــد جاريـــة مل حتـــل

ــه حكـــم بــني حكمـــني ال خيفــى عـــىل منــصف ســـقوطه, امللــك, وجـــواب  بعــض املغاربـــة بأ
تـأثريه يف رفـع العتـق  البنـوة يف حليـة الـوطء أخـف مـن ويفرق بينهام بأن تأثري مـانع احـتامل

ــه يف بعــض مقتــضيات امللــك, وهــو الــوطء; ألن  رفــع حليــة الــوطء إنــام يرفــع بامللــك; أل
رة والبيـع وغـري ذلـك, ويف إجيـاب العتـق مطلق االنتفاع باململوك مـن االسـتخدام واإلجـا

 وال يلــزم مــن إجيــاب وصــف مــا ,برفــع مقتــضات امللــك كلهــا مــن الــوطء ومطلــق االنتفــاع
  .أشد أخف إجيابه أمرا مرا

: اتفقوا عىل منع إنكاح الراهن أمته الـرهن, فـإن نـزل فقـال ابـن القاسـم: حارثابن 
  .ال جيوز النكاح إال بإذن املرهتن

 وهلـا , البناء ويثبت بعده ويمنع الزوج من الوطء ما دامت رهنايفسخ قبل: أشهب
رهنه, ومل يعجب حييـى بـن  املرهتن بطل فضل املسمى, وإن بنى هبا بعلم صداق املثل إن

كر :عمر قوالمها, وقال  قـول أشـهب َسـحنون يفسخ ولو ريض املرهتن وبنى الزوج, وأ
ه فاسد لعقده: بصداق املثل, قال   .أل

 بـل حلـق املـرهتن يف نقـص األمـة كاألمـة ;مل يوجبه أشهب لسبب فـساده: حارثابن 
  .تتزوج بغري إذن سيدها عىل زوجها األكثر من املسمى أو مهر املثل

  .ويعجل الدين: ا جاز النكاح; يعنيًإن كان سيدها مورس: َسحنون
  . رد النكاحًوإن كان عديام: قال
  .إن حل أجله له ببيعه املرهتن بثمن الرهن ال يبيح له استقال:وفيها
  .إن حل أجله ومل يقضه مل يكن له بيعه ورفعه لإلمام: الباجي

  .قال ابن القاسم يف غريها, فإن باعه رد بيعه: قال مالك فيها
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ُقلـــت مـــن قـــضاء احلـــق ولـــيس مـــن  إن أبـــا الـــراهن:  يف أحكـــام ابـــن ســـهل مـــا حاصـــله:ُ
يف أجــــل  املــــال ليبيعــــهالنــــاض ففــــي ســــجنه حتــــى يبيــــع للقــــضاء, أو إن عجــــز عــــن محيــــل ب

ا يبيعهــا عليــه احلــاكم دون ســجن وال محيــل البــن معــاذ مــع ابــن غالــب مــع ًيــرضب لــه ثانيــ
  .صالح حممد وابن سهل مع نقله جواب ابن

 فـإن مل يكـن أو عـرس تناولـه , فللـسلطان;فإن لد الراهن عن البيع أو غاب: اللخمي
  .ذ بيعهبجامعة العدول حيرضهم إلشهاده فيام يبلغ ثمنه, وينف

ا, واسـتؤين بعـذر ً إن شق تناوله فبيعه جـائز إن كـان بيعـا صـحيح:َّاملوازيةأشهب يف 
 أو قـضيا باعـه مـن غـري :فيام بينـه وبـني الـراهن إن كـان الـرهن ممـا يـرسع إليـه الفـساد, معنـاه

  .حاكم; ألن حبسه فساد
ْبن رشدا عـه مرهتنـه إال  باق عىل ملك راهنه ال جيـوز بي: يف رسم الرهن وثيقة ملرهتنهُ

بــإذن ربــه, فــإن لــد أو غــاب رفعــه الــسلطان فباعــه بعــد أن يثبــت عنــده الــدين والــرهن, ويف 
يـشبه  لزوم إثبات ملك الراهن الرهن, قوالن يتخرجان عىل املذهب, وذلـك عنـدي فـيام

أن يكـــون لـــه, ومـــا يـــشبه أن تكـــون كـــرهن الرجـــل حليـــا أو ثوبـــا ال يـــشبه لباســـه, وال جتـــره 
  .من إثباته ملكه للراهن ا ال جيوز لباسها فال بد فيهًا أو ثوبًحالسورهن املرأة 
ُقلــت  افتــى ابــن عتــاب بعــدم وقــف بيعــه عــىل ثبــوت ملكــه, :يف أحكــام ابــن ســهلو :ُ

  .وخالفه غريه, ووافقه ابن عتاب يف الرفع
ُقلت   . فاألقوال أربعة:ُ

ْبــن رشــدا  لراهنــه عــىل عــرس تنــاول الــسلطان باعــه بحــرضة العــدول, وال مقــال  فــإن:ُ
  . فله أخذه منه بالثمن الذي اشرتاه منه;مشرتيه إال أن يكون باعه بأقل من القيمة

ُقلت األصـل خـالف? يـذكر  ولو طاع املـشرتي بـدفع متـام الـثمن, ويف هـذا:  ظاهره:ُ
  .إن شاء اهللا تعاىل يف الوكاالت

ْبن رشـدا  املـشرتي  فلـه أخـذها مـن;وهـذا يف العـروض, وأمـا يف العقـار واألرضـني: ُ
بــــالثمن إن مل يبعهــــا الــــسلطان, وباعهــــا املــــرهتن بحــــرضة العــــدول واستقــــىص الــــثمن وبــــاع 

  .بالقيمة
ُقلت   . ظاهر ما تقدم للخمي أن ال فرق بني الربع وغريه:ُ
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ْبــن رشــدا ا خيــشى فــساده فبيــع ًا أو ثمــرًا أو قــضبًإن كــان الــرهن مقتاتــ:  وقــال أشــهب:ُ
لعدول وهو تفسري ملا تقـدم ومحـل بعـض الثـاين عـىل املرهتن جائز دون السلطان ومجاعة ا
ه خالف رواية ابن القاسم يف امل َّدونةأ   . وغريهاَ

ذكر املازري قول أشهب رواية له, ومقتىض لفظ ابن احلاجـب  :قلت يف املجموعة
  .لفظ محله عىل اخلالف

ثر مـن  إذا أمر اإلمام ببيع الرهن, فإن كان يسري الثمن بيع يف جملس, وما ك:الصقيل
ــام ومــا كثــر مــن ذلــك بيــع يف أكثــر حتــى يــشتهر ويــسمع بــه كاجلاريــة الفارهــة والثــوب  األ

  .والثالث, وكل يشء بقدره الرفيع والدار واملنزل فربام ينادي عىل السلعة يف الشهرين
 لو احتيج يف بيـع الـرهن إىل السمـسار ففـي كـون الـرهن اآلخـر عـىل مرهتنـه :املازري

َأصــبغ وأو راهنــه روايــة عيــسى ْ  عــن ابــن القاســم قــوهلام, وكــذا لــو أبــق العبــد الــرهن وافتقــر َ
 عنــه وعــن غــريه َســحنونففــي كــون ذلــك عــىل مرهتنــه أو راهنــه نقــال ابــن  باإلتيــان بــه جلعــل

قول عيسى, ومل يعزه : نحوه للباجي والصقيل, واألول سامع عيسى ابن القاسم, والثاين
ْبن رشدا َصبغَ ألُ ْ.  

ُقلت يع اإلمام الرهن إىل بلوغه القيمـة بعـد انتهـاء مـدة النـداء عليـه, كـام  هل يفتقر ب:ُ
  .?كان يفعله بعض قضاة الوقت ممن ال حتصيل له أم ال

لـو كـرست عـروض املفلـس  و:ظاهر الروايات عدمه, وهو مقتىض قول ابن حمـرزو
 يف آخــر ترمجــة املحبــوس يف َســحنونهــو ظــاهر قــول  و,ًبيعــت عــاجال وترجــى هلــا أســواق

  .ين يسأل أن يعطى محيالالد
يبيع احلاكم ضيعة املدين باخليار, فإن مل جيد إال ما أعطى باع, وانظـر : َسحنونقال 

يف الـدين عـىل الغائـب, واألظهـر عدمـه لتعلـق   مـا يبـاع عليـه كالـدينًهل يفتقر لكونـه أوال
ــرس بيعــ أعنــي : قــال و,ا مــع أن راهنــه كــامللتزم بيعــه برتكــهًحــق املــرهتن بعينــه, وربــام كــان أ

جيــب أن يبــاع عليــه يف الــدين لــرهن وغــريه, وفيــه نظــر مــن ظــاهر مــا يــأيت  نظــر اإلمــام فــيمن
ْبن رشدال   . خالفهُ

ــام, فــإن وجــد مــن :ويف العتــق األول منهــا  وبيــع الــسلطان باملدينــة عــىل خيــار ثالثــة أ
  .البيع يزيده, وإال فقد
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ألجل, وال يرض احتاد القـابض ال يستقل املرهتن بالبيع إال بإذن بعد ا: احلاجبابن 
 صـحة توكيـل الـراهن املـرهتن :واملقبض جواب عـن سـؤال مقـدم مقـدر تقـديره, أن يقـال

ه يؤدي لصدق متباينني عىل ذات موضوع واحد وهو باطـل, ;عىل بيع الرهن مشكل  أل
 هــو فاعــل يف املعنـــى ًا يــستلزم مفعــوالًالفاعــل مــن أقـــبض رباعيــ وبيانــه إن أســلم القــابض

ا فزيد مفعول هو فاعل يف املعنى واسم الفاعـل مـن ًا درمهًالفاعل من أقبضت زيدكاسم 
ا بــــدرهم ً يف املعنـــى كاســـم الفاعـــل مـــن قبـــضت درمهـــً لـــيس فـــاعالًقـــبض يقتـــيض مفعـــوال

 يف املعنــى فــالزم الفعلــني متبــاينني, وتبــاين الالزمــني موجــب لتبــاين ً لــيس فــاعالًمفعــوال
 متباينــان, فلــو صــح توكيــل الــراهن للمــرهتن عــىل  فقــابض ومقــبض,العوضــني امللــزومني

الـــدين للـــزم أن يـــصدق عليـــه مقـــبض مـــن حيـــث مقـــام الـــراهن  بيـــع الـــرهن مـــن الـــرباءة مـــن
وقابض من حيث استحقاقه قبض ثمنه من دينه, وقد بينا تباينهام, فلـزم صـدق املتبـاينني 

ازري عـــن ا لنقـــل املـــًعـــىل ذات واحـــدة وهـــو حمـــال, فهـــذا اإلشـــكال يـــصلح كونـــه متمـــسك
 وتقريــر قــول ابــن احلاجــب, وال يــرض ,الــشافعي منــع كــون املــرهتن وكــيال عــىل بيــع الــرهن

 إنـــام يـــصح يمتنـــع صـــدق املتبـــايعني عـــىل ذات موضـــوع :احتـــاد القـــابض واملقـــبض أن يقـــال
  زيـد أب لـيس بـأب, باعتبـار:واحد إذا كان ذلك باعتبار واحد, أما باعتبارين فال كقولنا

ثـى, ومـن فهـم كـالم األشـياخ مـن حـد التنـاقض  كرا لولد ذًكونه أب ه لـيس بـأب لولـد أ وأ
  .اتضح له فهم ما قررناه

ا لنفـــسه إال أن ًا عـــىل كونـــه قابـــضًا ســـابقًا مقبـــضًكونـــه مطلقـــ: وقـــال ابـــن عبـــد الـــسالم
حكمي بالبينة فقط, وهل السبقية بـالزمن أو العلـة فيـه  قبضه للرهن حيس, وقبضه نفسه

ن مل يـــضمن املـــرهتن إن ضـــاع بالبينـــة إثـــر قبـــضه مـــن املـــشرتي, وإن نظـــر, فـــإن كـــان بـــالزم
  .كانت السبقية بالعلية ضمنه, ومل أره هلم فتأمله

ُقلــت عــن قبــضه  قبــضه الــرهن املــذكور بالزمــان ال بالعلــة جلــواز انعقــاد  إنــام التقــدم:ُ
  .ذاتيهام لنفسه باعتبار

ــه يف قبــضهه ل:ويف تقييــده لــراهن وكيــل, والقــول قــول  نفــي الــضامن بالبينــة نظــر; أل
  .الوكيل يف دعوى التلف إن مل تقم بينة

ْبن رشدقال ا ـه موكـل عـىل بيعـه دون : ُ ولو رشط املرهتن عىل الراهن يف عقد البيع أ
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أؤخـرك ألجـل كـذا عـىل رهـن كـذا وتـوكلني عـىل : مؤامرة سلطان أو عند حلوله يقول لـه
ع فــسخ وكالتــه ومنعــه ابتــداء, ولــه  ففــي جــوازه مــع لزومــه ومنــ,بيعــه دون مــؤامرة ســلطان

  .غريهم القايض, والقايض دون إسامعيل عزله قوال
ُقلــــت َّمدونــــة عــــزا ابــــن زرقــــون اجلــــواب ألشــــهب وابــــن نــــافع املنــــع, ولل:ُ هــــة, َ  الكرا
ْبــن رشــدوحكــى ا ــه جيــوز يف العــروض ويــرد يف األصــول فــات أو مل يفــت, : عــن أشــهبُ  أ

  .فهذا قول ابن نافع
ْبــن رشــدا عزلــه, ففــي مــضيه مجلــة إن أصــاب وجــه البيــع أو يف  منعــه إن باعهــاعــىل  و:ُ

 ولـو فاتـت هلـذا الـسامع مـع روايتهـا, وقـول :ثالثهـاالعروض ويرد يف األصول ما مل تفـت, 
َأصبغابن القاسم يف هذا السامع, و ْ   .يف هذا السامع وأشهب  وقول مالك يف الثاينَ

ُقلــت قـــول : احليــوان كاألصــول, وقــال :القـــول الثــاين  حكاهــا اللخمــي, وجعــل يف:ُ
َّن القصاراب   . أقيسُ

ا ومـــا لـــه بـــال ثالثـــة ً واحـــدًمـــا ال بـــال لـــه أو خيـــشى فـــساده يمـــيض قـــوال: زرقـــونابـــن 
  :أقوال

َّدونةيف امل   . يميض:َ
  .لو مل يفت و,َّالعتبيةيف  قال
ضا  َّالعتبيةويف    .يرد ما مل يفت: ملالكًأ
زيـــةويف  ْبـــن رشـــدألكثـــر مـــن الـــثمن أو القيمـــة, وتأويـــل ااملـــرهتن ا  إن فـــات لـــزم:َّاملوا ُ 

  . جيوز يف العروض, ويرد يف األصول غري بنيَّالعتبيةعىل 
ْبــن رشــدا  وعــىل األول إن بــاع بأقــل مــن القيمــة فلراهنــه أخــذه مــن مــشرتيه بــالثمن, :ُ

فــإن تداولتــه األمــالك فلــه أخــذه بــأي األثــامن شــاء, كالــشفعة فــيام تداولتــه األمــالك, وعــىل 
لة األسواق فام فوقها: اينالث   .فوهتا بحوا

 اختــــصار اخــــتالفهم اتفــــاق ابــــن القاســــم ومالــــك يف مــــيض بيعــــه يف التافــــه, :الــــصقيل
ــه يمــيض فــيام  واختلــف قــوهلام فــيام لــه بــال هــل يمــيض أو يــرد مــا مل يفــت, وروى أشــهب أ

  .خيشى فساده, ويرد فيام ال خيشى فساده
ْبـــن رشـــدا ـــه مـــردود يف األ:ُ ـــه وقـــول أشـــهب أ  إن فاتـــت :قـــال صـــول, ولـــو فاتـــت; أل
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 أن للـراهن أخـذها عـىل أي حـال وجـدها بـالثمن الـذي بيعـت بـه, :ومعناه; بائعها ضمنها
مخـــــسون  عـــــىل املـــــرهتن مثـــــل أن جيـــــد الـــــدار بيـــــد املـــــشرتي, مهدومـــــة قيمتهـــــا فيـــــه والـــــدرك

  .ملشرتهيا, ويرجع بخمسني عىل البائع واشرتاها قائمة بامئة فيدفعها
ُقلــــت ويرجــــع بخمــــسني عــــىل البــــائع, وهــــو إنــــام أخــــذها يف دينــــه عـــــىل : ظــــر قولــــه ان:ُ

  .ا هلا لتعديهالراهن, فإن أخذها الراهن منه رجع هبا عليه يف متام دينه إال أن جيعله ضامنً
ْبـــن رشـــدا قـــال وإن وجـــدها بيـــد مـــن اشـــرتاها مـــن املـــشرتي بـــأكثر مـــن الـــثمن الـــذي : ُ

 ورجــع هــو بــتامم ثمنــه عــىل مــن , بــالثمن األولاشــرتاها بــه األول مــن املــرهتن أخــذها منــه
ألهنــا وكالــة اضــطرار حلاجــة  اشــرتاها منــه, وهــذا االخــتالف يف توكيــل الــراهن للمــرهتن;

أو  البتيـــاع مـــا اشـــرتى أو استقراضـــه أو تـــأخريه; وألن الـــرهن ال يبـــاع إال إذا ألـــد يف رهنـــه
ك, وعــن قــرب غيبتــه غــاب ومل يوجــد لــه مــا يقــيض منــه دينــه, فيحتــاج إىل البحــث عــن ذلــ

  . فأشبه حكمه عىل الغائب,عن بعدها, وال يفعل ذلك إال احلاكم
ُقلــت ــه ال يتوقــف عــىل كونــه :ُ  ظــاهر حــرصه مــا يتوقــف عليــه بيــع الــرهن فــيام ذكــر أ

  .أوال مما يباع عليه, وال بلوغه قيمته
ْبــن رشــدقــال ا  ولــو طــاع الــراهن للمــرهتن بعــد البيــع وقبــل حلــول األجــل بــأن رهنــه: ُ

ــه معــروف ًا, ووكلــه عــىل بيعــه عنــد حلــول األجــل دون مــؤامرة حــاكم جــاز اتفاقــرهنًــ ا; أل
ـه شـبه هديـة مـديان, وقـد منعـوا بيـع طعـام منه, ونقله بـثمن  املتيطي وغريه, وفيـه نظـر; أل

بـني رشط توكيـل املـرهتن, والعـدل : مؤجل عىل تـصديق البـائع يف كيلـه, وسـوى اللخمـي
ْبن رشـدهو الواقع يف عرصنا وساق ا ويل غريمهاوهو نصها, وكذلك رشط توك  الكـالم ُ

ضا فيه يف املرهتن فقط وسوى    .بني رشطه يف عقد البيع والقرضًأ
فأجـــازه ابـــن العطـــار ومنعـــه ابـــن  اختلـــف إن رشطـــه يف عقـــد القـــرض: وقـــال املتيطـــي

لـو  ا النتفاعـه بـرشط مئونـة مـا يتوصـل بـه للبيـع, وانظـرًهـو سـلف جـر نفعـ: الفخار, وقال
بعــد العقــد, هــل هــو كطوعــه بعــد العقــد  طــاع الــراهن بتوكيــل املــرهتن أو العــدل أو غريمهــا

ـــــه; بـــــالرهن مـــــع التوكيـــــل عـــــىل بيعـــــه  ألن تقـــــدم رشط الـــــرهن يف العقـــــد ;معـــــروف أوال أل
إن أذن قبلـه : , وقـول ابـن احلاجـبًا, وربام يكتبونه بعد العقـد حتلـيالًيضعف كونه معروف
إن عـرس الوصـول إىل احلـاكم, : يف التافـه, وقيـل: يمىض, وقيـل: يلفباع رد ما مل يفت, وق
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إن أذن لــه قبــل األجــل وبعــده مــا مل يكــن يف العقــد رشط خــالف مــا تقــدم  ويــستقل األمــني
ْبــــن رشــــدال ا, وجمــــرد الطــــوع ً وغــــريه أن طوعــــه بعــــد العقــــد بــــالرهن والتوكيــــل جــــائز اتفاقــــُ

ف يف مـىض البيـع, ورده إنـام ذكـروه يف بالتوكيل فقط ال نص فيه هلـم, ومـا ذكـره مـن اخلـال
ه يف عرس الوصول للحاكم متفق عليه   .رشطه يف العقد وأ

ه حمض توكيل سامل عن ; صواب) إلخ…ويستقل األمني(: وقول ابن احلاجب  أل
  .اًتوهم كون الراهن فيه مكره

 أن ذلـك :لقولـه  ما مل يكن يف العقد برشط نقض:وقول ابن عبد السالم ظاهر قوله
ـه إن )إن أذن له قبل األجل( : ألن قوله;يد األمنيب  يتناول ما كان يف أصل املبيـع, يـرد بأ

نقــــض التنــــاقض يف الكــــالم املوجــــب لفــــساده فلــــيس كــــذلك, وإن أراد  أراد بكونــــه نقــــضا
   ولــــــذا تلقــــــاه ابــــــن ;الكــــــائن يف الكــــــالم ذي االســــــتثناء املتــــــصل, فــــــال تعقــــــب فيــــــه الــــــنقض

  .هارون بالقبول
أذن الراهن للعدل وقت الرهن يف البيع عند األجل جاز, ولو  إن: سوقال ابن شا

 إىل أجــل كــذا فبعــه مل يبعــه إال بــأمر إن مل آتقــال ملــن عــىل يــده الــرهن مــن مــرهتن أو عــدل 
ا لوقــف بيعــه عــىل أمــر ًبعــدم إتيانــه موجبــ  وإن باعــه بغــري أمــره نفــذ فجعــل رشطــه,احلــاكم

ه ال تثبت   .احلاكمغيبته إال عند  السلطان; أل
 فيها, كفن العبد الرهن والنفقة عىل الرهن الواجبة عىل الراهن قبل رهنه باقية بعده

  .إن مات ودفنه عىل راهنه
فــق عليــه, وال :وفيهــا فــق املــرهتن عــىل الــرهن بــأمر ربــه أو بغــري أمــره رجــع بــام أ  إن أ

فـق فق يف الرهن إن أ ـه سـلف ;بـأمره يكون ما أ  أحـق هـو الةالـض عـىل املنفـق بخـالف ,أل
 عليهـــــا, النفقــــة مــــن بــــد وال ردهــــا, عــــىل يقـــــدر ال إذ ;نفقتــــه يــــستويف حتــــى الغرمــــاء مــــن هبــــا

  .لإلمام ذلك رفع غاب فإن بنفقته, راهنه يأخذ واملرهتن
 عـىل النفقـة :مـسلمة بـن حممـد وقال كالضالة, الرهن عىل النفقة :أشهب عن اللخمي

 أقــيس, وهــو مبــدا األجــري زرع ســقي عــىل األجــري, كإجــارة الــدين عــىل مبــداة الــرهن العبــد
 عليــــه, باإلنفــــاق ًرىض األجــــل إىل بوقفــــه رضــــاه ألن ;الــــضالة بخــــالف الــــراهن ذمــــة ويتبــــع
فقــه بـام الـراهن املـرهتن اتبـاع ويف عليـه, وجيـرب  ثمنهــا عـىل اًزائـد راهنـه, غيبـة يف الـرهن عـىل أ
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 ذلـــك, يف كـــاإلذن عليـــه نفقـــةال إىل باحلاجـــة علمـــه مـــع غيبتـــه بـــأن اًحمتجـــ الفقهـــاء بعـــض قــوال
ه اًحمتج :والصقيل  أن ثمنـه نفقتـه بلـوغ بعد وحقه فيه, له يأذن مل بام ذمته يعمر أن له ليس بأ

 كـان وإن ا,ًمليـ عليـه النفقة حني كان إن :يريد :بقوله األول وقيد ليبيعه, لإلمام ذلك يرفع
  .دينه هتناملر وحمتمل باعه, له اًخري بيعه كان إن اإلمام نظر ًعديام

فــق :قــال لــو :وفيهــا فقــت فــام والــرهن أ  يف ونفقتــك :قــال ولــو رهــن, هبــا فهــو رهــن, أ
ــه ال النفقــة يف ربــه عــن حبــسه فائــدة كــون ففــي الــرهن  أخــذها :شــبلون ابــن قــول ,هبــا رهــن أ

َّدونـــةامل عليـــهً متـــأوال :القـــرويني بعـــض عـــن والـــصقيل بظاهرهـــا,  شـــبلون, ابـــن قـــول اًمنكـــر َ
زيـــةو املجموعـــة يف املـــسألة وقعـــت :ًقـــائال  البـــن الكتـــابني يف ولفظهـــا فـــرست, مـــا عـــىل َّاملوا

فــق إن :القاســم ــه يــشرتط أن إال الــرهن يف يكــون ال ســلف فهــو بغــريه أو ربــه بــإذن عليــه أ  أ
فــق, بــام حبــسه لــه أن إال النفقــة, يف رهــن  يكــون فــال ديــن الــراهن عــىل يكــون أن إال ودينــه أ
  .النفقة يف رهن ذلك أن يشرتط أن إال دينه عن فضل بام أوىل

ُقلت ه الكتابني عن ذكره ما حاصل :ُ  يف رهـن ذلـك أن يـشرتط أن إال ارهنًـ يكون ال أ
ُاملاجــشون ابــن مــع اخلــالف حمــل هــذا ولــيس ,النفقــة  بزيــادة الكتــابني يف مــا املــازري ونقــل ,ِ
فق :له يقول أو نصها,  إن الزيـادة وهـذه الغرمـاء, مـن بـه أحـق فيكـون الرهن, يف ونفقتك أ
 لــه قــال إن الكتــابني عــن الــصقيل نقــل آخــر مــن يؤخــذ وقــد شــبلون, ابــن عــىل حجــة صــحت
فــق :الــراهن غيبــة يف اإلمــام  عبــد ابــن وذكــر الغرمــاء, مــن بــه أحــق كــان فيــه, نفقتــك أن عــىل أ
ُشيوخالــ بعــض كــالم مــن الزيــادة هــذه الــسالم  احلــق عبــد ورد روايــة, ليــست أهنــا فظــاهره ,ُ
 حتـى وحيبسه عنه, ينقدو له يشرتي أن غريه أمر فيمن الوكاالت يف بقوهلا شبلون ابن قول
ه :الثمن ينقده   .سواء الرهن يف ونفقته أحبسه :وقوله رهن, أ

ُقلــت  وجــوب ففــي الــرهن, الثمــرة بــني هتــدر ولــو الــرهن, ملعنــى أقــرب احبــسه لفــظ :ُ
 بــنا عــزا وعنهــا املختــرص, يف القاســم ابــن عــن البــاجي نقــال الثمــرة لــتامم الــراهن إصــالحها

ْرشـــد  فللمـــرهتن يـــصلحها أن أبـــى إن :قوهلـــا خـــالف هـــو :وقـــال فقـــط, حييـــى لـــسامعه األول ُ
 الـدين, عـىل مبداة الرهن يف وتكون الراهن, عىل بنفقته يرجع وال رهنه, ليحيي إصالحها

 الـــراهن يتبـــع مل عنهـــا الـــرهن قـــرص وإن بدينـــه, الـــراهن تبـــع قـــدرها إال الـــرهن يف يكـــن مل فـــإن
 فـيام املـرهتن عـىل يشء وال نفقتـه, بقيـة يعطيـه حتـى البئـر بـامء أوىل هـو :أشهب وقال بتاممها,
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ه بامئها; انتفع  سـامع خـالف فيهـا القاسـم ابـن فقـول ماؤها ذهب لو بنفقته له ضامنا كان أل
ـــــه :حييـــــى  الـــــرهن يـــــف فلـــــم بإصـــــالحها املـــــرهتن طـــــاع إن وعليـــــه مـــــال, ذا كـــــان إن يلزمـــــه أ

 الـرهن عـىل الـسامع هـذا حيمـل أن وحيتمل دينه, مع نفقته من بقي بام الراهن تبع هابإصالح
  .فيتفقان العقد بعد به تطوع ما عىل فيها وما السلف, أو املبيع أصل يف املشرتط

ً مــاال أجنبــي مــن فأخــذ املــرهتن عليــه ينفــق ومل الــرهن هــالك الــراهن خــاف إن :وفيهــا
فقه   .فللمرهتن فضل وما الزرع, ثمن من لنفقةا بمبلغ أحق فاألجنبي فيه, أ

ُشيوخ بعض عن احلق عبد فقـه :قـال إن بـذلك أحق األجنبي يكون إنام :القرويني هُ  أ
ـــ لـــك ويكـــون الـــزرع هـــذا يف فقـــه :لـــه قـــال وإنـــام ذلـــك, لـــه يقـــل ومل ارهنً  أحـــق يكـــن مل عليـــه أ

ه بذلك;   .ذمة يف سلف أل
 وهــذا :قــال النفقــة, مــسلف أجنبــي ال للثمــرة اًحــائز يكــون ظــاهره :الــسالم عبــدابــن 
  .املرهتن ارهتان يف مشرتطة الثمرة تكن مل إن صحيح

ُقلـــت  كانـــت وإن :قـــال الـــرهن, هـــالك الـــراهن خـــاف إن نـــصها خـــالف التقريـــر هـــذا :ُ
ه حاصله بام فتعقبه مشرتطة  لكـل رهـن هـو مـا وغـريه لنفـسه اًحـائز املرهتن يكون أن يلزم أ
 صـــحة فيهــا منـــع صــحته ولعـــدم يــصح, ال وذلـــك رشكــة, دون االســـتقالل وجــه عـــىل مــنهام
ـــ كونـــه بمنـــع ويـــرد يتيمـــه, مـــال مـــن ارهتنـــه مـــا الـــويص حـــوز  يف التـــسوية ســـبيل عـــىل هلـــام ارهنً

 املــرهتن, ديــن عــىل الــرهن هــذا يف األجنبــي عــىل تبديــة رضورة الــرهن بحكــم عليــه التــسليط
 عــىل فــضلته املــرهتن رهنالــ وضــع الــراهن فــضلة كمــرهتن فيــه املــرهتن كــون يوجــب وذلــك
  .فتأمله األصول عىل وجريه صحته يف خفاء ال فضلته مرهتن بيده رهن فيه هو دين

ُقلت َّدونةامل تقييد والصقيل احلق عبد قبول ويف :ُ  ا,رهنً لك ويكون :له قال إن بقوله َ
 ينزد :فقـال صـاحبه عنـه فعجـز اًزرعـ ارهتـن مـن القاسـم ابن لسامع نظر به أحق يكن مل وإال
 يبـدأ :قـال انـتعش, حتـى زرعـه بـه فأصـلح غـريه مـن مـاال فأخـذ فـأبى, زرعـي به أصلحً ماال

  .حقه يتسويف حتى الزرع يف األول املرهتن عىل املسلف
ْبــن رشــدا َّدونــةامل مــن الرهــون نــص هــذا :ُ  للــراهن, ذلــك يف املــرهتن أذن إن :ومعنــاه ;َ
 للـــراهن ذلـــك يف بإذنـــه املـــرهتن أن األول وجـــه :الثـــاين ثـــم مبـــدى, األول أن :حممـــد وروى
 فــال لنفــسه الــزرع حــاز األول املــرهتن أن الثـاين ووجــه لــه, اًحــائز وصــار عليــه, بتبديتـه ريض
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ـــه ;ذلـــك يف وحبـــسه قـــبض إالو لغـــريه حـــائزا فيـــه ويكـــون يـــده عـــن دينـــه قـــدر خيـــرج  بإذنـــه أل
 فــيام الغرمــاء وةأســ الثــاين يكــون أن لوجــب فيــه يــأذن مل ولــو حقــه, عــن فــضل مــا للثــاين حــائز
  .األول املرهتن حق عن فضل

ُقلت  إلحيائـه تـسلفه فـيام الـزرع أن عـىل الـراهن نـص إىل االفتقـار عـدم السامع فظاهر :ُ
 املــــرهتن إذن إىل االفتقــــار عــــدم كالمهــــم وظــــاهر والــــصقيل, احلــــق عبــــد قــــول خــــالف رهــــن
ْرشــد بــنا قــول خـالف  عبــد رهــن قاســمال ابــن زيــد أيب ابــن ســامع ذلــك ونحــو ذلــك, فــاعلم ,ُ
ه راهنه رشط   .باطل بامئة بامئة, فيه رهنه ما عىل ثمنه يف مبدى أ
ْبن رشدا   .رهن بعدها وما مائة مائة ولغو رشطه, عىل هو :حممد روى :ُ

ُقلــت  دينــه مــن لــه يبقــى بــام املبــدأة املائــة يف الغرمــاء مــع الــدخول للمــرهتن أن :ظــاهره :ُ
 :قـال نظـر, وفيـه معهـم, بـذلك دخولـه عـدم :الـكم قول ظاهر يف املازري وقال رهنه, بعد

 بعـد الـرهن رهنـة فـضل بخـالف رهنـه يف وقـع الـرشط ألن الرهن; هذا القاسم ابن وإبطال
  .فيه ينظر مما وهو وحوزه عقده

  :ضامن الرهن الذي ال يغاب عليه, املعروف من ربه ما مل يتهم مرهتنه
  .اًاتفاق ربه من الرهن احليوان ضامن أن اتفقوا :حارث ابن

 اًحمبوســـ ضـــامنه روايـــة عـــىل ضـــامنه بعـــضهم وخـــرج املـــذهب, معـــروف هـــذا :املـــازري
 روايــة عــىل كونــه الحــتامل ;بثمنــه رهــن لــيس اًحمبوســ ضــامنه بــأن أشــياخي بعــض ورده بثمنــه
 متكــن مـن مـانع املحــبس العقـد يف ضـامنه يف عقــده مـع املبيـع قــبض إمكـان زمـان مـىض رشط
 مـن يشء حلمـل دابـة الـرشيكني أحـد اسـتعار إن :رشكتهـا قـول مـن بعضهم وخرجه ,قبضه
  .املعري غري الرشيك عىل ضامن ال فتلفت, رشيكه أذن بغري الرشكة مال

ُقلت   .الرهن يف يضمن العارية يف احليوان ضامن وعىل :اللخمي قول ونحوه :ُ
ــه وأجيــب :املــازري ــه بــضامنه; احلــاكم حكــم أن الــرشكة حلكــم بيــان بأ  حلكــم بيــان أل

  .املستعار امنض
ُقلت   .اًتفسري فيها الغري قول ويكون بالتعدي, الضامن حلكم بيان أو :ُ
 اًعبــد ارهتــن مــن :القاســم ابــن عــن الفــرج أيب بنقــل التخــريج هــذا عــن يــستغنيو :قــال

  .فقط نصفه ضمن فتلف نصفه تلف
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ُقلت   .عليه يغاب فيام ببينة هلك ما بضامن أشهب قول من خترجيه إىل وأشار :ُ
 يـــضمن مل ;احليـــوان وهـــروب العبـــد وإبـــاق الـــرهن إتـــالف املـــرهتن ادعـــى إن :جيالبـــا

 نـاس بحـرضة كـابره العبـد أنو الدابة, انفالت زعم إن :أشهب قول مثل كذبه, يتبني حتى
 كذبــــه يظهــــر أن إال يــــصدق :ملالــــك ففيهــــا الدابــــة مــــوت ادعــــى وإن قولــــه, يثبــــت مل عــــدول
ه  ففـــــي هـــــي, ملـــــن نعلـــــم ال دابـــــة ماتـــــت :قـــــالوا ولـــــو موهتـــــا, أهلـــــه يعلـــــم ال بموضـــــع لـــــدعوا

  .قوله قبل يصفوها مل أو وصفوها إن املجموعة
ُقلت ْرشد بنا وكالم خيار عىل املبيع هالك املبتاع دعوى يف هذا تقدم :ُ   .ذلك يف ُ

ُشــيوخ بعــض نقــال عليــه يغــاب مــا ضــياع يف املــرهتن يمــني يف :الــصقيل  وأحــب :قــال نا,ُ
 وال فرطـت مـا املـتهم غـري وحيلـف تعـديت ومـا فرطـت, وما اعض لقد املتهم حيلف أن إلينا

ه الضياع; عىل ال ضيعت,   .فيه يصدق أل
 املختلــف املــودع, بخــالف حــال بكــل حيلــف :قيــل املتــأخرون, فيــه اختلــف :عيــاض

  .املعلومة الثالثة األقوال عىل فيه خيتلف كاملودع :وقيل فيه,
 يف والثمـــــر واألرضـــــني, الـــــدور أو كـــــاحليوان الثـــــاين, ســـــلمها يفومـــــا ال يغـــــاب عليـــــه 

  .حيصد مل الذي والزرع النخل, رؤوس
واعه اختالف عىل احليوان يف عام وهو :اللخمي  يـضمن أن وأرى طري, أو شاة من أ

  .وأكله ذبحه, يستخفى ما
در يف كان وما :قال  فوائد وهو بالليل, عليه يغيب املرهتن ألن كالزرع; واجلرين األ
 كـان إن وصـارهيا مرسـاها وكذا البحر, ساحل عىل ترهتن صغرت لوو السفن ومنه الناس
 راهنـه, بـدار والزيـت والطعـام الفـدادين قاعـة يف الكتـان أعـدال وكـذا بموضعها, بقائه عىل
 بيـده مفتاحـه كـان وإن الـراهن, دار بغـري كـان إن وكـذا عليـه, طبـع أو بمفتاحـه املرهتن وبان
ــه يعلــم أن ال  إليــه, تكــرره يف ذلــك أخــذ يكــون أن يــشبه هــل ينظــرف ويفتحــه إليــه, يتــرصف أ

ه ويصدق الربع, مثل الربع وإغالق   .متهام كان إن وحيلف ذلك, يف جيز مل أ
  :وما يغاب عليه بيد أمني من راهنه, وما بيد مرهتنه منه ما مل تقم بالبينة

 يمـني ال :العتبـي فقـال ,الـرهن املـرهتن تغييـب الـراهن ادعـى ولـو ا,ًاتفاقـ :حـارثابن 
ــه ذلــك, علــم يــدعي أن إال عليــه  املــرهتن لــه حلــف حلــف فــإن بــه, وثــق مــن بــذلك أخــربه وأ
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  .الرهن املرهتن تغيب
كــر ا,ًموضــع لــه يعلــم وال ,فيــه دلــس ومــا ,ضــاع لقــد حيلــف :مــزين ابــن وقــال  قــول وأ

ّالعتبي وأجابه يكون ال هذا ا,يمينً توجب يمني :وقال العتبي, ِ ْ  جـبتو اليمـني, اللعان بأن ُ
  .ايمينً فيه

 والتهمـة الغـصب كـدعوى وإال ,حلـف بـذلك يـتهم ممـن املـرهتن كـان إن :حـارث ابن
  .اليمني توجه يف باخلطة

ُشــيوخ قــدرها يف اختلــف :عيــاض  بعــض محــل مــزين ابــن قــول وعــىل ومتــأخروهم, نا,ُ
ُشيوخالـــ َّدونـــةامل ظـــاهر ُ ّالعتبـــي قـــول ونحـــو إبـــراهيم بـــن إســـحاق أفتـــى وبـــه ,َ ِ ْ  هـــذا يف ملالـــك ُ

 ابــن روايتــا ضــامنه ســقوط ففــي تلفــه عــىل بينــة قامــت ولــو األكــرب, لبابــة ابــن وقالــه األصــل,
ـــضا األول الـــصقيل وعـــزا وأشـــهب, قولـــه مـــع القاســـم َأصـــبغو اهللا لعبـــد ًأ ْ  أشـــهب وعلـــل ,َ
  .أخذه وعليه الضامن, ذلك يف األصل ألن ;بقوله قوله

 ابــــــن وتبعــــــه عليــــــه, خولــــــهولد للتهمــــــة, الــــــضامن أن عــــــىل بنــــــاء للقــــــولني :شــــــاس ابــــــن
  .احلاجب
 ذلـك ويبعـد جـيل, ضـامنه نفـي رشط يف قولـه مـن ألشـهب أخذه :السالم عبد ابن قال

  .أصالة ضامن عنده الضامن أن أشهب عىل الناس محل وإنام الضامن, بنفي املرهتن محل يف
ُقلت   .شاس وابن احلاجب ابن عىل التعقب ينتفي :ُ

 عليـه يف الـضمري جيعـل أن إال أخـذه وعليـه ,الـضامن ذلـك أصـل أشهب قول :الصقيل
ْوهـب بـنا قـوال الـسوس بأكـل الـساج ضـامنه ويف الـضامن, عىل ال أصل عىل اًعائد  وروايـة ,َ
ه ا,ًفساد أردت وال ضيعت ما حلفه مع حييى  القاسـم ابن رواية عيسى لسامع الباجي وعزا
  .وسقوطه وتفقده نفضه وجوب عىل بناء

  .عادة تكون أن إال سقوطه القياس :اللخمي
ُقلــــت َّالقــــصار نويــــضم :منهــــا الــــصناع تــــضمني يف :ُ  ولــــو يعــــرف, ال إذ ;الفــــأر قــــرض ُ

  .يضمن مل بينة بذلك وقامت تضييع, غري من قرضه الفأر أن عرف
ْبــن رشـــدا ـــه ثبـــت إن القـــول عـــىل انظـــر الـــصناع, تـــضمني يف خالـــد بـــن حممـــد ســـامع يف ُ  أ
 وحتريـق النـار, بيته يف وقع إذا أهل بتضييع فيه تسببه يثبت حتى عليه ضامن فال فأر, قرض
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ـــه العـــادة ألن ســـببه; مـــن النـــار أن يثبـــت حتـــى عليـــه ضـــامن فـــال حيـــرتق, الثـــوب  بيتـــه يبـــادر أ
ـه علــم قــد الثـوب فــساد أن يفــرق أو النـاس أمتعــة يف ليـصدق  وهــو والنــار الفـأر قــرض مــن أ
ه واألشبه علمها, عىل يقدر   .بينهام فرق ال أ

ه الراهن; من اخلشب وسس :اللخمي   .التفقد ينفعه ال أل
ــ رهنــه أن ;املجموعــة يف القاســم ابــن روايــة البينــة قيــام ومثــل :البــاجي  مركــب يف ارهنً

 بـــالرهن جــاء وإن ذلـــك, كــل يف البينـــة بمعاينــة اللـــصوص أخــذه أو منزلـــه احــرتق أو فغــرق
 بـبعض فيـأيت حانوتـه, وأ منزلـه احرتاق من مغروفا ذلك يكون أن ببينة إال يصدق مل حمرتقا
َأصبغ عن حبيب ابن رواه فيصدق, اًحمرتق ذلك ْ   .القاسم ابن عن َ

 الثـوب أن ثبـت فـإن منزلـه, كـاحرتاق سـببه علـم وإن ضمنه, سببه يعلم مل إن :الباجي
  .ببعضه يأت مل ولو ا,ًاتفاق صدق احرتق فيام كان

  .سببه من ليست النار أن ويعلم :حممد قال :زرقونابن 
 وإن صـــدق, اًحمرقـــ ببعـــضه أتـــى فـــإن احـــرتق, فـــيام كـــان ذلـــك أن يثبـــت مل وإن :يالبـــاج

 ال املــسألة فظــاهر مجيعــه حــرق وادعــى منــه بــيشء يــأت مل وإن احــرتق الــذي حانوتــه يف كــان
ــه وعنــدي يــصدق نيــت يف الــرهن بــدفع العــادة جــرت ممــا كــان إن أ  اًمتعــدي يكــون التــي احلوا
 يف أفتيـت وبـه حانوتـه, احـرتاق مـن عرف فيام ذلك اقاحرت يف يصدق أن فأرى عنها, بنقله

قها, احرتاق عند طرطوشة  روايـة يل أظهـر الطلبـة بعـض أن وظنـي اخلـصومات وكثـر أسـوا
من ابن عىل   .ذلك بمثل أ

 مــــن تآكــــل بالــــساج يــــأيت بــــاملرهتن :مالــــك عــــن القاســــم ابــــن عــــن لعيــــسى َّالعتبيــــة ويف
 نقـل وأعاملـه ضـامنه سـقوط املـرهتن رشط لغـو ويف ضـيعه, مـا حيلف عليه ضامن ال السوس
 أو البيــع عقــد يف كــان إن وهــذا :قــال وصــوبه وأشــهب, مالــك مــع القاســم ابــن عــن اللخمــي

 اًمعروفــ الــضامن وإســقاط معــروف, بــالرهن طوعــه ألن اعتــرب; بعــدمها كــان وإن القــرض,
 قوالمها اتاملذاكر يفو وأشهب القاسم ابن من اًاتفاق يعترب الضامن بسقوط كالعارية كان
 بالــرشط ســقوطه بالتهمــة مــا ألن ;ببينــة هالكــه يف لقــوليهام لعلتــي منــاقض ســقوطه رشط يف

 بـأن األول عـن وجيـاب يناقـضه, سـقوطه رشط باألصـالة ومـا إياهـا, مناقـضته لعدم واضح
 الـرشط بـأن الثـاين وعـن ,كـذلك فإجياهبـا التهمـة, وهـي الـضامن علـة لتقويـة موجـب الرشط
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 اشـــرتط لـــو الـــصناع تـــضمني يف القـــرينني ســـامع يف كناســـخ برفعـــه صـــلاأل ملقتـــىض منـــاقض
 قالــه تفــصيل, غــري مــن باطــل بــرشط احليــوان مــن عليــه يغــاب ال مــا ضــامن الــراهن أو املعــري
ِّمطرف حاشى أصحابه وكل مالك َُ.  

 فــــيام عطــــب إن الزم ذلــــك رشطــــه شــــبهه أو لــــصوص مــــن خافــــه ألمــــر رشط إن :قــــال
َأصبغ وقال خافه, ْ   .وأصحابه مالك كقول الوجهني, يف عليه ءيش ال :َ

 فيهـــــا وجيـــــري رشطـــــه, بفـــــضل احليـــــوان ضـــــامن رشط إن :القاســـــم ابـــــن عـــــن اللخمـــــي
ه ضامنه;  بعـضهم وختـريج القولني, بأحد أخذ فالرشط رشط, غري من ضامنه يف خيتلف أل
ـــــه يـــــرد عليـــــه يغـــــاب ال مـــــا ضـــــامن فـــــق الـــــسقوط يف بأ    الذمـــــة بـــــراءة القاســـــم ابـــــن ألصـــــل موا
  .العقد حني

 ال فيهـا الـرهن أو رهبـا من فهي هبا ورهنته مضمونة, أهنا عىل دابة استعرت إن :وفيها
  .األمانة عىل يأخذه مل إذ ضمنه ضاع فإن جيوز,

 الـرهن :مـرة فقال شبهه, أو بتعد ضامنه وجب لو :املجموعة يف أشهب عن :الصقيل
  .ارهنً هبا تكون ال ومرة هبا,

 كمعــط نــصفه إال يــضمن مل عنــده فهلــك مجيعــه فقــبض ثــوب نــصف ارهتــن مــن :وفيهــا
 أمــني اآلخــر النــصف يف وهــو معطيــه مــن نــصفه فــضامن بقــي مــا ويــرد نــصفه لــه اًدينــار لغــريم
  .تعقبه يتهم أن إال عليه يمني وال

 ضـــمنه تـــأثريه صـــح فـــإن بالتهمـــة, هـــو إنـــام نـــصفه ضـــامنه بـــأن :وغـــريه الـــسالم عبـــدابـــن 
 ,ًشــيئا منــه يــضمن مل تأثريهــا بطــل وإن باقيهــا, دون مــشاعا نــصفه يف خيانتــه الســتحالة أمجــع
 أصـــل عـــىل القيـــاس يـــتم وإنـــام باقتـــضائه, ضـــمنه إنـــام الـــدينار نـــصف ألن قياســـه; يبطـــل وبـــه

 وهــــذا ا,رهنًــــ قبــــضه فــــيام مــــؤثرة هــــي إنــــام ;هتمتــــه بــــأن وجيــــاب أصــــالة, الــــضامن أن أشــــهب
 فـادعى وديعـة, واآلخـر رهـن, مهاأحـد ثـوبني لـه دفع لو كام فقط, نصفه يف هو إنام الوصف
  .تلفهام

 مل وضــاع ,املــرهتن بيــد نــصفه املــستحق وتــرك نــصفه فاســتحق اًثوبــ ارهتــن مــن :وفيهــا
  .الرهن قيمة نصف إال املرهتن يضمن

ُقلـــت  مــــن األمانـــة بمعنـــى وضـــعه وهـــو الـــرهن بمعنــــى نـــصفه وضـــع نقـــيض لثبـــوت :ُ
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 مــا قــضاء بعــد الــرهن ضــامن يبقــى بقوهلــا مناقــضتها تــوهم عــن جيــاب ربــه املــرهتن املــستحق
  .أصله من سقوطه بيان أو ارهنً به كان

 مـا قيمـة غـرم فـإن املتعـدي, وتبـع ربـه ضـمنه املـرهتن غـري بتعـد الرهن هلك إن :وفيها
  .ارهنً كانت وإال القيمة, أخذ األول مكان ثقة برهن الراهن أتى إن فيه حط

زيـــة عـــن الـــصقيل  الـــدين, كـــصفة املتعـــدي غرمـــه مـــا كـــان إن :ألشـــهب وظـــاهره ,َّاملوا
  .رضر ألجل وقفه ألن للمرهتن; عجل

 ذلـــك بمثـــل يـــأيت الـــراهن لعـــل الـــثمن وقـــف هـــذا مثـــل يف يـــرى القاســـم ابـــن :الـــصقيل
رس ولو الرهن,   .وصفه يف يكن مل ذلك من أ

ُقلــت  :القاســم ابــن وقــال :قــال وأشــهب ملحمــد, التعجيــل غــرر عــىل النــوادر يف نــص :ُ
  .القيمة أخذ احلق من ثقة فيه ال أو لهمث برهن ربه جاء إن

ُقلت ـه ثقـة فيـه بـام أو قولـه عطف ظاهر :ُ  تقـدم مـا خـالف صـنفه مـن كونـه يـشرتط ال أ
  .املرهتن بإذن الرهن بيع مسألة يف

 مــن راهنــه عــىل لــه بــام رهــن مــن ضــمنه فــيمن املــرهتن مقاصــة جتــوز :الثــاين ســلمها ويف
 الــسلم املــال رأس يكــون أن إال فيــه خــري فــال ريدنــان مــن الــرهن يكــن مل مــا طعــام, غــري ســلم
  .عني غري

 أحــــدمها فقــــد إن فيــــه والــــسلم املــــال, رأس مــــن الــــرهن أخــــذ جــــواز رشطهــــا :البــــاجي
 كــان ولــو أكثــر, والــرهن دنــانري, وكوهنــا دراهــم, املــال ورأس دنــانري الــرهن ككــون بطلــت
 أو أدنـــى أو أكثــر أو أقــل فيــه أســلم مــا جــنس مــن عرضــا الــرهن كــان وإن جــاز, فأقــل قــدره
 رأس جــنس مــن كــان وإن ا,ًمطلقــ جــازت تــساويا وإن بعــده, فــام األجــل قبــل بطلــت أجــود
 كــان ولــو جــازت, مثلهــا كــان وإن األجــل, حــل ولــو بعكــسها, أو أكثــر أو أجــود جتــز مل املــال
  .جنسه غري من عرض والرهن ا,ًعرض املال رأس

 يراعــى وهــل تنــازع, فيــه أصــل وهــذا الــرهن, قيمــة معرفــة بعــد جيــوز :بــشري ابــن فقــال
  .اعينً املال رأس كان إن الرهن قيمة

 فأقــل مثلــه كانــت وإن امتنعــت, املــال رأس مــن أكثــر قيمتــه كانــت إن :بــشري ابــن قــال
كــره جــازت ــه أصــحابنا; مــن غــريه وأ  ســلف جــواز يف خــالف فــال اًباقيــ الــرهن كــان إن أل
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  .القيمة لزمت تلف كان وإن فيه, دنانري
 فـإن ا,رهنًـ بقـي ًعـديام كـان أبى أو ففداه رهنه بعد الرهن بجناية الراهن أقر إن :وفيها

 ًعــديام كــان وإن اجلنايــة, يف الــرهن تــسليم الــدين قــضاء عــىل أجــرب ٌّمــيل والــراهن األجــل حــل
  .به أحق فالرهن

ُقلــت  املجنــي ونازعــه األجــل, حــني أراده ثــم ,مــيل وهــوً أوال فدائــه مــن أبــى لــو انظــر :ُ
ه ;ذلك له ليس أن ظهرفاأل عليه,   .عليه املجني من كان مات لو أل

ـــ بقـــي بافتدائـــه ريض فـــإن رهنـــه, قبـــل بـــذلك أقـــر لـــو :الـــصقيل  مل :وقـــال أبـــى وإن ا,رهنً
 وأقـر أعتـق كمـن الـدين وتعجيـل إسـالمه, عـىل أجـرب ذلك عىل وحلف اجلناية حتمل أرض
ه  إقـراره جيـز مل تعجيلـه لـه مـن يرض ومل بيع من اًعرض كان وإن يعجل, مما والدين لغريه, أ
,ًمعرس كان لو كام املرهتن عىل  لـه مـن يـرض ومل بيع من اًعرض كان وإن ,يعجل مما والدين ا

,ًمعـرس كـان لـو كـام املـرهتن عـىل إقراره جيز مل تعجيله مـه وللمجنـي يعجـل, ممـا والـدين ا  إغرا
  .بثمنه ويتبعونه عفيبا األجل, حيل حتى والتعريض برهنه عليه لتعديه رهنه يوم قيمته

 فـإن إسـالمه فلمرهتنـه أسـلمه وإن ,ارهنًـ بقـي ربـه وفـداه الرهن جنابة ثبتت إن :وفيها
 مــال مــن فــداؤه لــه ولــيس األجــل حيــل حتــى يبــاع ال الــدين عــىل مبــدى رقبتــه يف ففــداؤه فــداه
  .ربه بإذن إال العبد

  .عليه انتك كام راهنه عىل لألجل بقائه يف ونفقته :القرويني بعض عن الصقيل
 ويتبـع دينـه مـن يسقط رشطه أن عىل دراهم بزيادة له اًملك فداؤه ملرهتنه :َّاملوازية ويف
 رقبتـه يف األرش أن عـىل الـدين مـع بـه ارهنًـ كـان فقـط بأرشـه فـداه فـإن ألجله, ببقيته الراهن

 غــريب منــه فــداؤه ملرهتنــه يكــن مل مــال للعبــد كــان فــإن أرشــه, مــن بــيشء راهنــه يتبــع مل مــات إن
 أو هبـام, ارهنًـ ورقبتـه بالـدين ال بـاألرش ارهنًـ مالـه كـون ففـي املرهتن فداءه أبا فإن ربه, إذن

 عبـد وابـن القاسـم, ابـن أخـذ بـاألخري ًقـائال حممـد لروايـات منهام, بواحدة ال :ثالثها ,كرقبة
ه ;الصواب وهو مالك أصحاب وبالثانية ,َاحلكم   .عليه املجني حمل حل بفدائه أل

ُقلــت  متكينـــه يف وغـــريه املـــازري نقـــل وعلـــيهام نفـــسه, حكـــم إعطـــاء عـــىل بنـــاء واألوىل :ُ
 مــع األوىل بــه مــا عــىل ًبنــاء والثانيــة واألكثــر, ,َســحنون قــوال وعدمــه أجلــه قبــل بيعــه بفدائــه
 يقـال ال باملـه اشـرتي ٍعبـد مال كاستحقاق رهن غري ماله عدم املطلقة الرهنية إجياب جهل
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  .ملشرتيه
 الـــدين عليـــه إنـــام ;ســـيده عـــىل نقـــصه مـــا يكـــن مل بـــه, فـــداه ممـــا فأقـــل باملـــه عبيـــ إن :حممـــد

 فيـدخلون أخـر, غرمـاء عليـه يكـون أن إال األول للـدين كـان األرش بعد فضل وما األول,
 نــصفه األرش بعــد فــضل فــام ثمنــه نــصف مثــل زاد إن اجلنايــة بعــد ثمنــه يف مالــه زاد فــيام معــه
 لـه بقـي بـام املـرهتن معهـم يـدخل لغرمائه للامل وما لمرهتن,ل للرقبة فام للرقبة ونصفه للامل
  .الربع أو الثلث فيه املال زاد إن وكذا يشء, له بقي إن

 للـــــامل, نـــــصفها مائـــــة وبـــــه مخـــــسني, مالـــــه دون العبـــــد تفـــــسري جعـــــل تفـــــسريه :الـــــصقيل
 للرقبــــة نــــصفها ســــتون تفــــضل ثمنــــه مــــن هبــــا يبــــدأ أربعــــني اجلنايــــة وجتعــــل للرقبــــة, ونــــصفها

 إن عليــه بقـي بــام املـرهتن فيهـا حياصــهم للغرمـاء املـال حــصة ثالثـون تبقـى هبــا, أحـق رهتناملـ
ــ كونــه ففــي ربــه بــإذن فــداه ولــو يشء, عليــه بقــي  نــص وإن ا,ًمطلقــ دينــه مــع بــه فــداه فــيام ارهنً
ـــ كونـــه عـــىل زيـــة عـــن َّالـــشيخ نقـــال بالفـــداء ارهنً  مـــع وحممـــد مالـــك مـــع القاســـم ابـــن قـــول َّاملوا

  .أشهب
 خالف ابن القاسم وأشهب قوليهام فيمن أمر مـن يـشرتي لـه سـلعة وينقـد :يسالتون
  .ثمنها عنه

 رهـن لـه متـى: ال تكون بيد املأمور رهنـا فـيمن دفـع, وقـال أشـهب: قال ابن القاسم
البــــن  وجيــــاب لــــه, وعكــــس أشــــهب حمــــل املــــدفوع فأجــــل ابــــن القاســــم يف اجلنايــــة الــــدافع

عليـــه حكـــم وصـــفه, وألشـــهب   فاستـــصحب,هتنمـــر يف اجلنايـــة حمـــل القاســـم بـــأن الـــدافع
اختـــصاص  يتقـــدم اختـــصاص الـــراهن بـــامل العبـــد قبـــل جنايتـــه, فاستـــصحب وعـــدم تقـــدم

ء, وسمع عيسى ابن القاسم أرش جرح العبد الرهن رهن   .األمر بالسلعة قبل الرشا
ْبـــــن رشـــــدا ـــــه عـــــوض بعـــــضه: ُ ومـــــا جيـــــب فيـــــه مـــــن ديـــــة ال تـــــنقص قيمتـــــه  اتفاقـــــا; أل

  .قلة لراهنه, إال أن ينقصهكاملأمومة واملن
مل يقتلــه إال إن عجــل ديــن  ا لربــهً إن قتــل الــرهن عبــد: ألشــهب يف املجموعــة:َّالــشيخ

 وإن قتـل العبـد الـرهن عبـد ,إن عفا عـن قاتلـه فـال حـق فيـه ملـرهتن القتيـل املرهتن وعكسه
دائـــه أجنبـــي, فـــإن اتفـــق مرهتنـــه وراهنـــه عـــىل قتلـــه قتـــل وإال فـــال, وخـــري ربـــه يف إســـالمه وف

بقيمــة القتيــل يكــون ذلــك رهنــا, وكــل جــزء مــن الــرهن رهــن بكــل جــزء مــن الــدين الــذي 
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رهــــن فيــــه بمعنــــى الكليــــة فــــيهام, ال بمعنــــى التوزيــــع إن احتــــد ملــــك الــــدين, وإن تعــــدد وال 
تـه رهنـا بكــل املهـر قبـل البنـاء رشكـة بيـنهم فيـه عـىل  ثـم طلقهــا ,التوزيـع فيهــا مـن رهـن امرأ

  . والرهن أمجع رهن بنصف كمن قىض بعض الدين,ف الرهنقبله مل يكن له أخذ نص
ا مــن رجلــني صــفقة واحــدة يف ديــن هلــام وال رشكــة بيــنهام فقــىض ً مــن رهــن دار:وفيهــا

  .أحدمها كل حقه أخذ حصته من الدار
ا فاســتحق نــصف ذلــك مــن مرهتنــه بقــي نــصفه ًا أو ثيابــً مــن ارهتــن دابــة أو دار:وفيهــا

  .حق بيعهرهنا بكل حقه, فإن شاء املست
رهنــــك ويبــــاع وهــــو بيــــدك,  للــــراهن واملــــرهتن بيعــــا معــــه, وللمــــرهتن ال تــــسلم: قيــــل
  .بكل حقه من الثمن رهنا بيد املرهتن  حظ الراهنويبقى

 إذ ال يقـع ; أن بيع بمثل الـدين عجـل للمـرهتن يف دينـهَّاملوازيةألشهب يف : اللخمي
  .ل أتى به يف املستقب:يف وقفه إال أن يأيت برهن, ويقول

: لــو بيــع بــدنانري والــدين دراهــم أو بــالعكس مل يعجــل, ونقــل البــاجي: الــصقيل عنــه
  . وحق املرهتن صفة وجوده,وزاد أن يبيع بقمح
 بـــــــيشء مـــــــن الطعـــــــام أو اإلدام َّالعتبيـــــــةيتعجـــــــل حقـــــــه, وألشـــــــهب يف : فقـــــــال حممـــــــد

والرشاب استحـسن تعجيلـه, وإن أبـى رب احلـق, وكـذا كـل مكيـل أو مـوزون ونحومهـا, 
ـــه ال ;إال أن يكـــون آخـــر حقـــه مـــن بيـــع فلـــه أن يتعجلـــه:  يف موضـــع آخـــرَســـحنونقــال و  أل

مثـل حقـه مل يتعجلـه   لـو بيـع بعـرضَّالعتبيـةجيرب عىل تعجيله بخالف العتـق, وألشـهب يف 
  .إال برضا الراهن; ألن املامثلة ال تكاد تصح

ئـب مل يكـن لو طلب املستحق وضعه عـىل يديـه أو يـد أجنبـي, والـراهن غا: اللخمي
للمــرهتن ذلــك, ونظــر احلــاكم, فــإن وقفــه عبــد غــري املــرهتن مل يــضمنه, ولــو ادعــى مرهتنــه 
: ضــياعه قبــل اســتحقاق نــصفه ففــي ضــامنه حــظ املــستحق, قــوال ابــن القاســم وغــريه, قــال

  .وحيلف لقد ضاع
عبــدين, اســتحق أحــدمها أو  أحــدمها أو ثمــن إن كــان الــرهن بــدينني قبــضا: اللخمــي

بامئــة ثمــن عبــد بيــع بيعــا فاســدا وكانــت قيمتــه مخــسني, فــالرهن رهــن بــام بقــي, رد بعيــب أو 
  .يسقط منه بقدر ما اقتىض من الدين: وحكى ابن شعبان
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ام يسقط منه منـاب املائـة من اقرتض من له عليه مائة مائة عىل رهن هب: َّاملوازيةويف 
  .األوىل

 االســــتحقاق والــــرد يف كلــــه رهــــن بالثانيــــة, كقوهلــــا, وعــــىل هــــذا يفــــض: وقــــال حممــــد
ا ًمنــاب الــساقط, ومــن أســقط دينــارا يف ثالثــني درمهــ بالعيــب والطــالق قبــل البنــاء فيــسقط

رهـن, بكـل الـدينار وإن سـاوى الـدينار  أخذ هبا رهنا ففسخ, فإن ساوى الدينار الـدراهم
ا ا بثالثـــة أرباعـــه فقـــط, فـــإن كانـــت قيمتـــه عـــرشين ففـــي كونـــه رهنًـــا كـــان رهنًـــًأربعـــني درمهـــ

ئـــدة; ألهنـــا كمـــستحقة قـــوالن, ولـــو ادعـــى بجم يعـــه أو بثلثيـــه, ويـــسقط منـــاب العـــرشة الزا
  .حائز ليشء ارهتانه وربه إيداعه فاملذهب تصديقه

  .إن شهد عرف حلائزه صدق, كالبقال يف اخلاتم ونحوه: اللخمي
 بل أحدمها صدق, ولـو :ولو ادعى حائز عبدين أهنام رهن, وقال رهبام: العطارابن 

  . بل نصفه صدق حائزه:حائز عبد رهن مجيعه, وقال ربهادعى عن 
ُقلت   . األظهر كاألوىل:ُ
هــو وديعــة, واجلبــة رهــن, وعكــس رهبــا : فهلــك, وقــال اً مــن حــاز جبــة وقمطــ:وفيهــا

  .ا وال غرم عىل احلائزحلف كل منهام عىل نفي دعوى اآلخر, وأخذ اجلبة رهنً
 إنـــام : وقــال حييـــى بــن عمـــروألشــهب القـــول قــول الـــذي بيــده الثـــوب,: ابــن احلـــارث

ـه  تكلم أشهب يف التالف ال يف الباقي, ولو وافق املدين عليه مائة ملن بيده رهن وزعـم أ
 حــــائزه يف مجيعهــــا ففــــي قبــــول قــــول الــــراهن أو : وقــــال,يف مخــــسني منهــــا أو قيمتــــه مخــــسني

 :املرهتن قوال ابن القاسم فيها مـع الـصقيل عـن حممـد ونقلـه عـن أشـهب, وصـوبه الـصقيل
  .إن كان قبل حلول األجل والرهن سواء عند حلوله مائة

وهو بيـد مرهتنـه صـدق بيمينـه يف قـدر قيمـة الـرهن يف وإن اختلفا يف قدر دين الرهن 
ه, فــإن نكــل مــا ادعــاه قــدرها فأقــل حلــف وثبــت حقــه, ويف لــزوم حلــف الــراهن عــىل  دعــوا

وبه اللخمــي خلفــة نقــل اللخمــي, وقــول حممــد وصــ نفيهــا لبقــي مؤنــة بيــع الــرهن وعهدتــه
ْبن رشداستحقاقه, ومل حيك ا مؤنة بيعه ندور   . غريهُ
 وأن القول من ادعى قيمته إال مـا وقـع , مل خيتلفوا أن للرهن شاهد للمدين:عياض

ا, وإن كان قيمة الرهن ما أقر بـه الـراهن, وهـذا عـىل ًأبد أن القول قول املرهتن :َّالعتبيةيف 



אא 

 

385

385

ه شاهد عىل نفسه ال عىل   . الذمةأ
ُقلت ْبن رشد بل قال ا; مل أجده فيهاَّالعتبية ما ذكره عن :ُ  يف سـامع عيـسى إن ادعـى :ُ

ا, وإذا ثبـــت قـــول املـــرهتن ًاملـــرهتن أكثـــر مـــن قيمـــة الـــرهن والـــراهن قيمتـــه قبـــل قولـــه اتفاقـــ
ْبن رشد فال,بحلفه   . يف سامع حييي حتصيل األقوال ثالثةُ

, وعيــسى بــن دينــار, وروايــة ابــن َســحنون تــهيلــزم الــراهن افتكــاك رهنــه بقيم: مالــك
ه يف سـامع : القاسم هو خيري يف ذلك, وقيل يف إسالمه وفدائه بام حلف عليه مرهتنه, وعزا

 يف الثاين هو مشهور قـول ابـن القاسـم, ولـو كانـت :عيسى لسامع حييى ابن القاسم, وقيل
ْرشدبن قيمة الرهن أقل من دعوى قيمته وأكثر من دعوى راهنه, فقال ا حيلف املرهتن : ُ

ه, وقيل   .للراهن أحلف عىل دعواك, وذكر األقوال الثالثة: عىل دعوا
الذي يف املوطأ هو مشهور املذهب أن الرهن شـاهد عـىل نفـسه, وخيـري : ابن زرقون

  .الراهن
 : عــرشة, وقــال املــرهتن:إن كانــت قيمــة الــرهن مخــسة عــرش, وقــال الــراهن: البــاجي

حيلـف عـىل العـرشين أو قيمـة الـرهن, ولعبـد احلـق عـن بعـض لـه أن : عرشون, فقال حممد
إنام حيلف عىل قيمته كمدعي عرشين, وله شاهد بخمسة عـرش, وهـذا خـالف : القرويني

ــه خيــري:إال قــول حممــد ا بــني أصــحابناًنــص املــذهب ال أعلــم فيــه خالفــ فــيام ذكــر والفــرق   أ
ال يتعلـق لـه بـام مل يـشهد بـه, بني الرهن والشاهد أن الرهن متعلق بجميع الدين والـشاهد 

ا هبـــا ولـــو أقـــر بتـــصديق الـــشاهد مل أال تـــرى أن الـــراهن لـــو أقـــر بالعـــرشين كـــان الـــرهن رهنًـــ
حيلف مـع الـشاهد عـىل مخـسة عـرش ومـع : تتعلق شهادته بغري اخلمسة عرش فجاز أن يقال

الرهن عىل عرشين, وعىل التخيري إن حلف املرهتن عـىل العـرشين حلـف الـراهن ليـسقط 
 عــىل ً إن نكــل دفــع إليــه مــا حلــف عليــه, وإن حلــف املــرهتن أوال,مــا زاد عــىل قيمــة الــرهن
حيلـــف الـــراهن ليـــسقط بقيـــة دعـــوى املـــرهتن إن نكـــل مل يقـــض : مخـــسة عـــرش, فقـــال حممـــد

  .للمرهتن بام زاد عىل قيمة الرهن ملا تقدم من نكوله
ئــد مــًإن قلنــا نكــول املــرهتن أوال: البــاجي ؤثر, ومل تغــري الرتتيــب  عــن اليمــني عــىل الزا

ه قد سقط الزائد عن الراهن لنكول املرهتن عن اليمـني التـي  فال معنى ليمني الراهن; أل
ه غري مـؤثر ولـيس لـه حكـم النكـول إال بعـد نكـول الـراهن  حكمها أن ترضيه, وإن قلنا أ
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  .لرتتيب فله أن حيلف فيستحق أو ينكل فيبطل
وال حممــد واللخمــي عــن القــايض, وصــوب  ولغــوه قــاًشــاهدومــا بيــد أمــني يف كونــه 

َأصــبغ:  قــالَّالــشيخاألول  ْ إن اختلفــا والــرهن بيــد أمــني فــالقول قــول الــراهن, : َّالعتبيــة يف َ
َصبغَ ونحوه ليحيى عن ابن القاسم, ومل يعزه الباجي إال أل:قال ْ.  

َأصــبغقــال  ْ  اًحــ يف مائــة أردب قم: هــو يف مائــة دينــار, وقــال الــراهن:لــو قــال املــرهتن: َ
فــالقول قــول الــراهن تبــاع, تــويف منهــا املائــة  ;دينــار إن كانــت املائــة أردب أكثــر مــن املائــة

  . منها فالقول قول املرهتن;دينار, وإن كانت أقل
ْبن رشدا ه لصاحبه, وأوهلـام : ُ إن فضل من ثمن املائة يشء وقف إلقرار كل منهام أ
  . لقول صاحبه أحق به, وفيه اختالفرجوعا

ــه ســواء حلــف أو نكــل ال بــد أن : قــال بعــضهم والقــول قــول الــراهن بغــري يمــني; أل
ــه إن حلــف بيــع عــىل  يبــاع مــن الطعــام باملائــة دينــار, ولــيس بــصحيح ال بــد مــن حلفــه; أل

الــسلطان دون  ملــك املــرهتن, وإن نكــل حلــف املــرهتن وبيــع عــىل ملــك الــراهن, ولــو بــاع
ـامن  إن حلـف الـراهن كـان مـن املـرهتن, حلف قىض, لو تلف الطعام قبـل بيعـه لزمـت األ

وإن نكـــل وحلـــف املـــرهتن كـــان مـــن الـــراهن, وإن كانـــت قيمـــة املائـــة أردب فـــالقول قـــول 
الراهن مع يمينه, وليس للمرهتن إال املائة أردب, فإن نكل حلـف املـرهتن وأخـذ املائـة, 

وعـــه, وال كـــالم يف هـــذا الوجـــه; ألن الـــرهن ال يـــشهد للمـــرهتن بـــصفة دينـــه إن اختلفـــا يف ن
ًمــدعى عليــه بالــدنانري,  ا; ألن كــال مــنهام مــدعيًوإن كانـت قيمتهــا أقــل مــن املائــة حلفــا معــ

ًوهــو مــدع فــيام نقــص عــن قيمــة الــرهن, واملــرهتن مــدع بالــدنانري مــدعى عليــه مــا هلــك مــن 
ه ال يغاب عليه شهادته لغو   .رهن ال يضمنه من هتمته للبينة هبالكه أو أل

ْبـــن رشـــدا ـــه ال يكـــون  وكـــذا مـــا اســـتحق:ُ , ال أعلـــم فيـــه نـــص خـــالف, وهـــذا عـــىل أ
ه شاهد عىل ما فيهـا يكـون شـاهدًشاهد ا لـه بقيمتـه يـوم رهنـه يف ًا عىل ما يف الذمة, وعىل أ

  .مجيع ذلك
 مـــا ضـــمنه مرهتنـــه واختلفـــا قبـــل يف قيمتـــه وصـــف املـــرهتن, وقـــوم وشـــهدت :وفيهـــا

  .ا جدقيمته حممد عن أشهب إال أن يتبني كذبه من قلة أن يذكر
  .ابن القاسم هلذا إنام أعرف بجر: الصقيل
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ــه كــذلك, ولــو ذكــر مــن صــفة :عيــاض  ظــاهر قــوليهام القــول قــول املــرهتن يف قيمتــه أ
زيــةالــراهن مــا ال يــشبه الــدين, فــإن الــدين لــيس بــشاهد للــدين, وهــو قولــه يف   خــالف َّاملوا

َأصبغقول  ْ  القـول قـول املـرهتن إن مل :َّيـةالعتبأشـهب فلـه يف  , واختلـف فيـه قـولَّالعتبية يف َ
يف  و, وابـــن حبيـــبَعبـــد احلكــما كقـــول ابــن القاســـم, وقالــه ابـــن ًيــذكر إال مـــا يــسوى درمهـــ

َأصــبغنــوازل  ْ  إنــام رهنتــك :قيمتــه مائــة, وقــال الــراهن  أتــى مــرهتن بــألف دينــار لــه, بــرهن:َ
ه املشبه ثوب ويشء  وكـذا كـل  حيلف وحياسـبه بقيمتـه,:قوله قيمته ألف دينار صدق; أل

  .أتى بام قيمته درهم باطل وإغراق قول أشهب يل القول قول املرهتن, وإن ومتداعيني,
ْبــن رشــدا يف البيــع, وقــول أشــهب   ال يبعــد رهــن مــا قيمتــه مائــة يف ألــف ويبعــد هــذا:ُ

َأصـبغإغراق يف القياس, وقـول  ْ تـسعة أعـشار العلـم :  واستحـسانه أظهـر, وقـد قـال مالـكَ
  .االستحسان
ُقلت ليس هذا من شهادة الرهن, إنام هو من : الباجي عنه من الثامنية, وقال وذكر :ُ

  .باب دعوى الشبه
 قيمـة الـرهن عـرشون, :لـو اتفقـا عـىل أن الـدين عـرشة, وقـال الـراهن: َّالعتبيـةقـال يف 
ثالثة, حلف عىل ذلك وسقط من الدين ثالثة, وهذا عـىل الـدين ال يـشهد : وقال املرهتن

مــا ال قيمــة لــه يــوم الــرهن   أن قيمتــه إنــام هــي يــوم حيتــاج لبيعــه كــرهنلقيمــة الــرهن, وعــىل
  .قبل إباره كالثمر

ْبــن وهــبوروى ا إن نكــل املــرهتن حلــف الــراهن أن قيمتــه عــرشون, :  يف املجموعــةَ
َأصبغوسقط دينه وأخذ عرشة, وقاله  ْ قيمـة  , فإن نكل الراهن أخـذ املـرهتن مـا فـضل عـنَ

  . الرهن
َأصـــبغ ْ راهن صـــفته ووصـــفه للمـــرهتن حلـــف, فـــإن نكـــل ســـقط حقـــه, لـــو جهـــل الـــ: َ

 ال علـم يل بقيمتـه حلـف الـراهن عـىل مـا وصـف إال :وكان الرهن بام فيه, فإن قال املرهتن
أن يأيت بمستنكر فللمرهتن أن يقـول إنـام ادعيـت اجلهـل بتحقيـق الـصفة عـىل وجـه أحلـف 

ـا أصـفه بــصفة ال أشـك أهنـا ,أتـى بـام يـستنكره عليـه, فـإن أفـضل مـن صـفة الـرهن وهــي  فأ
ولـــو ســـمع  دون صـــفة الـــراهن بكثـــري فيحلـــف عـــىل ذلـــك ويـــسقط عـــن نفـــسه مـــا يـــستنكر

وصــف الــراهن ثــم نكــل ورد اليمــني عليــه كــان للــراهن مــا حلــف عليــه, ومل يعتــرب يف ذلــك 
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 ولو أقر أوال بقيمة الـرهن, فلـام خالفـه الـراهن وصـفه بـصفة قومـت بأقـل مـن ,ما يستنكر
  .ر هبا, لزمه ما أقر به من القيمة األوىلالقيمة التي أق

  قيمــــة مــــا ضــــاع مــــن رهــــن حــــيل أو ثيــــاب يــــوم ضــــاع ال : وســــمع عيــــسى ابــــن القاســــم
  .يوم رهن
ْبــن رشــدا ــه ظهــر :  وقــال بعــده:ُ قيمتــه يــوم رهــن, ولــيس بــاختالف ففــي قولــه هنــا أ

ــه مل يــر:عنــدي يــوم ادعــى ضــياعه, ومعنــى قولــه بعــده قيمتــه مــن يــوم رهــن إال أن تكــون   أ
يــوم ادعــى ضــياعه فيــه أكثــر مــن قيمتــه يــوم رهــن لــو رئــي عنــده يــوم رهنــه بمــدة صــار يــوم 

  .رئي كيوم رهن
ـه يف :وقال ابن دحون ـه يـوم رهـن وهـو القيـاس; أل لـه أ  هـو اخـتالف قـال أكثـر أقوا

إنــــام يلــــزم قيمتــــه يــــوم ضــــاع إن : ذلــــك اليــــوم دخــــل ضــــامنه, ولــــيس بــــصحيح, وقــــال غــــريه
 بعــده فلــم جيعــل ذلــك اختالفــا يف وقــت قيمتــه أقــل مل يــصدق, ويف جهلــت يــوم رهــن, ومــا

احلكـم, وإن   فيـومًإن كـان قـائام وقت قيمتـه شـاهدا خـالف البـاجي, البـن نـافع يف النـوادر
 , ويف ســـامع عيـــسى يـــضمن قيمتـــه يـــومَّدنيـــةالقـــبض, وقالـــه ابـــن القاســـم يف امل هلـــك بيـــوم

عتبـــار تـــضمينه يـــوم الـــضياع بموضـــع يـــوم الـــرهن, فعـــىل ا: الـــضياع, وقـــال يف موضـــع آخـــر
  .جيب اعتبار تلك القيمة مبلغ الدين
 وهـــذا مـــا مل يقـــم :الـــرهن يف احليـــوان, إثـــر ذكـــره اخلـــالف وقـــال يف ترمجـــة القـــضاء يف

ا ًالــرهن يــوم االرهتــان, ولــو قــوم بعــرشة فــضاع لزمتــه إال أن يكــون زاد يف قيمتــه, أو نقــص
, ولــــو ادعــــى مــــن اقتــــىض مــــن لــــه عليــــه دينــــار َّيــــةالعتبفــــريد لقيمتــــه إذا علــــم ذلــــك, قالــــه يف 

ــه العــري عــنهام, وأكذبــه الــدافع وال بينــة ففــي قــسم  أحــدمها بــرهن أو محيــل فــيام اقتــضاه أ
 قبـــول قـــول الـــدافع لرهوهنـــا, :ثالثهـــاحلفهـــام وقبـــول قـــول القـــابض,  املقبـــوض علـــيهام يف

بن القاسم, وابن كنانـة وكفالتها يف حقني, أحدمها رهن واآلخر كفالة مع سامع أيب زيد ا
مــــع روايــــة حممــــد بــــن صــــدقة, وعــــزا الــــصقيل الثــــاين ألشــــهب, زاده غــــريه, ولعبــــد امللــــك 

  .َسحنونو
ُشيوخعبد احلق عن بعض   املائتان فإن كانـت القـوالن, : إنام يصح قوهلا إن قلت:هُ

ــه يقــول  قــصدت أخــذ رهنــي بخــالف مــسألة احلاملــة يف احلقــني, :فــالقول مــن الــدافع; أل



אא 

 

389

389

  . واآلخر من محالة املؤجلتان كاحلالتني,ا قرضأحدمه
 إن حـــل أحـــدمها فقـــط, فـــالقول قـــول مـــن ادعـــى القـــضاء عنـــه, وإن مل حيـــال: اللخمـــي

بيـــنهام, هـــذا ظـــاهر املـــذهب, والقيـــاس قبـــول قــــول  أو متقـــارب قـــسمت واحـــدمها واحـــد
ه متطوع, وإن بعد ما بينهام فالقول قول من ادعى آخرمها أجال   .ًالدافع; أل

ْبن رشدا ولو اختلفا عند القـضاء, أي احلقـني يبـدأ بـه جلـرى عـىل هـذا اخلـالف, إال : ُ
ــه ال يمــني يف يشء مــن ذلــك, وفــرق يف ســامع أيب زيــد مــن كتــاب املــديان بــني اخلــتالفهام  أ
عنـــد القـــضاء وبعـــده, وعـــىل اخـــتالف وقـــع يف الروايـــات, وللـــصقيل يف احلاملـــة عـــن حممـــد 

  .بيمني وحق بال يمني: قال مالك:  احلقني, قالنكوهلام كحلفهام يف القسم عىل
ُقلت  إن كان بعد حلوله حلف اليمني فال فائدة الختالفهام, وقبله جيب لغـو كونـه :ُ

ه مل يثبـت بعـد, ولـو ادعـى أحـدمها بيـان املـدفوع عنـه, واآلخـر إهبامـه,  عن ذي اليمني; أل
هـذا قـول : امللـك قـائالففي كون القول قول مدعي اإلهبام, نقل حممد عـن أشـهب وعبـد 

  .أشهب وعبد امللك خالف قول ابن القاسم
 عــىل قولــه يكــون ملــدعي ثالثــة أربــاع احلــق نــصفه بالقــسم بــدعوى اإلهبــام, :الــصقيل

  .ويتنازعان يف النصف اآلخر فينتظر
ا ً إنـــام يـــصح قوهلـــا بالقـــسم إن كـــان املتحمـــل عنـــه يـــوم الـــدفع معـــدم:بعـــض القـــرويني

ا فــيهام, قبــل قــول القــابض لتوجــه الغــرم عــىل ً العكــس أو معــدموهــو مــورس, ولــو كــان عــىل
  .ا فيهام قبل قول الدافعًالدافع اآلن, ولو كان مورس

وعـــىل قـــول ملـــك   هـــذا توقـــف غـــرم احلميــل عـــىل تعـــذر غـــري طلــب الغـــريم,:الــصقيل
 بغـري بينـة فـادعى رده, وقـبض ا وسمع عيسى ابن القاسم من ارهتـن رهنًـ,اآلخر ال يقسم

  .كره الراهن حلف وضمن الرهن املرهتندينه وأ
ْبن رشدا ا إال مـا يف ًف يصدق يف رده, وال أعلم فيه خال ألن ما ال يصدق يف تلفه ال:ُ

آخــر ســامع أيب زيــد يف الوديعــة فيــه دليــل عــىل تــصديقه يف دعــوى رد الــرهن املقبــوض بغــري 
  .بينة, وهو بعيد ولعله يف الرهن الذي ال يغاب عليه

إن ادعـــى الـــراهن أن مـــا قـــبض رهنـــه إال بعـــد دفـــع : َّالعتبيـــة يف نونَســـح عـــن َّالـــشيخ
 رسقته مني أو اختلسته أو أعرتـك إيـاه أو دفعتـه لـك لتـأيت بحقـه قبـل :احلق, وقال مرهتنه
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قـــول مرهتنـــه إن قـــام بـــإثر حلـــول أجلـــه مـــع يمينـــه إن نكـــل حلـــف الـــراهن وبـــرئ كالـــصانع 
 : متى شاء الطالب طلبه, وقـال الـراهنًااليطلب األجر إثر دفعه املتاع, ولو كان احلق ح

 بــاألمس دفعتــه إليــه كــشف عــن :قبــضت الــرهن منــذ أشــهر, ودفعــت حقــه, وقــال مرهتنــه
ذلــك, وكــان األمــر فيــه عـــىل مــا ذكرنــاه, فــإن جهــل صـــدق املــرهتن ببينــة, وقيامــه كحلـــول 

  .األجل
ْبــن رشــدا  ذكــر, , وســوى بــني وجــده بــامَســحنونكقــول : َعبــد احلكــم يف خمتــرص ابــن :ُ

وهــو مفــرتق إن ادعــى دفعــه لــه ليأتيــه لــه ختــرج عــىل قــولني يف ســامع ابــن القاســم, يــصدق 
, ولـو مل يقـر املـرهتن بـدفع الـرهن لراهنـه, وقـال تلـف َسـحنونالراهن بيمينـه خـالف قـول 
ــه إعــارة ختــرج عــىل ثالثــة ً اتفاقــ:بــه فــسقط عليــه, قبــل قولــه ا إن قــام بــالقرب, وإن ادعــى أ

ٍقبـول قـول املـرهتن بيمينـه أن حقـه بـاق عليـه, ويأخـذه ولـيس عليـه حلفـه, أحـدمها : أقوال
ـه دفعـه لـه ليـأيت بحقـه قبـل قولـه َسحنونلقد أعاره وهو اآليت عىل قول  ه لو أقـر أ  هنا; أل

ــه مــا قــبض حقــه إن قــام بــالقرب ــه :  فــال معنــى ليمينــه عــىل ذلــك, والثــاين;عــىل مذهبــه أ أ
ــه مــا قــبض حلفــه حلــف الــراهن لقــد دفــع لــه, حيلــف عــىل األمــرين معــا, فــإن نكــل  عــىل أ

يكـن مـن احللـف   أحلف مـا قبـضت حقـي مل:وبرئ, وإن نكل أن حيلف لقد أعاره, وقال
عىل ذلك, وحلف الراهن ما أعاره إياه, وال قبضه منه إال عىل أن يأتيـه بحقـه, وقـد دفعـه 

ـــه أ دى إليـــه حقـــه إن أقـــر لـــه, وهـــذا يـــأيت عـــىل ســـامع ابـــن القاســـم أن القـــول قـــول الـــراهن أ
ــــه دفـــع لــــه الــــرهن عـــىل أن يأتيــــه بحقــــه, وقـــال  القــــول قــــول :مل يأتــــه بــــه, الثالـــث: املـــرهتن أ

ــه دفــع إليــه حقــه حلــف املــرهتن مــا ًالــراهن حيلــف عــىل األمــرين معــ ا إن نكــل عــن احللــف أ
قبــضت الــرهن عــىل ... أحلــف لقــد دفعــت لــه حقــه وال أحلــف: أخــذ منــه حقــه, وإن قــال

ه ما دفـع ًة مل يمكن من احللف عىل ذلك, وحلف املرهتن عىل الوجهني معوجه العاري ا أ
ــه مل يقــبض حقــه  دفــع, وحلــف املــرهتن مــا أخــذ منــه إليــه الــرهن إال عــىل وجــه العاريــة, وأ

ه رسقه منه أو اختلسه من يده وهو ممن يشبه ذلك دخلـه  فيأخذه بحقه, وكذا إذا ادعى أ
ة, وكذا هذا إن اختلفا بالقرب, وإن طـال فـال خـالف يف األقوال الثالثة يف دعوى العاري

ـه  قبول قول الراهن إن أقر ه دفع له الرهن ليأتيـه بحقـه فلـم يفعـل, وإن ادعـى أ املرهتن أ
امـــ ـــه مـــا ًأعـــاره أ ا ورسقـــه منـــه أو اختلـــسه وهـــو ممـــن يليـــق بـــه ذلـــك صـــدق الـــراهن بيمينـــه أ
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ىل أن يأتيــه بــه, وقــد فعــل, فــإن نكــل رسقــه وال أعــاره, وأن مــا قبــضه حتــى وفــاه حقــه أو عــ
حلف املرهتن وأخذه منه, وإن كان الراهن ممن ال يليق به الرسقة واالخـتالس فـال يمـني 

عــىل القــولني يف تــضمني الــراهن يف  عــىل املــرهتن يف دعــوى ذلــك, فــإن كــان بــالقرب جــرى
ل صـدق الـراهن الدفع إن أقر املرهتن بدفعه لـه ليأتيـه بحقـه ومل يأتـه بـه, وإن كـان بعـد طـو

 حلــــف لــــه أو رسق فحــــصل بيــــده قبــــل قولــــه بــــالقرب, وقــــول :ا, ولــــو قــــال املــــرهتنًاتفاقــــ
  .ا فيهامًالراهن بعد الطول اتفاق

 وضـاع ثمنـه صـدق يف ,الـرهن لقـضاء الـدين فباعـه إن أمر السلطان مـن يبيـع: وفيها
ثمـن مـا مالـك يف ضـياع  كقـول ضياعه, فـإن اهتـم أحلـف وكـان الـثمن مـن الـذي لـه الـدين

ه منهم, وإن قـال املـأمور باعه اإلمام  بعـت الـرهن بامئـة قبـضها املـرهتن :لغرماء املفلس أ
 إنـــام باعـــه بخمـــسني وقـــضانيها ضـــمن :فأكذبـــه املـــرهتن صـــدق املـــرهتن, ولـــو قـــال املـــرهتن

ــه باعــه بامئــة كمــأمور بــدفع مائــة لرجــل أقــر بقبــضه منــه  املــأمور اخلمــسني الباقيــة إلقــراره أ
  .طمخسني فق

إنـــام يكـــون الـــثمن مـــن الـــذي لـــه الـــدين عـــىل قـــول ابـــن : الـــصقيل عـــن بعـــض القـــرويني
 مل يـربأ الـراهن مـن الـثمن; :مل يكن إال قول املأمور  إن ثبت بيع الرهن ببينة, ولو:القاسم

  .ضامنه من املرهتن: ألن رب الدين مل يأمتنه عىل البيع, وخالفه غريه, وقال
ا هلام, ولـو ضـاع جعله أمينً  الكتاب; ألن اإلمامظاهر  وهو الصواب, وهو:الصقيل

ُاملاجــشونالــرهن قبــل بيعــه كــان عــىل قــول ابــن القاســم مــن ربــه, وعــىل قــول ابــن   مــن رب ِ
ـه دفعـه للمـرهتن; ألن  الدين, ولو كـان املـرهتن هـو اآلمـر ببيعـه صـدق املـأمور مـع يمينـه أ

 :لــو قــال األمــني: ن احلاجــبيف دفــع الــثمن إىل اآلمــر, فقــول ابــ عــىل البيــع مــصدق الوكيــل
كره جيب محله عىل قوهلـا ال  كر املرهتن غرم له األمني له ما أ بعته بامئة وسلمتها إليك وأ

  .عىل تقييد الصقيل
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  ]كتاب التفليس[
األخــص حكــم احلــاكم بخلــع كــل مــا ملــدين لغرمائــه لعجــزه عــن قــضاء مــا : التفلــيس

موجبـــه منــع دخــول ديـــن  باســتحقاق عينــه خلــع كــل مالـــه ) إلـــخ...بخلــع(لزمــه, فيخــرج 
ســابق عليــه عــىل الحــق بمعاملــة بعــده, واألعــم قيــام ذي ديــن عــىل مــدين لــيس لــه مــا يفــي 

ء موجبــه لغــو دخــول ً, رواه حممــد قــائال)1(بــه  يريــد وحــالوا بينــه وبــني مالــه والبيــع والــرشا
                                     

 إنـام يكـون بحكـم ; أشـار إىل أن التفلـيس املـذكور;)حكم احلاكم (:يف حد األخصقوله : َّالرصاع قال )1(
 احلكـم بـه وإنـام التفلـيس ا عىل احلكم املذكور وأشار إىل أن ثبوت خلـع املـال غـريًفأطلق التفليس عرف

  .هو احلكم باخللع ال ثبوت اخللع
 ففيـه بحـث : َّالـشيخانظر ابن فرحون يف األحكام واجلنس وهو حكم احلاكم مل تتقـدم معرفتـه وحـد بـه 

صلة ملا ولغرمائه يتعلق بمدين ) ملدين: (أخرج به حكمه بأداء مال وغريه قوله) بخلع كل ما: (قوله
إلــخ يتعلــق بــاحلكم وخــرج خلــع كــل مالــه باســتحقاق عينــه ) لعجــزه: ( قولــه)خلــع(وحيتمــل تعلقــه ب 

ء واهللا ً أوال: َّالــشيخكــام ذكــره   واألخــص إذا ثبــت منــع مــا منعــه األعــم ويمنــع مــن مطلــق بيــع ورشا
  .سبحانه أعلم

إذا اتفـــق الغرمـــاء عـــىل أخـــذ املـــال مـــن املفلـــس واقتـــسموه فهـــو تفلـــيس أخـــص وقـــد نقلـــه ابـــن ): فـــإن قلـــت(
  .جب وهو يف السامع واحلد ال يصدق عليهاحلا

ُقلت ه كتفليس السلطان ومل يطلق عليه تفليس:ُ   . ا, انظرهً الواقع يف السامع أ
إلــــخ مناســــب إلطــــالق التفلــــيس عــــىل قيــــام الغرمــــاء وباقيــــه ظــــاهر يف إخراجــــه ) قيــــام(قولــــه يف حــــد األعــــم 

ــه ال جيــوز فيــه تــربع وال معاملــة  بغــري عــوض وال حمابــاة إال مــا جــرت وإدخالــه واألعــم مــن خاصــيته أ
ء انظـــره وتأمـــل مـــا هنـــا مـــن ,العـــادة بفعلـــه  واألخـــص يمنـــع مـــا منعـــه األعـــم ويمنـــع مطلـــق البيـــع والـــرشا

ــه إذا حــد األعــم :: وتأمــل قولــه ,مــسائل جتــري عــىل احلــدين  األعــم واألخــص فــإنام جــرت عادتــه أ
 البيع األعم والبيـع األخـص, وقـد  وهنا كيف يصح ذلك كام ذكر يف حد,يأيت بحد لألخص بام خيصه

ـــــت لتلميـــــذه  نـــــوغي إن قـــــالَّالـــــشيخأشـــــكل ذلـــــك ثـــــم إين رأ  انظـــــر حـــــد شـــــيخنا للتفلـــــيس األعـــــم : الوا
 لــيس َّالــشيخ ويف تعريــف ,واألخــص, فــإن القاعــدة إن حــد األعــم ال بــد أن ينطبــق عــىل حــد األخــص
ه; ألن األخــص جنــسه حكــم األمــر كــذلك وبيــان مــا أشــار إليــه ظــاهر وهــو معنــى مــا وقــع األشــكال بــ

 األعميـة : وقيـام الغرمـاء ال يـصدق عـىل مـا ذكـر, ويمكـن أن يقـال,احلاكم وجنس األعـم قيـام الغرمـاء
واألخـــصية هنـــا باعتبـــار األحكـــام ال باعتبـــار الـــصدق وال شـــك إن األول أخـــص مـــن الثـــاين بمعنـــى أن 

  .ه أعلماألول إذا ثبت منع من كل ما منعه الثاين دون العكس واهللا سبحان
  . إن التفليس فيه رصيح ووجه فام رصحيه وما وجهه: يف رسم الدين بالدينَّالشيخما ذكره ): فإن قلت(

= 
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زيـد ممـا يملكـه املـدين بأ إقرار املدين عىل متقدم دينه, يتقـرر األول بتوجـه طلـب يف طلـب
  .املدين فكانوا مجاعة فواضح, فإن طلبه أحدهم دونه ودينه أقل مما للمدين فكذلك

إال أن يــرىض غرمــاؤه بإعطائــه كــل دينــه, ولــو قــام باملــدين مــن :  عــن حممــداللخمــي
حل دينه عليه وعليه دين مل حيل وما بيده كفاف دين القائم ففي تفليسه نقال الصقيل عن 

  .املازريالقرويني وتبعه 
بيــده ومل  مــا حــل إن قــام مــن حــل دينــه ومــن مل حيــل مل يفلــس إال أن يغــرتق: ابــن حمــرز

  .يفضل عنه إال يسري ال يرجى يف حركته به أداء حقوق اآلخرين
إن كان ما بيده أكثر ممـا حـل عليـه مل يفلـس ولـيس بحـسن, إال  :َّاملوازيةيف : اللخمي

اآلخــــرين عنــــد حلولــــه, ومــــا ذكــــره   حــــقأن يكــــون مــــا فــــضل عــــام حــــل أن إن جتــــر بــــه ويف
ــه تأويــل لــبعض األشــياخ قــال بنــاء عــىل أحــد  وهــو اللخمــي اســتثناء ذكــره املــازري عــىل أ

  .قويل األشياخ يف تفليس من بيده قدر ما حل عليه فقط
إن قـــام ذو ديـــن عـــىل مـــدين فلـــيس لغـــريه عليـــه قيـــام ممـــا مل حيـــل لـــه عليـــه مل : اللخمـــي

 فـــإن تغـــريت بـــإتالف ,لـــه مـــن يـــوم داينـــه وال كـــان غـــره مـــن فلـــسيفلـــسه بـــه إن مل يتغـــري حا
عليـــه وحـــل دينـــه إال أن يـــضمن لـــه أو جيـــد ثقـــة  خيـــشى بـــه عدمـــه حـــني حلـــول الـــدين حجـــر

عنـد مالـك واألبـني أن لـه  يتجر فيه فينزع منه ويدفعـه لـه, وإن غـره مـن فلـس فـال مقـال لـه
  .أخذ سلعته; ألن العرس عيب

ُقلــت يف ديـــن مل حيـــل,   املـــساقاة وقــول اللخمـــي يف تفليــسه قـــول مالــك هـــو نــصها يف:ُ
  .وأن العرس عيب خالف املذهب

إذا كانت الـديون مؤجلـة مل يفلـس هبـا, واملـذهب حلـول ديـن املفلـس : قال املازري
  .اًاملؤجل بتفليسه كاملوت مطلق

حلولــــه فــــيهام خــــالف املــــذهب,  وســــئل الــــسيوري وبعــــض متــــأخري املغاربــــة بعــــدم
 إن مــات عامــل القــراض بيــد املــال :لــسالم اســتقراء الــسيوري مــن قوهلــاوقبــول ابــن عبــد ا

 =                                     
ُقلـــت  انظـــر فـــصل الـــدين بالـــدين فإنـــا قررنـــا مـــا يفهـــم بـــه كالمـــه واهللا ســـبحانه ينفعنـــا بمؤلفـــه بمنـــه وفـــضله :ُ

  ويرمحه وهو سبحانه الويل احلفيظ
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ــ ا أو أتــى بــأمني واضــح ســقوطه; ألن مــال القــراض لــيس بيــد وارثــه يعمــل فيــه إن كــان أمينً
  .فيه, ووجه عمل وارثه فيه مذكور يف القراض ا إنام هو أجريًا عىل العامل إمجاعدينً

بقـي مـا عليـه ألجلـه; ألن تعجيلـه إنـام القيـاس إن أتـى املفلـس بحميـل أن ي: اللخمي
ْبــن رشــدهــو خــوف أن يكــون لــه عنــد األجــل يشء, وال ال حياصــص دون : َســحنون عــن ُ

  .وهو بعيد:  بل عىل أن يقبض ألجله, قال;ًاملؤجل بقيمته حاال الدين القرض
ُقلــت  إن مل :رابعهــا إن مل يــأت بحميــل بــه, و:ثالثهــا ففــي حلــول املؤجــل بتفليــسها, :ُ
  .َسحنونفيه ويف امليت واللخمي و و:السيوري للمعروف, وقال اًضيكن عر

  :الغيبة طريقان ويف تفليس يف ذي
وشــك يف  قريــب الغيبــة كاحلــارض بالكتــاب إليــه, ومــن بعــدت غيبتــه حالــه: اللخمــي
 : وأشــهب, ال يفلــس:القاســم  فالبــن, وإن علــم وجــوده وفيــه وفــاء,فلــس قــدره لوجــوده

  .يفلس
َأصـبغ ْ ــدلس مــن مــرص أو ;يــسهويكتــب بتفل: َ  ليـستتم عليــه وهــو أحــسن إن بعـد كاأل

 ألن حممــل الغائــب ;دونــه إن كــان ال يقــدر عــىل اقتــضاء احلــق عنــد حلولــه وال بعــده يــسري
 وإال فلـس ملـن حـل دينـه لـه ومل يأخـذ عىل السالمة, فإن وىف احلارض بام عليـه مل يفلـس فيـه

به وتـساوى الغرمـاء يف  فلس س بجميعهمحيل دينه, وإذا فل ا ملن ملًمفلس سلعته ومل يكن
احلــصاص كــام لــو حــرضوا مــع كــل مالــه يف موضــع  مواضــعهم فــيام جيــب لكــل واحــد مــن
  .واحد وحكم غيبته وغيبة ماله سواء

َأصبغ قال :الصقيل عن حممد بقول ابن القاسم ْ   .اً استحسان:َ
  .أشهبوالقياس قول  :قال

َأصـــبغ يف قـــول :وقـــال بعـــض فقهائنـــا ْ فليـــسه نظـــر; ألن أشـــهب إنـــام فلـــسه  يكتـــب بت:َ
ــت لــو قــدم  إلمكــان تلــف املــال, فــإذا وصــل إليــه فكيــف حيــل عليــه املؤجــل وهــو مــيل, أرأ

ه لـيس هلـم ذلـك,  ملن مل حيل دينه بامله أن يكون أن يأخذ بقية دينه قبل حلوله, واألشبه أ
َأصبغوظاهر قول  ْ ه حكم مىض بحلول ديونـه, وعليـه لـو ف; أن هلم ذلكَ لـس وعليـه  وكأ

ـه , كان هلم أخذ بقية دينهم قبل حلوله منـهًغرماء مل حيل ديوهنم ثم ورث ماال  واألشـبه أ
  .ال يكون هلم ذلك
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ْبــن رشـــدا  إنـــام اخلــالف عنـــدي فــيام هـــو عـــىل ; بعــد ذكـــره قــويل ابـــن القاســـم وأشــهب:ُ
ام ونحوهـا ومـا بعـد كالـشهر ونحـوه فـال خـالف يف تفليـسه وإن عـرف  مسرية العرشة األ

  .مالؤه
ُقلت   .خالف ما تقدم للخمي ففي كون البعيد كالشهر خمتلفا فيه طريقان  هو:ُ
  .ولو عرف: والبعيد الغيبة ال يعرف ملؤه بفلس, وقال أشهب: احلاجبابن 
ــه ال يتنــاول مــن كــان معــروف فــيام: عبــد الــسالمابــن   حكــاه عــن أشــهب قــصور; أل

  .ذلك ذكرذلك بأن نسوق كالم ابن يونس ب املالء ويتبني لك
ُقلــت ــه, ال خيفــى عــىل ذي فهــم أن قــول ابــن احلاجــب:ُ يتنــاول مــن   ولــو كــان عــرف أ

 لـو مكـنهم الغـريم مـن مالـه فاقتـسموه :ا, وقول ابن احلاجـبًكان معلوم املالء تناوال نص
هـو  إال أن يكـون فيـه فـضل ربـح كتفلـيس اإلمـام ثم تداين فليس لألولني دخـول يف ذلـك

َأصبغمثله سامع نص سامع ابن القاسم, و ْ   . روايتهَ
ا, ً فرتكـوه مل أره تفليـسًشـيئاولـو قـاموا عليـه فلـم جيـدوا يف يـده : وفيه قال ابن القاسم

مــن   ألهنــم مل يرفعــوه إىل اإلمــام فلــم يبلغــوا;ذلــك دخــل األولــون عــىل اآلخــرين فــإن بعــد
  .كشفه ما يبلغه اإلمام

ْبن رشدا  من عامله بعد ذلـك, وحـد فلسه عىل املانع دخول من  هذا حد للتفليس:ُ
  .التفليس املانع قبول إقراره قيام غرمائه عليه أو قيامهم فيسترت عنهم

  .ماله فاألعم ويمنعونه من الترصف يف: قال حممد
ْبــن رشــدقــال ا يمنــع إتــالف يشء مــن مالــه ال يعــوض فــيام ال يلزمــه ممــا مل جتــر العــادة : ُ

ه وابنــه ونفــسه, وال مــا جــرت العــادة بــه مــن بفعلــه كاهلبــة والعتــق ال مــا لزمــه مــن نفقــة أبيــ
كــــسوة الــــسائل واألضــــحية ونفقــــة العيــــدين دون رسف يف اجلميــــع, ومالــــه عــــوض معتــــاد 

ا كنفقــة حـج التطــوع, ويف نفقــة حــج ًفعلـه كالنكــاح ونفقــة الزوجـة بخــالف مــا لـيس معتــاد
  .اً أربعالفرض نظر, وقد يأيت عىل كونه عىل الفور أو الرتاخي, وانظر يف جواز تزوجيه

ُقلت   . الظاهر منعه ثانية لقلته عادة, وكذا طالقه وتكرر تزوجيه ملطلق شهوته:ُ
كـــــره بعـــــض :املـــــازري  ختـــــريج القـــــايض عتقـــــه وهبتـــــه عـــــىل قـــــضائه بعـــــض غرمائـــــه أ

ُشــيوخ  وإذا عومــل نــام مالــه, ,معاملتــه ي; ألن قــضاءه بعــض غرمائــه يــؤدي إىل الثقــة بــه يفُ
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ا وملــن يــتهم عليــه ًة وإقــراره ملــن ال يــتهم عليــه جــائز اتفاقــوجيــوز بيعــه وابتياعــه دون حمابــا
ْبـن رشـد مـا مل يتـشاوروا يف تفليـسه ال:ثالثهـاباختالف, ويف صحة قـضائه بعـض غرمائـه,  ُ 

َأصبغعن  ْ   .وسامع عيسى , وعن ثاين قوليهامَ
ْبن رشدقال ا   .مفرس ألول قوليهام: ُ
 وذكرمهـــــا ,ىل إجـــــازهتامقـــــضاؤه بعـــــض غرمائـــــه أو رهنـــــه إيـــــاه رجـــــع مالـــــك إ: وفيهـــــا

  .الباجي عن الواضحة
  .الناس وعىل إجازته مجيع: قال ابن القاسم

ُقلت ْبن رشد وذكر ا,يف املديان  هو نصها:ُ  األقوال يف قـضائه يف رهنـه, ويف املـديان ُ
ه تأليج منها قضاء املريض هـو :  وقـال غـريه,املغرتق دينه ماله بعض غرمائه ال جيوز; أل
  . وإقراره بالدين ملن ال يتهم عليه,كالصحيح يف جتره

الــسيوري اخلــالف يف قــضاء بعــض غرمائــه عــىل إمــساك بعــض مالــه   قــرص:املــازري
  .يعامل به الناس

بـني مـن  ا للمعنـى الـذي فـرق بـهًمل جيز اتفاق ولو قىض كل ما بيده بعض غرمائه :قال
ت يف بعض التعاليق عن بعض الق إعتاقه ه لـو وقضائه بعض غرمائه, ونحوه رأ رويني أ

ا لــبعض غرمائــه قبــل حلولــه مل خيتلــف يف رده; ألن مل يعامــل عــىل ذلــك وحكيتــه عجــل دينًــ
 يــرد مــن وجــه آخــر هــو أن قيمــة املؤجــل: بعــض املفتيــني فقــال يف بعــض الــدروس بحــرضة

 وهـذا صـحيح ويبقـى النظـر هـل ,اً فالزائد عىل قيمته هبة تـرد اتفاقـ;ًعدده معجال أقل من
  .ًعىل قيمته مؤجال ا زاد عددهيرد مجيعه أو م
ُقلــــت  يف جعلــــه إيــــاه حمــــل نظــــر; ألن مــــا زاد يــــؤدي إىل ضــــع وتعجــــل, وذلــــك زوال :ُ
فاســد حلــق اهللا, واألخــص يمنــع مــا منــع األعــم ومطلــق بيعــه  آدمــي بارتكــاب فاســد ظــن
ئه   .ورشا

ا أمــىض, وإن احلجــر بغــري حمابــاة نظــر, فــإن كــان إمــضاؤه حــسنً إن بــاع بعــد: اللخمــي
, ًبه الزائد فإن مل يوجد أمىض هذا إن كـان الـثمن قـائام ا رد, وإن شك فيه التبسًخسكان ب

فقـــه رجعـــوا إىل املـــشرتي بـــدفع ثمـــن آخـــر, وإن اشـــرتى بعـــد  الـــسلعة إال أن يـــرىض فـــإن أ
إال أن يكــون فيــه فــضل ويقــرب بيعــه إال أن يــرىض  احلجــر عــىل املــال الــذي فلــس فيــه رد
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مــن غــري مــا حجــر  ع الغرمــاء, وإن اشــرتى عــىل أن يقــضيهالبــائع أن يبــاع لــه وال يــدخل مــ
ا أن يقــىض مــن غــري مــا مــر ً وهــو مقتــىض قــول ابــن احلاجــب وتــرصفه شــارط;عليــه فيــه جــاز
  .عليه فيه جائز
ُقلت ؤه مرصف:ُ فيـه  يسلم إليه ا لذمته كسلمً ونحوه قول املازري إن كان بيعه ورشا
ــه خمــري, بعيــد يــصح العقــد إليــه, ومــا يف معنــاه مل  األجــل يكــن لغرمائــه منعــه مــن ذلــك; أل
  .غري متعلق باملال الذي استحقوه وهو

 بــام يبقــى ال بــام :رابعهــاال بالنــسيئة, و  بالنقــد:ثالثهــاويف معاملتــه : قــال ابــن احلاجــب
مـا يبقـى فـرسه ابـن عبـد الـسالم  وال مـا يتـأخر, أن يشرتي ما ينتقـده يذهب, ويعني بالنقد

ئه الربع بخـالف املنـافع ومـا لـه بـال مـن الطعـام : باملتـاع والثيـاب, قـالوابـن هـارون  كرشا
  .وعدم ثبوهتا عن ثبوت هذه األقوال يف املذهب وسكت

ــت : قــال ابــن عبــد الــسالم لــست عــىل وثــوق مــن نــسبة هــذه األقــوال للمــذهب بــل رأ
  .من احلفاظ من ينكرها

ُقلــــت ل  مــــن أمعــــن النظــــر والبحــــث علــــم رضورة عــــدم وجودهــــا يف املــــذهب, وكــــ:ُ
ًاملـــذهب هـــو مـــا قـــدمناه مـــن وقـــف تـــرصفه عـــىل نظـــر احلـــاكم ردا وإمـــضاء, وهـــذا هـــو نقـــل 

ْبــن رشــداملــازري وا ــن أتــى هــذا الرجــل   وغريمهــاُ مــن حفــاظ املــذهب, فــاهللا أعلــم مــن أ
  .ويميض عتق أم ولده, ورده املغرية: هبذه األقوال, ثم قال

يه أم ولــــده; ألن نظــــر ولــــيس اخلــــالف كــــاخلالف يف إعتــــاق الــــسف: عبــــد الــــسالمابــــن 
خمــصوص لـــو ســـقط الــدين الـــذي فلـــس فيـــه زال  املفلــس صـــحيح إنـــام حجــر عليـــه يف مـــال

حجـــره  حجـــره والـــسفيه حمجـــور عليـــه مـــن أكثـــر الوجـــوه, وكثـــري مـــن أهـــل العلـــم ال يـــزال
  .بإطالقه بانتقال حاله للرشد حتى حيكم احلاكم

ُقلــت يه أم ولــده يقتــيض أن مــسألة  تفرقتــه بــني إعتــاق املــديان أم ولــده وإعتــاق الــسف:ُ
  .أم الولد منصوصة يف املفلس نفسه وال أعرفها كذلك إعتاق

 مـــن آخـــر كتـــاب املـــديان اختلـــف يف عتـــق املحجـــور :قـــال اللخمـــي يف كتـــاب احلجـــر
َّدونــةعليــه أم ولــده فأمــضاه ابــن القاســم يف امل ; ألهنــا َســحنون, ورده املغــرية يف كتــاب ابــن َ

يــه فيهــا مــن الرفــق, وإن أمــىض عتقــه الــتمس زوجــة أو جاريــة, بمنزلــة رقيقــه ممــا يــدخل عل
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  .وعىل جواز عتقها روى حممد يتبعها ماهلا
املـازري وعـزو  أشبه, وكذا نقله ال يتبعها إال أن يكون يسريا هو: وقال ابن القاسم

َّدونـــةاللخمـــي إمـــضاء عتقهـــا البـــن القاســـم يف امل  يـــدل عـــىل أهنـــا يف الـــسفيه ال يف املفلـــس; َ
َّدونة يف املألهنا   . ويأيت يشء من هذا يف احلجر, إنام هي يف املفلسَ

  .فعله فيه جائز فيجوز طالقه املتعة ليس للموىل عليه فيه إال ما: وفيها
ُقلت   .خلعه  فأحرى:ُ
كطالقــــه وخلعــــه واســــتيفاء القــــصاص  غــــري مــــال تــــرصف املفلــــس مــــن: شــــاسابــــن 

  . صحيحبلعان, وقبوله الوصية وعفوه واستلحاق النسب ونفيه
قــوال ابــن القاســم   يف إمــضاء املــوىل عليــه عــن قذفــه وقــصاص وجــب عليــه:املــازري
عــىل قــول ابــن القاســم بعــدم جــرب القاتــل عــىل  عــن قــصاص قاتلــه مــاض وغــريه واألخــوين

جـواز عفـوه عنـه عـىل اخلـالف  الدية, وعىل قـول أشـهب وأحـد قـويل مالـك بجـربه يتخـرج
  .فيمن ملك أن يملك

ل عند التفليس بامل دخل فيه مـع مـن داينـه ومـا بعـد التفلـيس ال من أقر لرج: وفيها
مــن األولــني   بعــد ذلــك دخــل فيــه مــع مــن بقــي لــهًيــدخل فــيام بيــده بعــد مــال, فــإن أفــاد مــاال

  .لليشء
إقـراره قبــل احلجـر ملــن ال يـتهم عليــه جـائز ولغــريه كـاألب واألخ والــزوج : اللخمـي

  .خيتلف فيه وأال جيوز أحسن
إقراره ما دام قائم الوجه يف مالـه جـائز, واستحـسن إن قـرب  : بشريالصقيل عن ابن

  .باطل تفليسه فإقراره ملن يتهم عليه من ولد أو والد
ـــه ال جيـــوز إقـــراره, وقالـــه ابـــن بـــشري وبعـــد القيـــام عليـــه جـــائز إن :املتيطـــي  املـــشهور أ

تـستغرقه وعلـم كانـت ديـون القـائمني عليـه بغـري بينـة أو ببينـة وهـي ال تـستغرق مـا بيـده أو 
  .وتقاضيه منه وأشبه ما أقر له به مداينته له تقدم معاملته من أقر له

 إقراره عند احلاكم إنام يثبـت منهـا أقـر بـه يف جملـسه أو قربـه, رواه حممـد ومـا :املتيطي
مـن ه بتامم إقراره حجر عليـه, وقـال ابـن أ  مـن حـل دينـه :بعد ذلك لغو يف ذلك املال; أل

:  بــآخر مل يــدخل عــىل األول إال ببينــة إن كــان األول ببينــة, والبــن لبابــةوادعــى العــدم وأقــر
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  . فهو كدين حادث بعد تفليسه;بصداقها من فلس وطلق املرأة وقامت
  .وفيه نظر ال فرق يف قيامها بدليل كوهنا زوجة أو مطلقة: املتيطي
امهم عليـه  يف لغو دخول إقراره عـىل ديـن القـائمني ببينـة ملجـرد قيـَّالشيخو: اللخمي
ء لقــويل :ثالثهــاإيــاه,  أو بــسجنهم  لقيــامهم إن حــالوا بينــه وبــني مالــه ومنعــوه البيــع والــرشا
  .مالك وحممد
الــصواب إن بــادر بعــض غرمائــه بــاحلجر عليــه أن يــسأله اإلمــام عــن ديونــه : اللخمــي

للحــاكم بطلــت أمــوال  فيثبــت مــا اعرتفــا بــه ويــشهد عليــه ولــو مل يقبــل إال قــول مــن يرفعــه
كـذا قبـل قولـه  أكثر بيعهم دون بينة ولو قال بعـد أن كـشف عـن ديونـه نـسيت  ألن;اسالن

سيت النفقة بالقرب, وقد   .قبلوا قول عامل القراض قرب تسليم ماله أ
ُقلت املقدمات عـن ابـن حبيـب, قـال إن أقـر قبـل أن يستـسلم  هو قول  ما استصوبه:ُ

منـه  تقـاض ك إقـراره ملـن علـم لـه إذ ال يقدر عىل أكثر منه, وروى عن مالـ;ويسكت جاز
  .جائز مع يمينه وحياص من له بينة مداينة وخلطة

ُقلت   .َّاملوازية عن مالك يف َّالشيخوحكاه  :ُ
 إقـرار مــن تعـني فلــسه ال جيـوز وهــو خـالف مــا يف :وقــال ابـن نــافع: قـال املتيطــي إثـره

َّدونةامل بعـد كـشفه ومتـسكه اللخمـي مـن قبـول قولـه   وغريها, وذكر املازري ما استـصوبهَ
بمــسألة القــراض, ورده بــأن قبــول إقــرار املفلــس بعــد حكــم احلــاكم بحجــره نقــص حلكــم 

لبقاء حق له, فظاهر املذهب عموم  احلاكم بخالف املقارض, فإن دفعه املال غري مناف
  .قبول إقراره بعد احلجر عليه

ُقلت ه قبل قيـام الغرمـاء عليـه ملـن ال يـتهم عليـه مـاض فيـه:ُ ا وملـن ال ً اتفاقـ حاصله أ
يـــتهم عليـــه نقـــال اللخمـــي وقبـــل القيـــام عليـــه قبـــل احلكـــم بحجـــره ملـــن ال يـــتهم عليـــه نقـــال 

 الثالثــة األقــوال, وبعــد احلجــر عليــه مقبــول عــىل مــن لــيس دينــه ببينــة إن َّالــشيخاللخمــي و
  يقبـــل ملــن علــم لـــه:ثالثهــا وقارنــه أو قاربــه, ويف قبولــه عـــىل مــن دينــه ببينـــة كــذلك ولغــوه,

ْبن رشدللخمي مع نقل ا قاىض منهت   . عن ابن حبيب ونقله روايةُ
 :ثالثهـالو أقر بمعني كقوله هذا قراض لفالن أو وديعة ففـي قبولـه, : ويف املقدمات

إن كــان عــىل أصــلهام بينــة صــدق يف التعيــني لــسامع عيــسى روايــة ابــن القاســم وســامعه مــع 
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  .عه أبو زيدسامع أشهب, وقول ابن القاسم يف ثاين وصاياها وسام
ـه مفـرس ألحـد القـولني:قال يف سامع ابن القاسم وقبل سامع أيب زيـد مفـرس   وقيـد, أ

ــه مــع يمــني املقــر لــه يــتهم   وزاد يف ســامعه يف تــضمني الــصناع كــون املقــر لــه ممــن,األول بأ
َصبغَعليه ومل يعز ابن شاس األول إال أل ه إقرار وديـن,ً قائالْ   لو مل يعني املقر به بطل; أل

ه كثـــاين ـــه يف  وصـــاياها, بـــأن وتعقبـــه ابـــن عبـــد الـــسالم مـــا عـــزا ظـــاهره عـــدم التعيـــني يـــرد بأ
املعينــة وغريهـا, وقوهلــا مـن عاملــه بعـد تفليــسه أحـق بــام  يف سـياق النفــي فـتعم لفظهـا نكــرة

غرمائـه يف قـدر مــا عاملـه بـه إال فـيام أفـاده مــن ربـح وغـريه تفـسري قـول ابــن  بيـده مـن متقـدم
  .شاس

 لبيـان مـن ملتجدد حيتاج حلجر ثان واضح فـيام علـم جتـدده, ومـا جهـل حيتـاجواملال ا
الطرر من االستغناء إن وجد بيد املفلس بعد قسم ماله وتركـه يـسعى يف معاشـه ثـوب أو 

هــو لفــالن أبيعــه لــه أو أمحلــه لــه إىل كــذا قبــل قولــه بيمــني ربــه : فيــه غرمــاؤه فقــال يشء وقــام
ه لو أقر بدين قبل;إن ادعاه   . أل
ومـا وجـد بيـد املفلـس بعـد تفليـسه فـادعى فيـه ذلـك مل يقبـل إال ببينـة ملـن ادعــاه : قـال

 أجـــرة الكيـــل واحلمـــل بـــام :أو يكـــون ممـــن يبيـــع هـــذه األشـــياء وحيملهـــا, وقـــول ابـــن شـــاس
ــه لــو مل يقــدم مــا وجــد أجــريه, وتقــدم  يتعلــق بمــصلحة احلجــر عليــه مقــدم عــىل ديونــه; أل

  .القول يف أجرة بيع الرهن
إن نكل مدين عـىل احللـف :  يف كتاب الشهادات البن حبيب عن األخوينلخميال

وبعـده هلـم ذلـك حيلـف   فلـيس لغرمائـه احللـف معـه;مع شاهد له بدين قبل الرضب عليه
   ومـــن نكـــل بطـــل ,كـــل مـــنهم أن مـــا شـــهد بـــه الـــشاهد حـــق حيلـــف عـــىل مجيعـــه ال عـــىل ثبوتـــه

  .حقه فيه
ِّمطــــرفو قــــوال ابــــن حبيــــببمقتــــضاه  رجوعــــه بعــــد نكولــــه قبــــل احلكــــم ويف صــــحة َُ   

  .ومن حلف
ُاملاجشونقال ابن    .له بقدر حظه: ِ

ُاملاجشونله قدر حقه من كل ذلك الدين, وعزا الصقيل قول ابن : َعبد احلكمابن  ِ 
وقــال بعــض القــرويني ينبغــي أن يكمــل بعــض الغرمــاء وال فــضل يف : لروايــة عيــسى, قــال
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 مـــن نكـــل ولـــيس لبقيـــة الغرمـــاء إن مل يكـــن يف الـــدين أن حيلـــف الغـــريم ويـــسقط عنـــه حـــق
أن يأخــــذوا مــــا نكــــل عنـــه كــــام مل يكــــن للورثــــة إن نكــــل الغرمــــاء  وفــــاء بحقــــوقهم ...الـــدين

  .وحلف الورثة أخذ ذلك
وغــــريه وقــــام لــــه شــــاهد  بمهــــر زوجــــه  مــــن مــــات مــــدينا:وســــمع عيــــسى ابــــن القاســــم

إن أبــوا حلــف بوضــعها مهرهــا بــصلح مــع زوجهــا حلــف غرمــاؤه واســتحقوا حقــوقهم فــ
  .من ريض واستحق حقه

ْبــــن رشــــدا  أن الغرمــــاء حيلفــــون معــــه, : هــــذا صــــحيح كقــــول مالــــك يف شــــاهد امليــــت:ُ
َأصبغوالبن حبيب عن  ْ  ألن حلفهم رجم بالغيب, ; أن الغرماء ال حيلفون يف أمر امليت:َ

كره   ليس رمجـا بالغيـب, إنـام حيلفـون بخـرب خمـرب, كحلفهـم: , وقالَسحنونوهو بعيد, وأ
 وترجــع اليمــني عــىل :يريــد ;حلــف مــن ريض واســتحق حقــه: عــىل إثبــات ديــن لــه, وقولــه

بيمــني مــن   يبطــل حقهــا:بــذلك مــن حلــف, وقيــل املــرأة يف حــق مــن نكــل مــنهم فتحــاص
ــه ال حيلــف أن مــا شــهد بــه الــشاهد حــق  إذ ال تــبعض شــهادة الــشاهد, ويلــزم ;حلــف; أل

مـع  أن حيلـف واحـد مـنكم  إمـا:يقـال هلـم ف,أحـدهم عىل قياس هـذا القـول االكتفـاء بيمـني
بكــــل حقهــــا,   وحتاصــــكم,الــــشاهد, وإمــــا أن ترجــــع اليمــــني علــــيهام فيحلــــف عــــىل تكذيبــــه

عــىل الوراثــة, وفيــه تفــصيل إن فــضلت   حيلــف الغرمــاء ويــستحقون تبــدئتهم:وظــاهر قولــه
مــاء ا إن حلفــوا بطــل ديــن املــرأة, وإن نكلــوا حلــف الغرًالرتكــة ديــوهنم بــدئ الورثــة اتفاقــ

 وحلفــــت وأخــــذت يف دينهــــا مــــا فــــضل عــــن ديــــن الغرمــــاء, وإن نكــــل ,واســــتحقوا حقهــــم
الغرمــــاء معهــــم حلفــــت واســــتحقت دينهــــا وحاصــــت بجميعــــه يف مــــرتوك امليــــت, وإن مل 

املوطــأ وروايــة   ظــاهرًتفــضل الرتكــة الــديون ففــي تبدئــة الورثــة عــىل الغرمــاء وعكــسه قــوال
ْبن وهبا إنـام تبـدأ الورثـة; ألن الغرمـاء : يف املوطـأ فقـال وتأول قوله َسحنون, واختارها َ

ـه  مل حيلفوا بعد ما قبضوا دينهم, ولو كانوا مبدئني باليمني, هذا تأويـل بعيـد والـصواب أ
متعـني  اختالف قول وهو جار عىل اختالفهم يف تعليل الدين النائب عىل املتـوىف هـل هـو

ه متعـني يف يف تركة امليت  ذمـة امليـت بـدأ الورثـة, ومـن عللـه أو يف ذمته, فمن علله بأ
ه متعني يف عني الرتكة بدأ الغرماء, ووجه هذا االخـتالف يف التعليـل أن امليـت ال  بأ

ـه إن تلـف مـا تـرك وطـرأ لـه مـا  دينه:يطرأ له مال إال نادر من رعاه, قال  يف ذمتـه; أل
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عــي ذلـك النــادر قــالًـمل يعلـم بــه تعلـق الــدين بــه اتفاق لميــت فدينــه ال ذمـة ل: ا ومــن يرا
يف تركتــه فوجــه تبدئــة الورثــة بــاليمني, وإن مل يكــن يف الرتكــة فــضل عــن الــدين  متعــني

ـه قـد يطـرأ للميـت مـال فيكـون يف حقـوقهم اليمـني مـع الـشاهد عـىل إبطـال ديـن  هو أ
ة ويمنــــع مــــن الــــسفر  (: ليــــستحقوا ذلــــك املــــال الطــــارئ, وقــــول ابــــن احلاجــــب;املــــرأ

  . السلم يفتقدم بيانه) بالدين املؤجل إلخ
  . يبيع اإلمام ما ظهر للمفلس: وفيها مع غريها
رشط بيــــع القــــايض مــــال املفلــــس لقــــضاء دينــــه ثبــــوت الــــديون : فتــــوح املتيطــــي وابــــن

  املفلـــــس مـــــا  وحلـــــف أرباهبـــــا عـــــىل بقائهـــــا كيمـــــني بقـــــاء الـــــدين عـــــىل امليـــــت وثبـــــوت ملـــــك
  .يبيعه عليه
ُقلــت نــه إىل آخــر فــصول اليمــني  وقــول ابــن عبــد الــسالم يف حلــف كــل مــنهم بقــاء دي:ُ

سـقوطها مـن قبـل احلـاكم إمـا برتاضـيهم وعـدم منـاكرة الغـريم  تردد بـني احلكـام ال أعـرف
   .إياهم فظاهر

ه وجـد: ويف طرر ابن عات  يف ملكـه وحتـت ثقابـه لو مل يثبت ملك املبتاع له وثبت أ
ام ابـــن صـــاحب املـــوارث, ويف أحكـــ فـــإن ذلـــك يكفـــي كـــذا يف وثـــائق ابـــن فتـــوح فـــيام يبيعـــه

ُشيوخسهل يف ذلك قوالن لل ُ.  
ُقلـــت   لتفتـــيش; يف أحكـــام ابـــن ســـهل شـــاهدت فتيـــا أهـــل طليطلـــة إن دعـــا الطالـــب:ُ

ه العـــدم بـــاحلق فـــتش فـــام ألفـــى  ,للرجـــال بيـــع فيـــه مـــن متـــاع مـــسكن املطلـــوب حـــني دعـــوا
كره صف الطالب منه مل خيتلفوا يف ذلك وأ ـت إن :ابن عتـاب وابـن مالـك, وقـال وأ  أرأ

  .يف بيته ودائعألفى 
ُقلت ه ملكه حتى يتبني خالفـه, قـال  ذلك حممول:ُ فيلـزم وقفـه حتـى : عندهم عىل أ

ـا أراه حـسنا ,مـا يبعـد ومل ينكـره: بـذلك فقـال يعلم هل له طالب وأعلمت ابن العطـار  وأ
  .واملطل فيام ظاهره اللدد

ُقلـــت كره عليـــه مـــن لـــه ظهـــ:ُ ور عنـــد  وحكـــم بـــه ابـــن عبـــد الـــسالم يف أول واليتـــه فـــأ
 ال :السلطنة من متفقه صنف املـرابطني فكـف عـن تنفيـذه احلكـم بـه, وقـول ابـن احلاجـب

يكلف الغرماء إال غريم سواهم هو مقتىض قوهلا مع غريهـا لـيس االسـتيناء يف البيـع عـىل 
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يف  لنفـــي االســـتيناء ســـواهم مـــا احتـــيج  إذ لـــو كلـــف الغرمـــاء أن ال غـــريم;املفلـــس كامليـــت
  .امليتاملفلس وإثباته يف 

ْبـــن وهـــبمـــن روايـــة ا: وفيهـــا يف االســـتيناء يف بيـــع عروضـــه يف ديونـــه,   لـــيس الغائـــبَ
ولعلـــه كثـــري املداينـــة لغـــري مـــن حـــرض كامليـــت يف االســـتيناء الجـــتامع مـــن يطـــرأ مـــن غرمائـــه 

ى به إن كان معروفا بالـدين,  لبقاء ذمة هذا وزوال ذمة امليت, وجعله غريه كامليت يستأ
  .به ن قىض ملن حرض ومل ينتظروإن مل يعرف بالدي

ا بــــه ً, وإن كــــان معروفــــًيعــــرف بالــــدين قــــسم مالــــه لغرمائــــه عــــاجال مــــن ال: اللخمــــي
ْبـن رشـداستؤين يف موته ويف فلسه قوالن واألحسن االسـتيناء, وال  يف رسـم اجلـواب مـن ُ

البـــن القاســـم  ا, ويف االســـتيناء بـــه قـــوالنً يبـــاع مـــال الغائـــب لغرمائـــه اتفاقـــ:ســـامع عيـــسى
  .غريه من الرواةو

َّدونــــةيف امل ْبــــن وهــــبروايــــة ا  ولظــــاهر هــــذا الــــسامع مــــن:َ يف   يف بعــــض رواياهتــــا هــــذاَ
ى فيه إن خيش أن يكون عليه دين اتفاق   . اًاحلارض والقريب الغيبة وبعيدها يستأ

َأصــبغقــال :  عــن ابــن حبيــبَّالــشيخ ْ مــن فلــس أو مــات وعليــه ديــن أمــر القــايض مــن : َ
 وجيتمع الناس أن فالن بن فالن مات أو فلس فمن له قبله ديـن أو ,ينادي بباب املسجد

 : فلريفــع ذلــك للقــايض كفعــل عمــر يف األســيفع, ويف النــوادر,قــرض أو وديعــة أو بــضاعة
ام:قال مالك يف موضع آخر ه باخليار ثالثة أ   . شأن بيع السلطان أ

ُقلت ه نص عتقها األول:ُ   . تقدم أ
ا ً لعـــل زائـــد:مـــسألة مـــن بيـــع الـــسلطان ويبيـــع باخليـــار يف غـــري َســـحنونقـــال . َّالـــشيخ

يدة ,يأتيه  ومل يذكر األجل يف اخليار, وسأله شجرة هل للسلطان أن يشرتي ما باعه باملزا
ال أحبــه إال أن تتداولــه األمــالك فتــسقط :  قــال?عــىل غائــب أو مفلــس أو طفــل مــن مبتاعــه

  .الظنة
  . به لشهراملفلس باحلرضة ويستأين  ال يباع مال: اللخمي
ى يف الدور واألرضني الشهر والشهرين, ويف احليوان والعـروض : قال مالك يستأ

  .ا واحليوان دون ذلكًيسري
إن كان العطاء األول مستوىف ال ترجى عليه زيادة ويرى أن البدار للعقد : اللخمي
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ء أمـىض, وكـذا إن أخـذه بعـض الغرمـاء بـام ال ترجـ ـه عـن الـرشا ى أو ال خوف أن ينثني رأ
بعــــده زيــــادة, والعــــادة أن يبيــــع القــــايض عــــىل خيــــار وإن مل يــــشرتط إال أن جيهــــل املــــشرتي 

  . أو إمضاءاًبالتنجيز رد  فله القيام;العادة
ومـــا أشـــبه  يـــستأين بـــالعروض مثـــل الـــشهر والـــشهرين كالـــدور: وســـمع ابـــن القاســـم

  .ذلك, ويستأين باحليوان اليشء اليسري ال كالعروض
ْبـــــن رشـــــدا أن العـــــروض يـــــستأين هبـــــا الـــــشهر والـــــشهرين   الحـــــتامل; لفظـــــه مـــــشكل:ُ

 إن :مثـــل الـــدور تفـــسري للعـــروض فيكـــون معنـــى قولـــه :كالـــدور, وحيتمـــل أن يكـــون قولـــه
العـــــروض التـــــي هـــــي الـــــدور يـــــستأين هبـــــا الـــــشهر والـــــشهرين بخـــــالف احليـــــوان, ومثلـــــه يف 

ى هبا ذلك ففـي االسـتيناء:َّاملوازية ـام اليـسرية بـالعروض الـشهرين أ  أن الدور يستأ و األ
كاحليوان اختالف, وكون احليوان ال يـستأين بـه إال اليـسري ألجـل كلفـة النفقـة, والنظـر يف 

ى بــالرفيع الكثــري الــثمن ــام  العــروض أن يــستأ منهــا الــشهر والــشهرين ومــا دون ذلــك األ
ســاعته وعــروض بيــع دينــه قبــل  اليــسرية, ويــسري الــثمن كاحلبــل والــدلو والــسوط يبــاع مــن

ــه فــساد والــدين ال فــساد :بعــدم بيــع زرعــه قبــل بــدو صــالحه, وأجــاب ابــن حمــرزأجلــه   بأ
كــام كانــت عروضــه كاســدة وهلــا أســواق ترجــى   إنــام فيــه نقــص مــن قــدره وهــو لغــو لــو;فيــه

فإهنـا ال تــدخر إليهــا, ويف املقـدمات وجــه التحاصــص رصف مــال الغـريم مــن جــنس ديــن 
ا, فــــإن ًا إن كــــان طعامــــًأو طعامــــ  كــــان دراهــــمأو دراهــــم إن الغرمــــاء دنــــانري إن كــــان دنــــانري

ــ اختلفــت ا دنــانري أو دراهــم باالجتهــاد إن كــان الــصنفان أصــناف ديــوهنم رصف املــال عينً
إال أن يتفق الغرماء عىل تركها حللوهلا, وحيمل مجيـع  جاريني بالبلد, ويباع ماله من ديون

و مل حتــل; ألن التفلــيس ديــوهنم إن كانــت صــفة واحــدة أو قيمتهــا إن كانــت خمتلفــة حلــت أ
  .وهلا كاملوت هذا قول ابن القاسميقتيض حل

يقـــوم يـــوم التفلـــيس عـــىل أن يقـــبض ألجلـــه وهـــو  العـــرض املؤجـــل: َســـحنونوقـــال 
 فيلــزم يف ;لعجــل لــه حقــه أمجــع, وإذا قالــه يف العــروض بعيــد; ألن املــال لــو كــان بــه وفــاء

ملفلس بقدر ما يصري لكـل ذي ديـن العني املؤجل, وهذا مل يقله هو وال غريه فيقدر مال ا
  .من دينه

ُقلــت  وقــد اســتوفيناه يف , هــذا األصــل مقــرر يف قــسم الرتكــات مــن كتــاب القــراض:ُ
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من صنف مال الغريم ابتيع له بام صار لـه صـنف دينـه,  اختصار احلوفية ومن مل يكن دينه
ـــ إن كـــان مـــن ا مـــن ســـلم, وجـــاز ًا مل جيـــز إن كـــان دينـــه طعامـــفـــإن أراد أخـــذ مـــا كـــان لـــه عينً

إنــه جــائز; ألن التفلــيس يرفــع :  مل جيــز, وقيــل;قــرض, وإن كــان الــذي لــه عــرض مــن ســلم
  .يف مسألة سامع أشهب من كتاب السلم واآلجال عىل اختالف التهمة وهو جائز

ُقلــت حكــم التهمــة روايتــان لغــري ابــن حبيــب,   حاصــل مــا فيهــا أن يف رفــع التفلــيس:ُ
  .رفع التهمة خريوألن حكم التفليس ي: والبن زرقون

ا ففلـــس مـــشرتيه وقـــد أبـــق بـــني حـــصاصه ً مـــن بـــاع عبـــد:ابــن القاســـم يف ســـامع عيـــسى
َأصبغ وقال ,وبني طلبه للعبد للغرماء ْ   .ليس له إال املحاصة: َ

ُقلت ْبن رشد فيها ال:ُ   . نظر يأيتُ
ولو أراد أخذ ما صار له يف املحاصة بجميع حقه جاز إن كان ما : قال يف املقدمات

 فـــال جيـــوز إال أن ;ٍللـــدين طعـــام ســـلم ا لـــه فيهـــا مثـــل رأس مالـــه فأقـــل إال أن يكـــونصـــار مـــ
ا, وإذا وجــب ًيكــون حظــه يف املحاصــة مثــل رأس مالــه ولــو كــان طعــام قــرض جــاز مطلقــ

ء لــه مثــل مــا صــار لــه يف املحاصــة بــالعروض مثــل مالــه, فــإن غــال الــسعر أو رخــص  الــرشا
 تراجــع بينــه وبــني الغرمــاء إال أن يكــون فــيام فاشــرتى لــه أقــل لغالئــه أو أكثــر لرخــصه فــال

صار له أكثر من حقه فيجب فضله للغرماء, وإنام التحاسب يف زيادة ذلك ونقصانه بينـه 
  .أو كثر لغالئه من حقه قل لرخص سعره ووبني الغريم فيتبعه بام بقي بينه

ُقلـــت َأصـــبغ وأصـــل هـــذا يف رســـم العريـــة مـــن ســـامع عيـــسى ويف ســـامع :ُ ْ ن  وســـامع ابـــَ
  وفيــه مــا صــار يف املحاصــة لــذي كــراء مــضمون اكــرتى لــه بــه إىل اجلهــة التــي يريــد,القاســم

  . السري إليها ونحوه للباجي
ولـو كـان الـسلم يف وصـيف فطـار لـه مـا يـشرتي بـه نـصف وصـيف خـري بـني أن : قال

  .ًا كامالًيشرتي له ذلك ويتبع املفلس ببقيته وبني أن يرتك حتى يصري فيأخذ منه وصيف
غرمـاء املفلـس حظـه ثـم إن  غـاب مـن مع غريها ينبغـي للقـايض أن يقـف ملـن: يهاوف

  .هلك كان منه
  . وقال أشهب هو من الغريم ورواه عن مالك:الصقيل
ُقلــت أشــهب فــيام وقــف للقــسم بــني الغرمــاء ال   ورواه, هــذا وهــم, إنــام قالــه أشــهب:ُ
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  .الرواية هو نص يف فيام قسم وعني وقفه لشخص معني هذا
 فهــــو مــــن ; وأمــــا عــــىل روايــــة أشــــهب,إثــــر نقلــــه إنــــام وقــــف مــــن الغرمــــاء: َّلــــشيخاقــــال 

أو يعزلــه هلــم الـويص, ونحــوه قوهلــا  الــدين أو يـضعه هلــم اإلمـام املـديان حتــى يـصل ألهــل
ا لألصـاغر واألكـابر مل يكـن حولـه هلـم مـن يـوم  عينًـًيف الزكاة األول إن قبض الـويص مـاال

ذا يف ترمجـة إقــرار املــريض عـىل ضــامنه يف كونــه إن هــ  وللـصقيل مثــل,قبـضه حتــى يقتــسموه
إن طــرأ غــريم قبــول املــازري قــول بعــض احلــذاق  ال كأكلــه تلــف بقــدره مــن الــدين ال كلــه

عـن معـروف املـذهب, واألول هـو  حمتجا بقياسه عـىل ضـامن املـشرتي مـا اسـتحق مـن يـده
ــدهيم مل يــضمنوه ل:  فيهــاًاختيــار التونــيس قــائال لقــادمني وعــزا األول إن ثبــت ضــياع مــا بأ

  .للامزرية
الــوارث يقــيض بعــض غرمــاء امليــت اختلــف إن  يف آخــر ترمجــة الــويص أو: اللخمــي

قــىض احلــاكم للحــارض مــن غرمــاء املفلــس بحقــه وبقــي حــظ الغائــب يف الذمــة هــل خيــتص 
  .اًاحلارض بحظه أو يكون مجيع القضاء فاسد

عليهم وعدم العلـم بالطـارئ إن طرأ غريم عىل غرماء بعد قسم مال املدين : فيها و
وشهرة املدين بالدين تبع كال منهم بام جيب له لو حرض معهم فيام صار هلم, ولو مل جيـب 

وال يتبــع  لــه وفــاء مــا فــضل عــن ديــوهنم بحــظ الطــارئ تبــع الورثــة ديــوهنم, زاد يف قــسمها
 املــيلء بــام عــىل املعــدم, ومعنــى قــول ابــن احلاجــب مــع ابــن شــاس إن ظهــر غــريم رجــع عــىل

َصـبغَ ألَّاملوازيـة يف َّالـشيخلو استحق مبيع, كذا هو نقل  كل واحد بام خيصه, وهذا  وعبـد ْ
امللك أن من استحق يشء من يده ما اشرتاه مما بيع عىل مفلـس رجـع بثمنـه عـىل الغرمـاء, 

َّدونــةومثلــه يف امل  إذا اســتحق ثمــن الــرهن بعــد بيعــه اإلمــام ونحــوه يف الــرد بالعيــب, ويف :َ
عبده ثم استحقت السلعة وال مال لـه فـال رد للعتـق;  أعتق ثم ألول من باع سلعةالعتق ا

ـــه ديـــن حلقـــه بعـــد إنفـــاذه فقيـــده حممـــد بـــأن الـــثمن كـــان قـــائام  بيـــده يـــوم عتقـــه ولـــو مل يكـــن ًأل
 واحــتج بقــول ابــن القاســم فــيمن حلــف عــىل ,ا هلــاًكــذلك رد عتقــه وجعلــه الــصقيل تفــسري

ــه حانــث, فعمــم ابــن عبــد الــسالم قــضاء دنــانري ألجــل فقــضاها فيــه  ثــم اســتحقت بعــده أ
ــه تفــسري وهــو عنــدي :  ويف هــذه بنــاء عــىل قــول الــصقيل,قــول ابــن احلاجــب فــيام ذكرنــاه أ

ـه ديـن حلقـه بعـد إنفـاذه ـه عتـق  حـال كونـه  بـل علتـه يف;بعيد مـن قوهلـا; أل يف حـال صـدر أ
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سبب عــن أمــر هــل يعتــرب يف الــ كونــه مليــا بــام عليــه واألمــر فيهــا عنــدي جــار عــىل احلكــم يف
ومبتـاع شـقص عـىل  احلكم عليه زمن حدوثه أو زمن حدوث سببه كبيع اخليار إذا أمـىض

آخـر عـىل بـت بعـده, ومـسألة كتـاب الرواحـل مـن أكـرى  إذا أمـىض بعـد بيـع شـخص خيار
بعثـار فعثـرت بـالعريش ضـمن  مكرهيـا فيهـا مـن مـرص إىل فلـسطني قـد قـر دابة حلمـل دهـن

 بمــرص, فاجلــاري عــىل قــول ابــن القاســم أن ثمــن املــستحق : وقــال غــريهقيمتــه بــالعريش,
  .ا خالف قول حممدًدين حادث مطلق

 بديونـه مـن حـرضهم مـن ٍالورثة أو الويص بام تركه امليـت غـري واف إن قىض: وفيها
 ,عىل الورثة أو الـويص بحـصاصهم ا بالدين رجع القادمونً أو كان معروف,غرمائه بدينه

  .عىل الغرماء الويص ورجع الورثة أو
  . رجعوا عليهم إن كان الغرماء معدمني:وقال ابن القاسم يف باب آخر

يف الرجــوع عــىل الورثــة والــويص  هــذا واألول ســواء إنــام أراد أهنــم خيــريون: الــصقيل
  . إنه اختالف وليس بيشء:أصحابنا وقال بعض متأخري ,أو الغرماء األولني

ُقلت ْبن رشد عزا ا:ُ   .هذا للمذاكرينالقولني يف  ُ
اختلــف إن أراد البدايــة بــإغرام مــن تــوىل القــضاء دون القــابض مــع قدرتــه : اللخمــي

ـه الً; والبداية بالقـابض أوال,عىل أخذه من قابضه فجعله له مرة ومنعه أخرى  يرجـع  أل
البـــني لكونـــه  بـــام يغرمـــه عـــىل أحـــد, إال أن يكـــون قـــبض ذلـــك مـــن الـــوارث أقـــرب فـــاألمر

  .اً واحدًقوال فيبديه وما عند اآلخر يطول بيعها ًناض فيبتدئ به
 ثـــم طـــرأت ديـــون عليهـــا إن كـــان امليـــت ,الرتكـــة فاســـتهلكوها إن بـــاع الورثـــة: وفيهـــا

 ويتبـع ,بيـده  وللغرماء أخذ العروض ممن هـو,مبادرة مل جيز بيعهم  وباعوا,يعرف بالدين
 امليــــت بالــــدين اتبــــع مــــا يبيــــع النــــاس ومل يعــــرف املــــشرتي الورثــــة بــــالثمن, وإن بــــاعوا عــــىل

  .الغرماء الورثة بالثمن كان فيه وفاء أو مل يكن وال تباعة عىل من ذلك بيده
ـــه :قـــالوا: حمـــرزابـــن   الـــثمن بيـــد مـــا وجـــد للغرمـــاء فـــسخ البيـــع حيتمـــل أن يكـــون; أل

ــه ,فــسخ البيــع; ألن حقهــم لــيس يف اعتبــار البيــع الورثــة ولــو وجــدوه مل يكــن لــه  وحيتمــل أ
فـــسهم وعزلـــوا  عـــىل روايـــة أشـــهب أن الورثـــة إنرأى فـــسخ البيـــع  بـــاعوا بعـــض الـــسلم أل

ه ال مرياث إال بعد قضاء الدين فعليـه يفـسخ البيـع حلـق اهللا  الدين ه يفسخ; أل أضعافه أ
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كبيـــع التفرقـــة ويـــوم اجلمعـــة واألول أشـــبه بظـــاهر الكتـــاب لقولـــه للغرمـــاء أخـــذ مـــال  هـــي
  .امليت حيث يستقام

ع بيـد املـشرتي أو نقـصت فلـه دفـع قيمتهـا يـوم قبـضها هـو الـسل إن متـت: حممد وقال
عىل القول بفساد البيع; ألن السلع إذا فاتت بـنامء أو نقـص ترتبـت فيهـا القيمـة وهـو قـول 

ه عىل هذا قوهلم  وقول,فسد لصغره ما  القيمة يوم القبض, ولو كان ابتداء السلعة عىل أ
  .م ذلك ولو مل تتغري السلعمن الغرماء كانت قيمتها يوم قيم عليهم وكان هل

 مـــــن حلـــــف بحريـــــة رقيقـــــه :مالـــــك  بقولـــــه لقـــــولَســـــحنون احتجـــــاج :زاد ابـــــن بـــــشري
 ثـم قـىض احلـق قبـل األجـل ,حقه إىل شهر فهو ممنوع من بيعهم, فإن باعهم ليقضني فالن

َأصــبغمــىض بيعــه, قالــه يف ســامع  ْ التفلــيس مــا يــرد قــول  ســامع ابــن القاســم يف  مــن العتــق يفَ
ــه رأى فــسخ البيــع  فَســحنون تأملــه, وذكــر ابــن عبــد الــسالم معنــى قــول ابــن حمــرز حيتمــل أ

  . إلخ…عىل رواية أشهب
ء:وقـــال يف هـــذا التخـــريج  ,اً فاســـدً نظـــر; ألن قـــول أشـــهب فـــيمن اشـــرتى ســـلعة رشا

  .يأخذ الثمن الذي دفعه وقبضها ودفع ثمنها أن له حبسها عىل وجه الرهن متى
ُقلـت ا إنــام قـول أشـهب حيبـسها يف البيـع الفاسـد رهنًـ رد فــإن مـا تعقـب بـه التخـريج يـ:ُ

قالـــه فـــيمن بـــاع مـــا يف ملكـــه دون حجـــر عليـــه فكـــان ذلـــك منـــه كرهنـــه, والبـــائع يف مـــسألة 
النزاع إنام بـاع مـا ال يملكـه فـصار كغاصـب بـاع مـا غـصبه يف وقـت النـداء أو عـىل التفرقـة, 

َّدونــة ويف قــسم املَّاملوازيــة ففــي النــوادر وظــاهره مــن ,وإذا رجــع القــادم عــىل الورثــة  يتبــع :َ
  .بام عىل املعدم بخالف طروه عىل غرماء امليل يف كل حظه فاإلرث

ويف ضامن ما وقفه احلاكم من مال مدين لقضاء غرمائه منه أو منهم والغائب مـنهم 
 الـــدنانري مـــن ذي دنـــانري, والـــدراهم مـــن ذي :رابعهـــا مـــا لـــيس بعيـــب, و:ثالثهـــاكحـــارض, 

بــــن  األول يف الفلــــس والثــــاين يف املــــوت, ال:روض مــــن املــــدين, وخامــــسهادراهــــم, والعــــ
ْرشد  عن أشهب وعبد امللك وابن القاسم وروى كل منهم قولـه, واللخمـي عـن املغـرية ُ
ْبن رشدوا َأصبغ مع غريه عن ُ ْ َ.  

ــ; معنــى قــول ابــن القاســم:وقولــه ا, ومعنــى  أن العــني مــن الغرمــاء إن كــان ديــنهم عينً
هلــا لكــان ; ً هلــا, ولــو كــان ممــاثالً أن ديــن الغرمــاء لــيس ممــاثال;مــن املــدين  إن العــرض:قولــه
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ه عبد احلق لبعض القرويني   .املازري بيشء  ومل يقيده الباجي وال,منهم عزا
ْبن رشدا ـه عـىل ملكـه يبـاع  ابـن القاسـم أن  قبول:ُ مـا حيتـاج لبيعـه هـو مـن الغـريم; أل

ْبن وهبن ابن حبيب عن ا وللشيخ ع,وما ال حيتاج لبيعه من الغرماء ِّمطرف وَ  واملغـرية َُ
َصـــبغَ كأشـــهب وألَعبـــد احلكـــم وحممـــد عـــن ابـــن ,كقـــول ابـــن القاســـم   كقـــول ابـــن القاســـمْ

ُاملاجشونوالبن حبيب عنه كقول ابن  ِ.  
, ً لـو اشـرتى مـن العـني بعـد أن وقـف سـلعة ربـح فيهـا مـاال:قيـل البـن القاسـم: حممد

   كيـف يكـون ربـح مـا ضـامنه مـن غـريه فـسكت عنـه :ل لـه قيـ, الربح له يقيض منـه دينـه:قال
  .ومل يوجه

 ملــا حيـل بينـه وبـني املـال فتعـدى بالتجربــة : عنـدي أن لـه أن يقـول: املـازري:َّالـشيخ
 وإن كانت ذمتـه برئـت منهـا لـو مل يتعـد, ومـن تعـدى ,يف ذمته بالتعدي كانت الديون بائنة

, ولعلــه إنــام ًا ظــاهرًدفعــ ا يــدفع املناقــضةفتجــر هبــا فربحهــا لــه, وهــذ عــىل دنــانري أو دراهــم ا
  . للمعارضة التي هي كاملناقضةًسكت استثقاال
ثيــاب  يبيــع اإلمــام عــىل املفلــس كــل عروضــه إال مــا ال بــد لــه مــن: األول ويف زكاهتــا

  .جسده وثويب مجعته إن كانت هلا قيمة, وإن مل يكن هلا تلك القيمة فال
كــسوة ذات املــال ال  لــه يف عبــد لتقديمــه ص يبــاع عــىل معتــق شــخ:ويف عتقهــا األول

 ونقلـه ,إال أن يكـون فيهـا أفـضل ترتك بسببه :التي ال بد له منها, والبن القاسم يف سامعه
زيـــةاللخمـــي عـــن   كـــان :فتبـــاع ويـــشرتي دوهنـــا, وقوهلـــا يف ثـــويب مجعتـــه ويؤيـــده:  قـــالَّاملوا

ألهنـــــا حينئـــــذ هلـــــا جيـــــري لنـــــا أن الـــــصواب عكـــــس تفـــــصيله فـــــال تبـــــاع إن كـــــان هلـــــا قيمـــــة; 
ــام وهــي زائــدة عليهــا  خــصوصية اجلمعــة, وإن مل يكــن هلــا قيمــة صــارت كثيــاب ســائر األ

ـــام,  أهنـــا مـــن ثيـــاب اجلمعـــة يمنـــع كوهنـــا مـــن ثيـــاب فتبـــاع, وجيـــاب بـــأن الغـــرض ســـائر األ
 إذ ال رسف فيها حينئـذ ;فحينئذ إن كان هلا قيمة بيعت; ألهنا يف حقه كرسف, وإال بقيت

  . ثياب اجلمعةمع كوهنا من
  .قوهلا يف ثياب اجلمعة استحسان والقياس البيع: اللخمي
  . ببيعها معرة ومرضة  إال أن يكون يلحقه:املازري
  .الكفن أوىل من الدين: روى ابن القاسم: َّالشيخ
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  . ترتك كسوة له وألهله, ويف كسوة زوجته شك:الباجي يف سامع ابن القاسم
  .له كسوة زوجته ال يرتك : يف السامع املذكورَسحنونقال 

  . شك مالك يف ذلك يف املخترص:زاد ابن بشري
ُقلت ه َّالعتبيـةشك مالك يف ذلك يف   أن: ظهر نقل الباجي:ُ  ومل أجـده فيهـا ولـذا عـزا

ْبــن رشــدا  إنــام شــك فــيام حفــظ : للمختــرص, وأضــاف اللخمــي الــشك البــن القاســم, وقــالُ
مــن الولــد, فــإذا تــرك الولــد كــان أوىل أن  ألن الزوجــة أحــق يف ذلــك ;عــن مالــك يف النفقــة

ال يـرتك للولـد وهـو أبـني وحـسبهم مـا  ال يـرتك للزوجـة مـا: َسحنونيرتك للزوجة, وقال 
 وال أرى أن ?خلقـــة هـــل جتـــدد هلـــم كـــان علـــيهم, واختلـــف إن كانـــت ثيـــاب أهلـــه وولـــده

ف له كسوة   .به قبل ذلك  ويكفيه ما كان يكفي,يستأ
  . وأضاف بعض أشياخي الشك البن القاسم, شك مالك يف ذلك:املازري

ْبــــن رشــــدا بمعاوضــــة ويطــــول االنتفــــاع هبــــا  ألهنــــا ال جتــــب إال ; وشــــك مالــــك فــــيهام:ُ
 وإنــام ,فيكــون ذلــك كالنفقــة هلــا بعــد املــدة املؤقتــة, وهــذا عنــدي إنــام هــو يف ابتــداء الكــسوة

 فــال ;ائمفــضل عــن كــسوهتا وهــو قــ هلــا فيهــا مــن كــسوة كــساها كــان ومــا كــان عنــدها عنـدها
َّدونــةا; ألن الغرمــاء دخلــوا معــه عــىل ذلــك, وقولــه يف الــسامع واملً واحــدًقــوال ينتــزع مــنهام َ 

ــام هــي العــرشة, ونحــو ذلــك البــن احلاجــب  قــدر :وحممــد يــرتك لــه مــا يعــيش بــه وأهلــه األ
إنام هو عىل قدر األحوال والعـرف تفـاوت أهـل ذلـك املكـان,  ;ليس بخالف الشهر وهو

 ال يــــــرتك لــــــه يشء, وهــــــو قــــــول ابــــــن كنانــــــة وهــــــو القيــــــاس واألول مــــــع :وروى ابــــــن نــــــافع
  .استحسان
ريـــه وهـــو قـــول ابـــن كنانـــة ال :روى ابـــن نـــافع: زرقـــونابـــن     ال يـــرتك لـــه إال ثـــوب يوا

  .يرتك له يشء
  لـــــه  اًتركـــــ ا ونحـــــوهًشـــــهر إن كـــــان الـــــذي وجـــــد لـــــه قـــــدر نـــــصفه:  عـــــن أصـــــبعالبـــــاجي

  .يعيش به  ما
اعتبـار حـال املفلـس يف كـسبه فيـرتك لـه قـدر  ما يعاش بهيف قدر   والتحقيق:املازري

ـه لتحـصيل معيـشته, فـإن كـان صـانع ا ينفـق عـىل نفـسه وأهلـه مـن خدمتـه مل يـرتك ًما يرى أ
 يرتك له نفقة اليومني والثالثة خـوف كـسله أو مرضـه يف :له يشء, ومن األشياخ من قال
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ام اليسرية   .غريه وما بعده يف األ
ُقلـــت لـــيس ذلـــك ببـــني; ألن املـــرض نـــادر ويبعـــد كونـــه بفـــور فلـــسه, :  قـــال اللخمـــي:ُ

  .والغالب أن املفلس يدخر ويكتم
يف بيــع خامتــه قــوال ابــن القاســم وأشــهب ويبــاع مــصحفه, ويف كراهــة بيــع : اللخمــي
  .كتبه روايتان
 وإن مـــات فـــالوارث وغـــريه ســـواء, وأجـــاز بيعهـــا ابـــن , ال تبـــاع لغرمائـــه:حممـــد روى
ْبــن وهــبيعــت كتــب اب: , قــالَعبــد احلكــم  بحــرضيت مــع غــري واحــد مــن أصــحاب مالــك َ

ْبـــن رشـــد وقبـــل ا,يف وصـــية بثالثامئـــة دينـــار وكانـــا  ويـــرتك , يف الـــذي يمـــوتَســـحنون قـــول ُ
 ال جيرب وارثه عىل بيعها لقضاء دين مسلم ويرتك, فإن باعها بامل حكم بقضاء دينه ;اًمخر
  . عليهلقضاء دين  واملذهب ال يؤاجر املدين الغريم,منه

 مــن عملــه, فــإن عجــل  يــداين لقــضاءاً وإن كــان صــانعاًهــذا إن كــان تــاجر: اللخمــي
مـــدة  منافعـــه يف نـــسج البـــاب أو خياطـــة متـــاع أجـــرب عـــىل العمـــل, فـــإن أبـــى اســـتؤجر وأبـــاع

معلومـــة أجـــرب عـــىل ذلـــك إن احتـــاج لنفقتـــه, وأمـــا مـــن يـــداين ليعمـــل ويقـــيض فيبـــدأ بنفقتـــه 
بــدئ الــذي اســـتأجره,   ومــن بــاع منافعــه مــدة معلومــةونفقــة عيالــه ويقــيض مــن الفاضــل,

ا ملن اشرتاها كمـن بـاع سـلعة فلـم ًوإن أدى ذلك لتكففه الناس; ألن منافعه صارت ملك
متــاجرة يف  يتجــر يــسلمها حتــى افتقــر فإنــه يــسلمها وإن تكفــف النــاس, إال أن خيــاف موتــه

عنـده غـريه بمثــل  يعمـل أن يـسلفه مـا يعـيش بـه دون عيالـه حتـى يــتم عملـه أو يرتكـه يعمـل
ـــه إن منـــع هلـــك ومل ينتفـــع املتـــاجر بـــيشء, وملـــا ذكـــر املـــازري أن مـــذهب مالـــك  ذلـــك; أل

  . املذهب, أن املفلس ال يؤجر يف الدين وقرر حجته:والشافعي وأيب حنيفة
كــان بعــض أشــياخي حيمــل املــذهب عــىل أن ذلــك يف التجــار, وذكــر مــا ذكرنــاه : قــال

 لــيس لغرمــاء املفلــس أن يــؤاجروا :, وروى حممــدًشــيئا عليــه  ولــذا لــو مل يــزد;عــن اللخمــي
 وإن طالـت , وهلم مـؤاجرة مـدبره ويبيـع كتابـة كاتبـه, وتبـاع خدمـة املعتـق ألجـل,أم ولده
سـنني ونحوهـا, ويبــاع مـن خدمـة املــدبر الـسنة والـسنتني, وال يبــاع مرجـع عبـد لــه  العـرشة

وإن كانــت ســنني معلومــة كعــرش  , فاخلدمــة لــه كعــرض;أخدمــه غــريه, وإن أفلــس املخــدم
الـــسنة والـــسنتني ومـــا اكـــرتى  ونحوهـــا, وإن كانـــت حيـــاة املخـــدم أو املخـــدم بيـــع مـــا قـــرب
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  .ونقد ثمنه بيع له
لــيس لغرمـاء املفلــس جــربه عـىل انتــزاع مـال أم ولــده أو مــدبره ولـه هــو ذلــك, : وفيهـا

ه   .تفليس لنفسهلوارثه ويف ال ينتزعه وإن مرض وال دين عليه فليس له انتزاعه; أل
ه البـاجي لروايـة حممـد  ولو: اللخمي اعترص ما وهبه البنه وال جيرب عىل ذلك, وعـزا

  .له فيها فضل وال عىل أخذ شفعة: بزيادة
 وهــو َســحنونقــوال ابــن القاســم مــع مالــك و جــواز أخــذه هبــا إن ريض يف: اللخمــي

  .أبني ومن أصل مالك ال يستشفع ليبيع وال ينزع
 ورشط أن للمحـبس عليـه البيـع ,اًمـن حـبس حبـس: ابن القاسمزرقون يف سامع ابن 

  .عليه, وهذا يعارض ما تقدم لغرمائه, يبيع
ُقلت   .ما تقدم ومل يرصح بالتناقض  أشار إليه اللخمي بذكره إثر:ُ

َأصـــبغ وســـامع حييـــى ابـــن القاســـم و: عـــن ابـــن حبيـــبَّالـــشيخ ْ  ال جيـــرب عـــىل قبـــول : عنـــهَ
  .صدقة أو هبة أو سلف

ْبـن رشـدا ـه باخليـار يف قبوهلــا وردهـا لتخـريج جــربه:ُ عـىل قبوهلــا   لــو قـبض اهلبـة عــىل أ
 ال :من سامع ابن القاسم من كتاب احلـبس, وعـىل قوهلـا عىل ما يف رسم أخذ يرشب ثمرا

  .جيرب عىل انتزاع مال مدبره
ُقلـت   أن مـن تـصدق عـىل ابنتــه بـدار عـىل وجـه احلـبس وعـىل أن هلــا: الـسامع املـذكور:ُ

  .لغرماء يف دينهمبيعها ل
ْبن رشدا  ال جيـرب املفلـس عـىل : روى حممد ليس للغرماء ذلك وهو اآليت عىل قوهلـا:ُ

  .انتزاع مال أم ولده وال مدبره
ُقلت   . لوقفه عىل االنتزاع: مقتىض منافاة ما يف السامع لقوهلا يف أم الولد واملدبرة:ُ
درَّالشيخ ه ال جيرب عىل:  يف النوا  العفـو عـن دم ألخـذ دينـه وال أعرف البن القاسم أ

  .له العفو عن دية وجبت له
ِّمطرفقال والبن حبيب عن    .إليه بامله اً ليس له أن جيرب وصي:َُ

ُقلت   . هو نص قوهلا آخر الوصايا الثاين:ُ
 فالـــدين أوىل بـــه وال يعتـــق عليـــه, ولـــو ;ورث أبـــاه  مـــن:وســـمع أبـــو زيـــد ابـــن القاســـم
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ه إنام وهب ;وهب له عتق عليه   .للغرماء له لعتقه أل
ْبن رشدا   .يعتق يف املرياث:  عن أشهبُ

 فلعلـــه أراد منفعـــة ,ال يـــدري حقيقـــة مـــراده إذ ;ومـــا فـــرق بـــه بيـــنهام فاســـد: حممـــد قـــال
ـه ال يـصح لـه ملكـه  فالقيـاس أهنـام ;املوهوب لـه بـأداء ديونـه بثمنـه ال سـيام إن كـان جيهـل أ

  .فيهام ويباع للغرماء فيهام قوالن يعتق
ُقلت   .  التفرقة:ثالثها , فاألقوال ثالثة:ُ
بة هل يفتقر حلكم أم ال: قال   .?وهذا االختالف عىل اخلالف يف العتق بالقرا
 واعرتف بذلك الغرماء انفك احلجر وال حيتـاج , إن مل يبق للمفلس مال:شاسابن 

بحكــم أو بغــري  ال ينفــك حجــر عــن حمجــور عليــه: لفــك القــايض, وقــال القــايض أبــو حممــد
  . بحكم حاكمحكم إال
ُقلت ه حيتاج الختبار حاله وزوال املعنى الـذي حجـر عليـه مـن : قال يف املعونة:ُ  أل

  .أجله, وسواء يف ذلك الصبي واملجنون والبالغ واملفلس
ُقلت   . واألول هو ظاهر الروايات يف املفلس:ُ
 ىل أواًأخــري  ثــم فلــس ثانيــة فمداينــه,إن دايــن النــاس بعــد التفلــيس:  قــال مالــك:فيهــا

 : داين الناس ارتفاع احلجر عنه دون حكم حـاكم, وكـذا قوهلـا: فظاهر قوله,من األولني
 ولــه أن يتــزوج فــيام بعــد ذلــك, وقــول ,لــيس للمفلــس أن يتــزوج يف املــال الــذي فلــس فيــه

 ويف انفكــاك احلجــر مــن غــري حكــم حــاكم قــوالن, :ابــن عبــد الــسالم يف قــول ابــن احلاجــب
عــىل نقــل القــايض يف   املــذهب عزيــز يقتــيض عــدم وقوفــهيف وجــود هــذين القــولني يف ذلــك

 , بــه فهــو ملكــهاًاملعونــة, واملــدين بــام حــل إن امتنــع مــن أدائــه أقــسام األول مــن كــان مــورس
 وقبـــول امتناعـــه حتـــى يقـــبض مجيعـــه واملـــدين ,ويف جـــرب رب ديـــن حـــال عـــن قـــبض بعـــضه

ْبــن رشــد نقــال ااًمــورس َأصــبغ وقــول  روايــة حممــد مــع أيب زيــد عــن ابــن القاســم,ُ ْ  مــع ســامعه َ
  .اًأشهب وحممد عن ابن القاسم واألول يف العرس اتفاق

  مـــن كـــان لـــه مـــال اهتمـــه القـــايض عـــىل تغييبـــه: روى ابـــن القاســـم:ســـهل وغـــريهابـــن 
  . حتى يؤدياًحبسه أبد

ابــن   ومثلــه يف البيــان, وعــىل ذكــر ابــن فتــوح نــصه,ويؤدبــه بوجيــع الــرضب: َســحنون
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  .أيب اجلواد
ـه ال يشء  من االستغناء من أخذ أموال الناس يف ديـن وجتـر: تقال ابن عا وزعـم أ

 ومل يعلـــم بـــه عطـــب ســـجن ورضب بالـــسوط مـــرة بعـــد مـــرة حتـــى يـــؤدي مـــا عليـــه أو ,معـــه
ه ال يشء له   .َسحنونوبه قىض  ,يموت أو يتبني أ

 يـرضب اإلمـام اخلـصم إذا : وفـاق لقـول مالـك لقولـه:َسـحنون قول :ويف املقدمات
بـن أيب اجلـواد ا ويف رضبـه ,َسـحنونأبني من هذا, وما ذكره ابـن اهلنـدي عـن  يرد وال ,ألد

ـه قـال  بـل عـىل تونينـه;حتى مات إن صح ال يـدل عـىل رجوعـه عـن مذهبـه  مل :وورعـه; أل
            ا بقـــــول ًا خـــــوف أن يكـــــون جـــــاوز يف اجتهـــــاده وتأســـــيًأقتلـــــه إنـــــام قتلـــــه احلـــــق, قالـــــه إشـــــفاق

  .ا خفت أن أسأل عنهًرات ضياع لو مات مجل بالفطعمر 
ُقلت   . ذكره ابن فتوح روايةَسحنون ما ذكره عن :ُ

  .الرضب الوجيع من تبني إلداده حبسه احلاكم ورضب: قال ابن القاسم
منــــه وإال  القــــضاء إن وجــــد لــــه مــــال قــــىض إن أقــــر الغــــريم بــــاملالء ولــــو يف :اللخمــــي

  .سجن, فإن مل يقض رضب حتى يقيض
  .أخري ألداء ما عليه يف ذلك طرقمن طلب الت :والثاين
  .اليوم وشبهه: َسحنون فقال ,اختلف يف حد تأخريه: اللخمي

ُاملاجشونحبيب عن ابن ابن   :ومـا يطلـب بـه مالـك يف املبـسوط , عىل قـدر حاالتـه:ِ
 اً ومخـساً وأربعـاًثالثـ خيتلف حال امليل واملعدم وقلـة املـال وكثرتـه, وأرى أن يـؤخر املـيلء

إال أن يكـون قـدر ذلـك ال يتعـذر عـىل  ى أشـكل األمـر مل حيمـل عـىل الـردأحـسن, ومتـ وهو
  . فيلزم القضاء باحلرضة مثله ليسريه
  .وعىل التأخري ففي لزومه محيل, وإال سجن قوالن: قال

أحــسن إال أن تكــون ريبــة تــدل عــىل تغيبــه أو ســفره   وروايــة املبــسوط وهــو:َســحنون
عجيـــل القـــضاء مـــن يومـــه فيبيـــع مـــا يـــشق عليـــه  وإن قـــدر عـــىل ت, فيلزمـــه احلميـــل;أو لـــدده

مل يـــؤخر   ومـــا تدركـــه ببيعـــه مـــع متـــر,خروجـــه مـــن ملكـــه كجاريتـــه وعبـــده التـــاجر ومركوبـــه
  . ألن الشأن القضاء من غري ذلك, وقاله مالك يف املبسوط;بيعه

مل يــــؤخر لقــــويل   إن عــــرف بالتــــأخري:ثالثهــــاقــــضائه عــــادة,   يف تــــأخريه يــــسري:عيــــاض
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ُشيوخالـــ مـــه محيـــل باملـــال  الروايـــات وعـــىل األول يف وظـــاهرُ وإال ســـجن قـــوال معظـــم  إلزا
ُشيوخال ُشيوخ عنه وكثري من الَسحنون مع ابن ُ مع نحوه عـن سـامع أيب زيـد ابـن القاسـم,  ُ

ه ما أخفى ناض  إن كان من التجار البـن دحـون وأيب :ثالثهاا إن مل يعرف به, ًويف حتليفه أ
امن التهموهو عىل ا عيل احلداد وابن ذئب   .خلالف يف أ

ُقلـــت  مـــن طلـــب تـــأخريه بـــام حـــل عليـــه لبيـــع ربعـــه مل يقبـــل منـــه:  يف أحكـــام ابـــن زيـــاد:ُ
ه;وحكم بأدائه, فإن أبى   .ال مال له غري الربع وحيلف عىل ذلك  سجن حتى يثبت أ

 عيــاض وابــن دخــون اختلــف يف حتليفــه فــذكر الثالثــة األقــوال التــي ذكــر: ســهلابــن 
  .حيلف عكس نقل عياض ف, وإن احلداد هو القائلهو القائل ال حيل

 مــن عليــه ديــن ولــه مــال غائــب علمــه: وســمع أبــو زيــد ابــن القاســم مــن كتــاب احلاملــة
  بحميـــــل حتـــــى يقـــــدم هلـــــم مالـــــه لـــــيس هلـــــم ذلـــــك إال أن خيـــــافوا أن هيـــــرب  غرمـــــاؤه فطلبـــــه

  .أو يغيب
ْبــن رشــدا صواب  هــي خــالف األصــول, والــ: ضــعف ابــن عتــاب هــذه الروايــة فقــال:ُ

  .إلزامه احلميل إن سأل التأخري بامله
 إن ســأل مــن عليــه ديـــن أن يــؤخر حتــى ينظــر فيــه وهــو معلـــوم :طليطلــة وأفتــى أهــل

املــأمور وأجــل يف ذلــك, وال يلزمــه محيــل إال بوجهــه بــدليل هــذه الروايــة  واملــأمور اليــسري
 ظـاهر مـشهور العـني إن كـان املطلـوب: وهو لعمري ظـاهر, وإليـه ذهـب ابـن مالـك فقـال

 قاتــل اخلطــأ احلميــل لتــشهد البينــة َســحنوناملــالء مل يلزمــه محيــل إذ ال معنــى لــه, وإنــام ألــزم 
عىل عينه يف رجـل غـري مـشهور فعـىل قـول ابـن مالـك إن مل يكـن مـشهور العـني وهـو ظـاهر 

ا, وتـضعيف ابـن عتـاب الروايـة ًالوفر لزمه محيل الوجه خالف إلزامه أهـل طليطلـة مطلقـ
بخـــالف مـــن لـــه مـــال حـــارض ووفـــره ظـــاهر, وقالـــه   املطلـــوب خـــالفصـــواب; ألن مـــال

هَسحنون   .ال يلزمه محيل ; أل
 وسأل أن يـؤخر أخـر حـسبام يرجـى لـه وال , إن وعد املدين بالقضاء:ويف املقدمات

َّدونةبذلك مسطورة يف امل الرواية يعجل عليه بيع عروضه للجرب فتـوى   وغريها بخالفَ
ــدلس ســائر فقهــاء مــن   وتــأخري الــشفيع عــن النقــد,ًوكيــل عــىل بيــع مالــه عــاجالمــن الت األ
  .هذان بمعنى
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يعرف بالناض فال يؤخر,  من سجن ويؤخذ بحميل وإال سجن, إال: َسحنونقال 
ه من أهل الناض ه من أهلـه جـرى حتليفـه عـىل اخلـالف ,فإن مل يعرف أ  وادعى الطالب أ

مـــن يف الزكـــاة جـــل  تج بـــسامع حييـــي واحـــ,الـــتهم, وضـــعف أبـــو عمـــر اإلشـــبييل حتليفـــه يف أ
ه ذو ناض لزم حلفه اتفاق الناس ال نقد هلم وقد   .اًحقق الدعوى بأ

 عينتـه البينـة وال ًإن أثبت املدين عدم نفـسه وأعـذر لطالبـه فأثبـت لـه مـاال: فتوحابن 
  .احلاكم الطالب يف ذلك املال مدفع عند املدين هلا أعدى

 فــإن أبــى ضــيق عليــه ,لــك املــال لقــضاء دينــهيــأمر احلــاكم املــدين ببيعــه ذ: عــاتابــن 
بالسجن ورضب حتى يبيـع وال يبيـع عليـه كـاملفلس; ألن املفلـس رضب عـىل يديـه, قالـه 

كـــر املـــدين املـــال الـــذي أثبـــت لـــه وعجـــز عـــن الـــدفع,أبـــو بكـــر بـــن عبـــد الـــرمحن يف   فـــإن أ
ه, كـذا ذكـره منـ يبيعـه عليـه وال يـضطره لبيـع مـا يتـربأ:  فقـال ابـن فتـوح,شهادة من ثبـت بـه
ترمجــة بيــع الــسلطان عــىل مفلــس إثــر ذكــره قــول ابــن عبــد الــرمحن ومــا يف  ابــن عــات يف آخــر

وثــائق ابــن فتحــون مــا نــصه, انظــر يف آخــر الثالــث يف فقــه تــسجيل بيــع يف ديــن خــالف مــا 
  .وقع أليب بكر بن عبد الرمحن

ه غيب ماال: الثالث   .ًمن اهتم أ
ـه حتى يؤدي أو جيرب: قال يف املقدمات  يثبـت عدمـه فيحلـف ويـرسح, وعـرب عنـه بأ

ه   .ًغيب ماال ألد واهتم بأ
التـــضييق  وإن طلـــب إعطـــاء محيـــل بوجهـــه ليثبـــت عدمـــه مل يمكـــن مـــن ذلـــك إال: قـــال

 ال يـسقط اً غارمـًأراد أن ال يـسجن أعطـى محـيال عليه واجب لتهمته رجاء أن يـؤدي, فـإن
  . َسحنوندم ومل تزك, قاله غرمه إثبات عدم املطلوب, وكذا إن أثبت بينة بالع

  .الصقيل  وزاد:قال
ه إن ذهب مل حيلف احلميل من  مل يلزم عليه:قيل ه ال جيـد  ال بد من يمنه محيل; أل أ
  .قضاء

  .لظهور مالئه وبينته التي مل تزك كال يشء يكون  وحيتمل أن:الصقيل
يكـشف عـن  و,أمـره مـا يـستربأ عليـه جهل حاله يف املقـدمات حيـبس بقـدر ما: الرابع

ُاملاجــــــشون وخيتلــــــف بــــــاختالف الــــــدين البــــــن حبيــــــب عــــــن ابــــــن ,حالــــــه  حيــــــبس يف يــــــسري ِ
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 ويف الوســــط شــــهران, وإن ســــأل ,الــــدرهيامت نــــصف شــــهر, ويف كثــــري املــــال أربعــــة أشــــهر
  . محيل حتى يكشف عن أمره وال حيبسأعطى

َّدونـةففـي امل يف قــول  يريـد بالوجــه ال باملـال: , فقـال التونــيسًحيــبس أو يعطـي محــيال: َ
 إلحـــضاره عنـــد انقـــضاء املـــدة التـــي جيـــب فيهـــا ســـجنه الختبـــار حالـــه, فــــإن ;ابـــن القاســـم

ـه ال ًلـه مـاال أن يتبـني أن مـا أحرضه برئ مـن الـضامن وحـبس إال  حتـى يقـيض, وإن تبـني أ
ه عديم اليمني مالزم مال له أطلق بعد يمينه, فإن   .ا لهًمل حيرضه غرم, وإن تبني أ

ُقلــــت ــــه يقبــــل منــــه احلميــــل, قــــالذكــــر ال  كــــام:ُ ومنعــــه : لخمــــي قــــول ابــــن القاســــم بأ
 يعــــرف باللــــدد فــــال يقبــــل منــــه, فــــإن قبــــل احلميــــل وطلبــــه  واألول أحــــسن أال أنَســــحنون
ـه  فأثبت احلميل فقد,الغريم ه يمني بعد إثبات فقـره; أل  ًشـيئامـا كـتم  برئ من محالته; أل

ــه كــتم, وملــا ذكــر عيــاض قــويل محــل :  قــالَســحنون ابــن القاســم واستحــسان إال أن يظــن أ
 إنــام هــو فــيمن هــو ظــاهر املــالء ;َســحنونقــول : بعــضهم قــوليهام عــىل اخلــالف, وقــال غــريه

  .ومن جهل حاله ملد
ا دون اعتبـار داللـة حالـه عـىل العـدم ًويف محل جمهول احلـال عـىل العـدم أو املـإل مطلقـ

ن أصـله ال عـن عـوض البــن  وكـو, اعتبـار داللـة حالـه عــىل العـدم:ثالثهـاالـدين,  واألصـل
 وتـرك ,جمهول احلال إن كشف عن حاله فلم يكـن لـه مـال أحلـف َسحنونحمرز عن قول 

بعــضهم عـــن ابــن زرقـــون عـــن  مــع ابـــن زرقــون مـــع ظــاهر روايـــة املبــسوط وابـــن عــات مـــع
فــادعى العـــدم, القـــول قـــول   إن طلــب األب نفقتـــه مـــن أبيـــه:التونــيس وابـــن الفخـــار لقولـــه

  العطـــار وغـــريه, واللخمـــي عـــن روايـــة املبـــسوط ال يفلـــس ولـــيساألب خـــالف قـــول ابـــن
  .بتاجر وال متهم وال يستحلف

التـــي  ا بقلـــة ذات اليـــد كالبقـــال واخليـــاط والـــصنعةً مـــن كـــان معروفـــ:يريـــد: اللخمـــي
يــصدق حتــى يثبــت ذلــك, وكــذا مــا  إال أن تكــون الــدعوى يف يــسري, وال شــأن أهلهــا القلــة
  .متمول كان عن عرض

مــــا يتملــــك أو   إن كــــان عــــن عــــرض:ذكــــره األولــــني, وقيــــل إثــــر: قــــونوقــــال ابــــن زر
  .اً واحدً فحمله ابن القاسم وأشهب حممال,اًمطلق

   فهـــو ;إن كـــان ممــن ال يتملـــك كالـــصداق وأرش اجلـــراح: َســـحنونوقــال ابـــن كنانـــة و
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  .عىل العدم
محالـة  ألهنا إقرار باليسري, وليس كـذلك ;هو عىل املالء يف احلاملة يف املال: اللخمي

 محيــل : فإنــه ينظــر إىل الغالــب يف حــال مثلــه, وإن قــال,فــرط حتــى لزمــه املــال وذا الطلــب
حتمـل بـه, والـصداق حيمـل عـىل الغالـب  مـا عنه فهو إقـرار يـسري الوجه إن أحرضه غرمت
 أهــل البــوادي, وكــذا جنايــة اخلطــأ اًيتــزوج بــام لــيس عنــده خــصوص مــن مــال مثلــه كثــري ممــا
ُاملاجـشونمومة واجلائفة عىل أهنا يف ماله والبن وجناية العمد يف املأ  لـه اًأعتـق حظـ  فمـنِ

نـه:يف البـاقي إن قـال ما عنـدي مـا أغـرم:  وقال,يف عبد  ً ومـن يعرفـه ال نعلـم لـه مـاال, جريا
 فــــــال ;كــــــل أصــــــحابنا عــــــىل هــــــذا يف العتــــــق إال يف اليمــــــني: َســــــحنون وقــــــال ,حلــــــف وبــــــرئ

ــهيف كــل مــا مل يؤخــذ عنــ  وهــذا األصــل,يــستحلف  ومثلــه ,ال حيمــل عــىل الــرد ه عــوض; أل
  .فيها حممول عىل املالء نفقة األبوين بخالف نفقة الولد هو

ْبــــن رشــــدا  قالــــه أبــــو ,وإن كــــان الــــدين ال عــــن عــــوض , الغــــريم حممــــول عــــىل املــــالء:ُ
تــه  ,إســحاق وغــريه, ويدخلــه يف هــذا الوجــه األخــري اخلــالف يف مــسألة مــن غــاب عــن امرأ

  .ثم تطلبه بالنفقة
  .ا القضاءًعىل املإل مطلق حممله: عاتن اب

ـه يـستحلف :مإن تبني عدم من حبس أطلق, وروى عـن أيب بكـر وعمـر : وفيها  أ
ـــه مــــا جيــــد قـــضاء مــــن عــــني أو قـــرض وإن وجــــد ليقــــضني, ويف املقـــدمات إن ثبــــت عــــدم  أ

ظــاهر وال بــاطن, وإن  ســجنه مل يطلــق حتــى يــستحلف مــا لــه مــال الغــريم أو انقــضاء أمــد
 ليــؤدين إليــه حقــه, وإنــام وجــب اســتحالفه; ألن البينــة إنــام تــشهد عــىل العلــم ال وجــد مــاال

ه أفاد ماال عليـه فهـذه   فـال يمـني لـه; ومل يأت عليه ببينة,ًالقطع, فإن ادعى الطالب عليه أ
  .فائدة بزيادة قوله ولئن وجد ليؤدين إليه حقه, وعزا هذه اليمني ابن سهل ألهل الفتيا

وزاد بعـــض املفتيـــني يف اليمـــني لـــيعجلن : ومثلـــه البـــن فتـــوح, قـــاللبابـــة وغـــريه ابـــن 
ه قد يؤديه بعد طول وإذا   .ليعجلن األوبة واألداء  يف سفرًرزقه اهللا ماال األداء; أل

  . اليمني األوىل كافية:قال أمحد بن سعيد
ُقلت عبد امللك   قال ابن اهلندي عن حممد بن إسحاق بن السليم قايض قرطبة ابن:ُ

  .هذه الزيادة محل :دبن عب
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ـــه مـــا يعلـــم ;إن زعـــم املـــدين علـــم رب الـــدين عدمـــه: املتيطـــي وغـــريه  لزمـــه اليمـــني أ
عدمــه, فــإن نكــل حلــف املــدين وقالــه غــري واحــد مــن الفقهــاء, وبــه كــان يفتــي ابــن الفخــار 

  .وثبت عدمه
ُقلـــت ال يظـــن بـــه  بتـــونس ال حيكـــم هبـــذه اليمـــني وهـــو ممـــن  وكـــان بعـــض قـــضاة بلـــدنا:ُ
ْبن رشدل املدين لبعده عنه, والعلم حا سـامع عيـسى صـفة الـشهادة بالعـدم   يف رسم نقدُ

  .ا وال باطنًاً ظاهرً ال يعلم له ماالً عدياماًفقري أن يقول الشاهد إنه يعرفه
  .اد ابن عات وال تبدلت حاله بغريها إىل حني إيقاعهم شهادهتم يف هذا الكتابز
ْبـــن رشـــدا ـــاً مـــال لـــه ال ظـــاهر إنـــه فقـــري عـــديم ال: فـــإن قـــال:ُ  ففـــي بطالهنـــا ;ا وال باطنً

عـــىل القطـــع  قـــوالن بنـــاء عـــىل محلهـــا عـــىل ظاهرهـــا أهنـــا عـــىل البـــت أو عـــىل العلـــم وال بظـــن
  .والبت بطلت ونحوه يف سامع أشهب يف الشهادات

قد تنزل مسائل ال تقبـل فيهـا البينـة بـالفقر منهـا مـن عليـه ديـن مـنجم قـىض : اللخمي
 ومــن ادعــى العجــز عــن نفقــة ولــده بعــد , باقيــه وحالتــه مل تتغــريبعــضه وادعــى العجــز عــن

ه نزل به ما نقله إيل العجز   .طالق األم وقد كان ينفق عليهم إال أن تقوم بينة أ
كتـب املـوثقني أن املـدين مـيلء بـاحلق الـذي عليـه  :قـال حممـد بـن عبـد اهللا: فتـوحابن 
ـه مكـاًإن ادعى عدم حبس أن  ذب هلـا, وحيـبس ويـؤدب إال مل يصدق وإن قامـت بينـة; أل

تــشهد بينــة بعطــب حــل بــه بعــد إقــراره, وذكــره املتيطــي يف كتــاب النكــاح وزاد عــن بعــض 
ُشــــيوخ ــــه يف شــــهادتهُ بــــاملالء  ه القــــضاة عــــن بعــــض القــــرويني أن البينــــة بالعــــدم تنفعــــه; أل

 مضطر لوال ذلك ما داينه أحد والذي عليه العمل وقالـه غـري واحـد مـن املـوثقني كفـضل
ْيب زمنَنيابن أو َ ه ال يقبل قولـه َ  حتـى يـؤدي دينـه, اً وال تنفعـه بينـة ويـسجن أبـد:وغريمها أ

 ثـــم ادعـــى , عـــىل ديـــن بنقـــدً ومـــن صـــالح رجـــال:وعـــىل األول نقـــل ابـــن عـــات عـــن املـــشاور
ـــه :قولـــه  ولـــيس صـــلحه بالنقـــد يكذبـــه,العـــدم اتبعـــه يف ذمتـــه  وال تبطـــل بينتـــه بالعـــدم; أل

  .نحو ذلك وأو هبة اً كنت أرجو سلف:يقول
ُقلــت ــه إن كــان عـــىل   أتبعـــه: ظــاهر قولــه:ُ ــه مـــع متــام الــصلح وفيــه نظـــر; أل يف ذمتــه أ

ـه إن مل يعجـل لـه مـا رشط مل يلزمـه الـصلح,  إسقاط بعض الـدين ففـي آخـر الـصلح منهـا أ
وإن كــــان عــــىل أخــــذ يشء مــــن غــــري صــــنف الــــدين كــــان التــــأخري فــــسخ ديــــن يف ديــــن, وإن 
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 ً إن مل تعـني بينـة املـالء مـاال: املقـدمات:وأخـرى بمالئـه فطريقـان دينشهدت بينة بعدم ال
حتــى تقــوم بينــة  حيــبس عــدالتها أقــل وإن كانــت بــاملالء ثبــت أعلــم يف أحكــام ابــن زيــاد بينــة

بجائحة أتت عليه, وهذا بعيد وال يـصح عنـدي إال روايـة أيب زيـد أن ذلـك تكـاذب; ألن 
 وإنــام شــبه كوهنــا أعمــل إن ,حيه وبينــة املــالء نفتــه هــو حتليفــه وتــرسًحكــام بينــة العــدم أثبــت

  . هو رده إىل السجنًحكام  ألهنا هنا أثبت;كان اختالفهام بعد أن أحلف ورسح
ينظـر ألعـدهلام, فـإن : من سجن فشهدت بينة بعدمه وأخـرى بمالئـه قيـل: عاتابن 

 ينظـر مـن يرسـل مـن الـسجن حتـى: ا فكانت بينة املـالء أعمـل, وقيـلًتكافأتا بقي مسجون
بـن   فكانت بينة العدم أعمل, ويف أحكـام ابـن زيـاد ألمحـد,حاله ما يوجب عوده للسجن

  . بينة املالء أعمل, وإن كانت أقل عدالة:غالب ومعارصيه
 بينـة املـالء لـه مـال نـاض : ولو كانـت أقـل عدالـة ولـو قالـت,بينة العدم أعمل: وقيل

  .اًأخفاه قدمت اتفاق
ـه  يس عىل القايض أن يسأل من حبس ل:وسمع عيسى ابن القاسم يف الدين البينة أ

  . أخفاه خىل سبيلهً فإن مل جيد له ماال, بل يسأل عنه أهل املعرفة به;ال مال له
ْبن رشدا   . هذا يف املجهول احلال ولو سأله البينة عىل ذلك مىض:ُ

ُقلــت ; قــضاة بلــدنا لعــرس ســؤال القــايض أهــل املعرفــة بحالــه عمــل  عــىل هــذا اســتقر:ُ
  .ألن القايض ال يعرفهم

اختلف يف إخراج املفلس من السوق خوف أن يغرت أحد بمبايعته فروى : اللخمي
ال يقــام املفلــس :  وقــال األخــوان,مــن تعمــد إتــالف أمــوال النــاس أقــيم مــن النــاس: حممــد

  .أموال الناس وهذا أحسن فيمن مل يتعمد إتالف
ُقلت   .تني اختلف نظر الختالف حمل املقال: يف قوله:ُ

  . ال حيبس االبن يف دين أبيه:وفيها البن القاسم
  .حيبس يف امتناعه من نفقة ابنه الصغري, وكذا نقله ابن حمرز: اللخمي

  .يف املال البنه فأبى من تسليمه زاد اللخمي والباجي عنه حبسه
ا وله مال يقدر عىل أخذه منه أخذ ومل حيبس, وإن ادعى الفقر إن كان عينً: اللخمي

لــه قــدر وال ظــاهر لــه يقــىض منــه حــبس إال  دون حــبس فــإن علــم لــدده وأحــال ثباتــهكلــف إ
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  وال,غـري معـني البـاجي حبـسه يف نفقـة ولـده الـصغري  يف االبن, ونقل ابـناًأن يكون حقري
ه املذهب قائال;َعبد احلكمبن  تـرك النفقـة عليـه رضر وغـريه يطلبـه بـه, وقـول   بـأنً بل كأ

لـــد لولـــده يف دينـــه إن شـــح بـــه ظـــاهره يف الولـــد الكبـــري ا حيـــبس:  قـــال حممـــد:ابـــن شـــاس لوا
مـن تـسليمه, وهـذا  والدين يف الذمة, ومن تقدم إنام حكـاه يف نفقـة الـصغري أو املـال يمنـع

  .ا, وعليهيقتيض كونه معينً
  . له قوالن, فاألقوال بنقل ابن شاس ثالثة:قال ابن احلاجب يف حبس والده

ن األجــداد واألقــارب, ويف كــون حتليفــه يف حــق وحيــبس للولــد غــري أبويــه مــ: وفيهــا
ْبـن رشـد ويقـىض بـه لنقـل ا:ثالثهـاا وال يقىض به, ًبه أو عقوق ا ويقيضًيدعيه عليه مكروه ُ 

ُاملاجشونيف سامع ابن القاسم يف األقضية عن ابن   يف الثامنية مـع ظـاهر قـول ابـن القاسـم ِ
َأصــــبغو ,يف األقــــضية ْ عبــــد  املــــديان مــــع األخــــوين وابــــن  وروايتهــــا يف كتــــاب, يف املبــــسوطَ

ابـــن القاســـم يف   وســـامع عيـــسى, يف حتليفـــه وحـــده يف مـــا جيـــب فيـــه احلـــدَســـحنون وَاحلكـــم
 وال يعـذر بجهـل وهـو بعيـد; ألن ,وحـده وهـو عـاق بـذلك يقىض له بتحليفـه بـه :الشهادة

ىل ا عـً فـرد عليـه اليمـني أو كـان لـه شـاهد,العقوق كبرية, ولو ادعـى األب عـىل ابنـه دعـوى
إن تعلـق بيمينـه حـق لغـري ابنـه كـاألب يـدعي تلـف   فـيهام, وكـذلكاًحقه قيض بيمينه اتفاقـ

صــــداق ابنتــــه والــــزوج يطلبــــه باجلهــــاز, أو الرجــــل يــــدعي عــــىل أيب زوجتــــه نحلــــة يف عقــــد 
 ;ابنــه بالنفقــة عليــه وأثبــت العــدم هــل يقــىض لــه بالنفقــة دون يمــني طلــب األب نكاحــه أو

ه ال يمني البن عىل أب وجبـت بـاحلكم واألمـر فيهـا حمتمـل,   ألهنـا يمـني;يه أو بعد يمينـهأل
ــت يف ذلــك خالفــ  حيــبس للولــد غــري : وقوهلــا, واألظهــر وجــوب حلفــه,اًوأحــسب أين رأ

ـه ـه أخـف أبويه من األجداد واألقارب يدل عىل أن حتليفهم له كذلك; أل دون األب  وأ
ـــه ـــهمثلـــه كقـــول عيـــاض وهـــو ظـــ يف الـــرب كقـــول الطرطـــويش; أل ال  اهر قـــول اللخمـــي وأ

  . ألن له حرمة األب;حيلف له حده أحسن
  .حيبس السيد يف دين مكاتبه: وفيها

هــذا إن كــان الــدين أكثــر ممــا عــىل املكاتــب مــن الكتابــة, وإن : َســحنونحمــرز عــن ابــن 
  . كان مثلها فأقل مل حيبس

  .ألن السيد يبيع الكتابة بنقد: قال بعضهم
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حــال إذا مل يبعهــا; ألن احلــاكم يــضيق عليــه لبيعهــا  كــلبــل حيــبس ب: عبــد الــرمحنابــن 
ه ال يبيع إال عىل مفلس   .وال يبيعها عليه احلاكم; أل

ُقلت البيع عىل املفلس جربي حلجره كـالطالق عـىل املجنـون عنـد وجوبـه   احلق أن:ُ
 منه كالطالق عىل الـزوج إذا لزمـت  لوقفه عىل متامه;للزوجة والبيع عىل املدين اختياري

عـىل الرجعـة فـإن   وجيـربه,حـسبام تقـدم القـول فيـه نفقة, فـإن احلـاكم يوقفـه يب أو لعرسلع
  .أبى ارجتع عليه احلاكم

حيبس املكاتـب يف ديـن سـيده مـن غـري الكتابـة ال يف الكتابـة إال عـىل القـول : اللخمي
ه كتم ما ال رغبة يف العجز فإن له أن يسجنه أن يرى ,ال يعجزه إال اإلمام   .أ

 وحيــــبس النــــساء يف القــــصاص , حــــبس مــــن فيــــه رق وأهــــل الذمــــة كــــاألحرار:وفيهــــا
  .واحلدود

ُقلـــت إال مـــن  يـــسجن يف احلـــدود  وال,األشـــياخ بـــالقبول مـــا يف ثامنيـــة أيب زيـــد  تلقـــى:ُ
  .سجن يف دم
ُقلت   . وكذا من ال يؤمن فراره دونه:ُ

ال علـــيهن امـــرأة مأمونـــة  وحـــبس النـــساء بموضـــع ال رجـــال فيـــه وال أمـــري: اللخمـــي
  .زوج هلا أو هلا زوج مأمون معروف باخلري

ُقلت   . يؤخذ هذا من قوهلا:ُ
  .له أهل أحب املواضعة عىل يدي النساء أو رجل: قال مالك

ـــه إنـــام ســـجن  مـــن ســـجن لـــيس لـــه أن يـــدخل: َســـحنونالـــصقيل عـــن  تـــه; أل إليـــه امرأ
  .ليضيق عليه
  . فلها ذلك; إال أن تشاء امرأته الدخول إليه يف سجنه يف دينها:الصقيل
أو حيدثـــــه, وإن احتـــــاج يف   ال يمنـــــع مـــــن حيـــــبس يف احلقـــــوق ممـــــن يـــــسلم عليـــــه:حممـــــد

فـال بـأس أن جيعـل معـه حيـث  ,عىل عدته مرضه; ألمة تبارش منه ما ال يبارش غريها تطلع
 وطلــــــب , فطلــــــب الغــــــريم أن يفــــــرق بيــــــنهام,جيــــــوز ذلــــــك, وإن حــــــبس الزوجــــــان يف ديــــــن

ا, وإال حـبس مـع الرجـال وهـي مـع ً كـان الـسجن خاليـ فلهام ذلـك إن;الزوجان اجتامعهام
  .النساء
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ُقلت   .يف نوازله أن تدخل عليه امرأته هو قوهلا  ليس إليه:َسحنون قول :ُ
ْبــن رشــدقــال ا  َســحنون أن جيتمعــا يف الــسجن خــالف قــول :وقــول حممــد للــزوجني: ُ

  . أظهرَسحنونوقول 
  . األخوةاألب من ابنه يف السجن وال بني وال يفرق بني: حممد

 واستحـسن إن اشـتد ,وال خيرج املحبوس للجمعة وال للعيـدين: الصقيل عن حممد
بتـه وخيـف موتـه أن خيـرج هلـم إن أتـى  مرض أبويـه أو ولـده أو إخوتـه ومـن يقـرب مـن قرا

عبـد بكفيل بوجهه ال يف غريهم من القرابات, وعن املازري منع خروجه للجمعة البن 
  .يف النوادر َعبد احلكمقيل هو البن  وكذك مجيع ما ذكره الصَاحلكم

ْبـن رشـد إنـام هـو عـىل قـول ا;منعه مـن اجلمعـة: قال بعض أشياخي: املازري  :بقولـه ُ
 وتـسقط بـاملطر عـىل قـول وأبـيح التـيمم ,ًورده املـازري بـأن هلـا بـدال ,اجلمعة فرض كفايـة

ـهإذا كثر ثمن املـاء, فكـذا اخلـوف عـىل تلـف مـال الغرمـاء بخروجـه للجمعـة واأل ال  وىل أ
عبــد يمنـع منهــا إن أمكـن خروجــه هلــا مـع عــدم رضر الغرمـاء, وللــصقيل مــع النـوادر وابــن 

عليـه بـدين حـبس وبقـي   ال خيرج حلجـة اإلسـالم, ولـو أحـرم بحجـة أو عمـرة يقـيمَاحلكم
مــه  ولــو ثبــت عليــه يــوم نزولــه مكــة أو منــى أو عرفــة استحــسنت أخــذ محيــل منــه ,عــىل إحرا

بس بعـد النفـر األول, وال خيـرج لنفـري العـدو إال أن خيـاف أرسه أو  ثـم حيـ,حتى يتم حجـه
ورد, فــإن مــرض مل  بموضــعه فيخــرج لغــريه, وإن قــذف أخــرج نحــوه ورجــع قتلــه إن بنــى

  .عقله فيخرج, فإن عاد عقله رد خيرج إال أن خيرج
:  قــالغ أن رســول اهللا :روى مالــك عــن ابــن شــهاب عــن أيب بكــر بــن عبــد الــرمحن

ام رجل ب«  فوجده بعينه اًاع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ومل يقبض الذي باعه من ثمنه شيئأ
  .)1(»فهو أحق به, وإن مات املشرتي فصاحب املتاع أسوة الغرماء

هذا مرسل ووصله أبو داود من طريق إسامعيل بن عيـاش عـن الزبيـدي : عبد احلق
فـإن «:  نحـوه, قـالغ عن أيب بكر بن عبد الرمحن عـن أيب هريـرة عـن النبـي عن الزهري

                                     
) 3519( رقـم : يف البيوع, باب ما جاء يف إفالس الغريم وأبـو داود2/678:  أخرجه مالك يف املوطأ)1(

  .يف البيوع, باب يف الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه) 3522(و) 3520(و
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ام امرئ هلك وعنـده متـاع امـرئ اًكان قضاه من ثمنها شيئ  فام بقي فهو أسوة الغرماء, وأ
 وإســامعيل حديثــه عــن الــشاميني ,» أو مل يقــتض فهــو أســوة الغرمــاءًشــيئابعينــه اقتــىض منــه 

  .صحيح, قاله ابن معني وغريه
اود مــــن طريــــق أيب وحــــديث أيب د , هــــو حممــــد بــــن الوليــــد شــــامي محــــيص:والزبيــــدي

  .»فهو بني غرمائه مرتوك إذا فلس الرجل ووجد رجل متاعه«: عصمة توج بن أيب مريم
 ووصــله عبــد الــرزاق عــن أيب هريــرة, وأصــحاب ,حــديث املوطــأ مرســل: أبــو عمــر

  .ومنهم من أرسله ابن شهاب منهم من أوصله
ْبن رشدا  مبتاعهـا, وإن إن فلس مبتاع سلعة قبـضها فبائعهـا أحـق هبـا ولـو يف مـوت: ُ

بــإقرار  قبــضها فبائعهــا أحــق هبــا يف فلــسه دون موتــه وثبــوت عــني املبيــع ببينــة عــىل عينــه أو
: مبتاعهــــا قبــــل تفليــــسه وبعــــده قــــوالن, وعــــىل األول يف يمــــني البــــائع قــــوالن, وعــــىل الثــــاين

  .حيلف القائم
ه حيلـف إن كانت بينته عىل األصل قبل قوله يف تعيينه, وعـىل لغـو تعيينـ: ابن القاسم

  .الغرماء ما يعلموهنا للبائع
اتفقـــوا عـــىل أن مـــن وجـــد نفــس ســـلعته يف تفلـــيس مبتاعهـــا أخـــذها عـــن : حـــارثابــن 

هلـــم دونـــه, ويف دفعـــه مـــن حيـــث  ثمنهـــا, فـــإن أراد غرمـــاؤه أخـــذها بـــدفع ثمنهـــا لـــه بـــذلك
 مــن مــال املفلــس البــن حــارث عــن ابــن القاســم :ثالثهــاشــاؤوا وتعيــني كونــه مــن أمــواهلم, 

ْبــن رشــدللــامزري وا: رابعهــا وأشــهب وابــن كنانــة, وفيهــا لــيس ذلــك هلــم إال :  عــن أشــهبُ
  .دينهم عن امليت عىل ثمنها حيطوهنا من برشط بزيادة

مــن الغــريم,  مــصيبها:  فقــال ابــن القاســم,ثــم اختلفــوا يف ضــامن الــسلعة: حــارثابــن 
فسهمودليل قول أشهب أهنا من الغرماء; ألهنم إذا حطوا عن الغريم فإنام    .فدوها أل

ْبــن وهــباخلــسارة علــيهم والــربح لــه, وســمع حييــى ا: وقــال ابــن حبيــب إن مــنعهم : َ
أخـــاف ضـــياعها فـــإن أردتـــم أخـــذها فمـــصيبتها :  وقـــال,املفلـــس مـــن أخـــذها بـــدفع ثمنهـــا

  .بل منك; فمصيبتها منهم والربح له: منكم; فقالوا
ُقلت ه الصقيل مع ابن :ُ ه البن حبيب عزا ُاملاجشو ما عزا َأصبغ ونِ ْ ْبن رشـد, وعزا اَ ُ 

ْبــن وهــباألول البــن القاســم مــع روايتــه فيهــا, وعــزا ال  يف هــذا الــسامع إن قــدر مــا يــرىض َ
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يف  هلــم وعلــيهم: املفلــس فلــه وعليــه, وإن فــدوها بغــري رضــاه فلــه وعلــيهم, وألشــهب بــه
إن قــبض بعــض ثمنهــا فــأراد أخــذها ورد مــا أخــذ مــن ثمنهــا ولــيس لــه : اجلــالب واملوطــأ

  .له من ثمنها, ولو باع مشرتهيا بعضها فلبائعها أخذ ما وجده منها ذ بعضها مما ييلأخ
مــن ابتــاع ثالثــة أرؤس بامئــة دينــار قيمــة أحــدهم النــصف : عــن ابــن القاســم: البــاجي

األعــشار واآلخــر اخلمــس فــض الــثمن عــىل ذلــك مــا وجــد مــنهم لــه أخــذه  واآلخــر الثالثــة
  .يرد منابه مما قبض
مـــا يف املوطـــأ عـــىل خـــالف قـــول أيب   املـــشهور, ومـــا أول ابـــن زرقهـــذا: ابـــن زرقـــون

هــو خــالف : الوليــد, وأن البــائع ال يأخــذ مــا وجــد مــن الــسلع إال بــرد كــل مــا قــبض, وقــال
  .الزيت سامعه يف مسألة روايتي

ُقلت  أن ليس له أخذ ما أدرك من املبيع إال برد منابه مما قـبض, وكـذا يف : حاصلها:ُ
  ودفــع كــراء ســنةً بــاثني عــرش مثقــاالاًمــن اكــرتى دار: رقــون, ومثلهــاســلع ابــن ز عــدة بيــع

 ,وســـــكن ســـــتة أشـــــهر وفلـــــس ســـــمع عيـــــسى ختيـــــري رب الـــــدار يف إســـــالمه بقيـــــة الـــــسكنى
                     الــسكنى ورد مناهبــا ممــا قــبض وحياصــص  وأخــذ بقيتــه,بالــستة الــدنانري الباقيــة وحياصــص

  .بام رد
 وحيـاص بتـسعة دنـانري ,الم بقيـة الـسكنى رد مناهبـا ممـا تبقـىإن شاء إس: َّاملوازيةويف 

, وإنــام اًالغرمــاء فألزمــه رب املنــاب مطلقــ وحــاص هبــا ,وإن أخــذ بقيــة الــسكنى رد مناهبــا
 إذ هـي بعـد يف ضـامن املكـري لـو ;سكنى إن سـلمها; ألهنـا غـري مقبوضـةألزمه رد مناب الـ

تاعهـــا قبـــل قبـــضها مـــن بائعهـــا; ألن اهنـــدمت, وال يعـــرتض هـــذا بالـــسلعة املبيعـــة يفلـــس مب
 وال يمكـــن ذلـــك يف الكـــراء, وعـــىل ظـــاهر املوطـــأ ,اآلن الـــسلعة يقـــدر املـــشرتي عـــىل رهبـــا

بقيــة الــسكنى ال بــرد الــستة الــدنانري, وأليب زيــد   لــيس للمكــري ارجتــاع:وتأويــل ابــن رزق
ملقــرض املقبــوض بــام ســكن, ويف كــون ا  وخيــصاً أن لــه أخــذ داره وال يــرد شــيئ:قــول رابــع

وحممـــــد, وعـــــرب عنـــــه املـــــازري يف آخـــــر كالمـــــه  أحـــــق بعـــــني قرضـــــه كالبـــــائع قـــــوال الـــــصقيل
  .باملشهور

ــه فيــه رخــصة, وال: اللخمــي ْبــن رشــدًبنــاء عــىل صــحة قياســه عــىل البيــع ومنعــه; أل ُ :
 مذهب ابن القاسم وروايته وعامـة أصـحاب مالـك أن املقـرض أحـق َسحنون أول سامع
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  .بقرضه خالف قول حممد
 ففــي اختــصاصهم بــه ,ولــو دفــع الغرمــاء للبــائع منــاب مــا وجــد مــن مبيعــه: حمــرزابــن 

َأصبغدون بائعه وحماصته إياهم فيه قوال أشهب و ْ ً مع ابـن القاسـم بنـاء عـىل حلـوهلم حمـل َ
ء ســـلعة يـــدفع ثمنهـــا مـــن  بائعـــه وكـــل دفعهـــم حمـــض ســـلف قـــال كقـــوليهام يف املـــأمور بـــرشا

مــن عنــده يف كونــه أحــق هبــا حتــى   يقــبض ثمنهــا: كــام قــال يف املــأمور بــسلعة,حمــض ســلف
يقبض ثمنها قوال أشهب وابن القاسم ويف كون املحال ثمن املبيع عـىل مـشرتيه كمحيلـه 

ه أحق باملبيع يف فلس مشرتيه وكونه كسائر الغرماء نقال اللخمي عـن حممـد و َأصـبغيف أ ْ َ 
لـــة معـــروف وهـــو أصـــل أشـــهب, أو  وابـــن القاســـم ٌبنـــاء عـــىل أن احلوا  وهـــو قـــول ابـــن ;ٌبيـــعً

  .َّالشيخ ألهنا معروف ;مبتاعها القاسم, ومن اشرتى ثمن سلعة ففلس
ا ً من أخذ سلعته يف التفليس بعـد رده مـا قـبض مـن ثمنهـا فوجـد هبـا عيبـ:روى حممد

مل يكــن مــشرتي ثمنهــا أحــق هبــا, ومــن تــصدق عليــه بــثمن ســلعة كــان  حــدث عنــه مبتاعهــا
ه ال يعـرف مـا فله حبس ;أحق هبا من سلف مبتاعها ها أو ردها وحياص بجميع ثمنها; أل

 أو غـريه كـان أحـق اً أو كتاناًعرف بعينه مثل أن يكون طعام كان رد من الثمن بعينه, وإن
به وحياص بباقي ثمنها, وتلقاه ابن حمرز بـالقبول, وهـو ظـاهر يف أن املكيـل واملـوزون ممـا 

ــــه ال يعــــرف بعينــــه بعــــد الغيبــــة عليــــه يف أحكــــام, وكانــــت نزلــــ ت وحكــــم بعــــض القــــضاة بأ
 وسـئلت عــن ذلـك فتوقفـت فيـه ثــم ,يعـرف بعينـه بعـد الغيبـة عليــه يف ابتياعـه ضـياع بفلـس

ْبــن رشــدوجــدت نــص ا أن املكيــل واملــوزون ال يعــرف بعينــه بعــد الغيبــة   يف األجوبــة عــىلُ
 عليــه فأفتيــت بــه يف هــذا ال يف اســتحقاقه; ألن خروجــه مــن يــد ربــه فيــه بغــري طوعــه, وبعــد

لبيعهــا مبتاعهــا ثــم ردت بعيــب ففــي متكينــه مــن  حــاص بــثمن ســلعة هــذا متــام املــسألة, ومــا
 وختــريج , ومنعــه ذلــك ســامع عيــسى ابــن القاســم,رد مــا أخــذ يف احلــصاص ألخــذ ســلعته

ْبــن رشــدا  اًابــن القاســم, وكونــه نقــض وهــو أشــهر قــوال:  أن الــرد بالعيــب ابتــداء بيــع, قــال:ُ
ــه حكــم مــىض مــن قــول ابــن حبيــبهــو أشــهر قــويل أشــهب, وخرجــه ا مــن : للخمــي عــىل أ

 ثــم ظهــر عــىل عيــب هبــا فرجــع بقيمتــه ثــم ردت عليــه ال يردهــا عــىل ,اشــرتى ســلعة فباعهــا
حكـم مـىض; : وقيـل: ألن رجوعه بالعيب حكم مـىض, وقـول ابـن احلاجـب: األول, قال

ه نص, وليس كذلك   . يقتيض أ
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َأصبغ عن َّاملوازيةيف : َّالشيخ ْ ءا وزراعة: َ   .طحنه ونقله ٌلقمح فوت, وكرا
ِّمطــرف روى :البــاجي عــن ابــن حبيــب  عــن حممــد عــناللخمــي عمــى اجلاريــة تغــري, : َُ

  . تأيت يف زيادات  وكذا اعورارها, وخلق الثوب أو فساده, واللخمي,واجلنابة عن موت
وعىل فوت العبـد بـاهلرم يف الـرد بالعيـب يفـوت يف الفلـس, وعـىل رده لـه أخـذه : الق
فـــيفلس مــــشرتهيا,   بعيــــب:اهلـــرم كقولــــه يف اجلاريـــة فلـــس, وخيتلــــف يف حماصـــته بنقــــليف ال

  .ٌوكرب الصغري فوت, وعىل عدمه يف الرد بالعيب ال يفوت يف الفلس
ـــه: اللخمـــي  ,ال يمنـــع الـــرد بالعيـــب مـــن حـــادث ال يمنـــع األخـــذ يف التفلـــيس أرى أ

والبـن حبيـب عـن : ه, قالال سارت وعدم فوته فيها بني الرد يف الطحن واختلف يف فوت
َأصبغ ْ أو باملسوس  اًبزيت الزيتون أو نقي القمح باملغلوث جد خلط زيت فجل بفجل: َ

  .حتى حيول أو يفسد فوت
ُقلت خلـط القمـح بقمـح : البـاجي حتى حيـول ويفـسد; مـع قـول:  انظر مفهوم قوله:ُ

ه غري فوت, ومها رشيكان بقيمة اجليد وال:يفوت, واختار اللخمي روي   .رديء أ
َأصــــبغالبــــن حبيــــب عــــن : َّالــــشيخ ْ  أو اً, وقطــــع الثــــوب قميــــصاوجعــــل الزبــــد ســــمنً: َ

ًظهارة, وجعل اخلشبة باب   .اً, وذبح الكبش فوتاً
َأصـــــبغروى : َّالــــشيخ ْ  ًنعـــــاال اجللـــــود وجعلهـــــا  إن قطعـــــت الثيـــــاب ال أدري, وقطـــــع:َ

  .ٌ فوتاًقطع اجللود خفاف: ٌفوت, وروى حممد
ْوهــببــن اختلــف قــول ا: اللخمــي ــه غــري , يف صــبغ الثــوب ودبــغ اجللــدَ  وثبــت عــىل أ

 فلبائعهـــــا ;بعـــــد أن بناهـــــا إن فلـــــس مبتـــــاع عرضـــــة: ٍفـــــوت, وســـــمع أبـــــو زيـــــد ابـــــن القاســـــم
 ويف سـامع عيـسى ,املحاصة بثمنها أو رشكته الغرمـاء فيهـا مبنيـة بقيمتهـا وهـو قيمـة بنياهنـا

  .الغزل مثله يف فسخ
ْبــن رشــدا والغــزل قــائم بعينــه   أن املنفعــة;واجللــد الثــوبالفــرق بــني هــذا وبــني قطــع : ُ

ــه قــد زيــد فيــه غــريه, وقطــع الثيــاب واجللــود نقــص وإفاتــة هلــا, ومقتــىض القيــاس عــىل  ٌإال أ ٌ
ٌإمجاعهم يف اجلارية يصيبها عور أو عمى أو الثوب خيلق أو يـبىل أن لربـه أخـذه بكـل ثمنـه 

 كـان لـه ًا وعمـالًلـه إن وجـدمها خيطـ كقطعهـام ملـا ال يقطعـان ملثاً مفـسداًيكون قطع إال أن
  . كبناء العرصةاًأن يكون فيهام رشيك
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قـوالن, ولـو قطعـا ملـا ال يـصلح   أو ظهـارةاًيف فـوت الثـوب بقطعـه قميـص: ابن حمـرز
 , فنـسجه أو اشـرتاه فنــسجهً كمـن غـصب غـزالاًالنـسج فوتــ , والقيـاس كـاناًملثلـه كـان فوتـ

 فالبــائع يف التفلــيس أوىل, ونحــوه ;شرتيثــم اســتحق, فــإذا بطــل حــق املغــصوب منــه واملــ
ذكـره بعـضهم قولـة البـن القاسـم; ال أعرفـه, : للتونيس والصقيل, وقـول ابـن عبـد الـسالم

ــه القيــاس, عــدم معرفتــه ;ومقتــىض قــول األشــياخ ْبــن رشــدا ٍ ألحــد, وقــولنــصا أ  يف ســامع ُ
  .إن نسج الثوب غري فوت; ال اختالف أحفظه فيه: عيسى ابن القاسم

  . واألوىل عزو نقل ما هو غريب, وكان بعضهم يعلل تأكيد عزوه بوجهني:ُلتُق
ئــــــل مفــــــسدات : ســــــالمة ناقلــــــه مــــــن احــــــتامل ومهــــــه, الثــــــاين: األول ســــــالمته مــــــن غوا

  .األعامل
عــن بعــض املــؤلفني أن قــصده بعــدم عــزوه بقــاء إضــافته إليــه وذكــر  ألين ومهــت: قــال

عــىل فــوت رد العيــب,   يف الفــوتاســمه بــذلك, وملــا أجــرى اللخمــي فــوت أخــذ الــسلعة
ٍفـام عظـم قـدر نفقتـه فـوت, ومـا قـل لـيس بفـوت, : اختلـف يف فـوت رده بالبنـاء, قـال: قال ٌ

ـه أسـقط :ورده املازري بقوله  ملا كان العيب من جهة البائع وأهبم بالتدليس محل عليه أ
 ال يلحـق يف إمضاء البيع عـىل مـا هـو عليـه بـأن يـرىض بـه مـشرتيه أو ينقـصه, والفلـس حقه

ذلــك أن يكــون قيمــة ذلــك كلــه ألــف  يف املوطــأ تفــسري ,البــائع فيــه هتمــة تفــريط وال تفلــيس
 وقيمـــة البنـــاء ألـــف درهـــم, ,مخـــسامئة درهـــم  فيكـــون قيمـــة النفقـــة,درهـــم ومخـــسامئة درهـــم

فلـــــصاحب النفقـــــة الثلـــــث وللغرمـــــاء الثلثـــــان, ونـــــاقض املـــــازري يف قولـــــه هـــــذا يف أصـــــل 
ً إحــــداث املــــشرتي فيهــــا بنــــاء عــــىل أن ملــــستحقها أخــــذها املــــذهب يف مــــستحق أرض بعــــد

 ومل خيرجــه عــن ملكــه يف ,اً فــأخرج البنــاء عــىل ملــك بانيــه جــرب,ًقيمتــه قــائام  ويعطــى,ببنائهــا
  .التفليس, وفرق بأن االستحقاق أبان الباقي

 اً جــداراًالبنــاء مجلــة ال جــدار تعتــرب القيمــة يــوم احلكــم يقــوم: َّدنيــة البــن القاســم يف امل
ًوخــشبة خــشبة, يقــال ? فيــشرتكان, رب اًمــا قيمــة الــدار مبنيــة? ثــم مــا قيمــة البقعــة براحــ: ً

  .البقعة بقيمتها ورب البناء بقيمته, وقاله ابن نافع
ُقلــت ا منهــا ً بقيمــة الــدار مبنيــة مــسقطاً ظــاهر أول كالمــه أن املــشرتي يكــون رشيكــ:ُ

خــالف مـا يف املوطـأ, وآخـر كالمــه , وهـو اًقيمـة العرصـة, وهـذا أكثـر مــن قيمـة البنـاء جمـرد
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ْبــــن وهــــبكاملوطـــأ, ويف املــــأذون منهـــا روى ا ٍخلـــط الزيــــت بمثلــــه غـــري فــــوت كالــــدنانري : َ
  .ٌهو يف الدنانري فوت: بمثلها, وقال أشهب

ومهــــا رشيكــــان  خلــــط زيــــت الزيتــــون بجــــنس وأحــــدمها أجــــود غــــري فــــوت: اللخمــــي
  .بقيمة ما لكل واحد منهام

ابتياعـه مـن رجـل بعـد ابتياعـه مـن آخـر وفلـس  مـن أشـحا: ةَّاملوازيالصقيل وغريه يف 
  .فهام أحق هبام من الغرماء فيتحاصان يف ثمنهام بقيمتهام

  خلـــــــط :  قـــــــول أشـــــــهبَســـــــحنونوقـــــــف فيهـــــــا حممـــــــد, وســـــــمع : قــــــال ابـــــــن أيب مـــــــريم
  .ٌالدقيق فوت

ْبــــن رشــــدا عامــــة أصــــحاب مالــــك,  هــــو خــــالف قــــول ابــــن القاســــم وروايتــــه وقــــول: ُ
  اخلالف يف املعني هل تتعني أم ال?والقوالن عىل 
ًمن ابتاع أمة أو غنام: وفيها  فللبائع أخذ األمهـات ; ففلس وقد ولدت األمة والغنمً

  .واألوالد كالرد بالعيب, ولو ماتت وبقي ولدها فليس له أخذه إال بكل الثمن
ْبن رشدا ًإن فاتـت األم أو الولـد بمـوت فالبـاقي كـل املبيـع اتفاقـ: ُ الولـد ا وإن قـارب ٍ

 اأخـذ ثمنًـ  يأخـذها ويأخـذ بـام:ثالثهـاأو كمبيعـه مـع الولـد,  املبيع ففي كـون األم كـل البيـع
  .للولد

ســامع عيــسى ابــن القاســم مــع روايتــه وابــن حبيــب عنــه, فجعــل الولــد يف األول غلــة 
ٍ والثالث غري جار عىل أصل,ويف الثاين كأمه ٍ.  

ُقلــت وايــة ابــن القاســم, وذكــر الثالــث  عــزا ابــن زرقــون الثــاين ليحيــى بــن عمــر عــن ر:ُ
ْبن رشدغري معزو كا ُ.  
زيــةقــال مالــك يف : اللخمــي ــه مــن غالهتــا, وقــال : َّاملوا يأخــذ األم بجميــع الــثمن; أل

القيـــاس فـــيهام ســـواء كـــام إذا بـــاع األم  ابـــن القاســـم; ألن ال أدري مـــا هـــذا, يؤيـــد: َســـحنون
  .فإنام يأخذ الولد بمنابه من الثمن

  .ينوب الولد  األم ويرضب باميأخذ: ويف اجلالب
ـــه غلـــة حقيقـــة, لـــو كـــان غلـــة مل يـــرد إن كـــان قـــائام: اللخمـــي  ومل يكـــن ًمل يـــرد مالـــك أ
  .ٌاألم; ألن الغلة يف القيام والفوت سواء للبائع أذى
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ُقلــت : َّاملوازيــة إنــه غلــة, ونــص الروايــة يف النــوادر عــىل: ا قــالً هــذا يقتــيض أن مالكــ:ُ
ه غلة   .ٌوكأ
ُقلـــت ْبـــن رشـــدأقـــوال ا ث ثالـــ:ُ ـــه يـــرضب بـــام أخـــذ ثمنًـــ:ُ  يف الولـــد, وثالـــث أقـــوال ا أ

ٌواضح, فاألقوال أربعة اللخمي بام ينوب الولد ويغايرمها ٌ.  
ْبـــن رشـــدا بـــاع األم دون الولـــد وأخـــذه البـــائع ففـــي رضبـــه بقيمـــة األم أو بقـــدر  فـــإن: ُ

ة ابــن زرقــون هــو قــول مناهبــا مــن الــثمن روايتــان الثانيــة كقــول ابــن القاســم يف أصــل املــسأل
  .ابن القاسم ومشهور املذهب

ُقلت عـن ابـن القاسـم مـا أخـذ  مل حيـك اللخمـي غـريه والبـن حبيـب عـن ابـن حبيـب :ُ
  .يف قتل أحدمها كثمنه

إن وجــــد عبــــده بعــــد أخــــذ املفلــــس أرش موضــــحته وعــــوده هليئتــــه فأرشــــه : اللخمــــي
  بمنابـــه يف الـــثمن وحاصـــصولـــو مل يعـــد هلـــا رده يف العيـــب وأخـــذ البـــاقي يف الفلـــس هليئتـــه

بالبــاقي ولــو نقــص املبيــع بــساموي ففــي أخــذه البــاقي بمنابــه يف الــثمن أو بجميعــه روايتــان 
وفيهـا مـا جـزه  :ثالثهـاولو لبس املفلس الثوب حتى خلق ففي أخـذه بكـل ثمنـه أو منابـه, 

ل اســرتده بائعــه منــه لفلــسه ال يشء لبائعــه فيــه لقــو املفلــس مــن صــوف وحلبــه مــن لــبن فــام
 ومـا أبـر مـن ثمـر يـوم البيـع ,يف الزكـاة غلـة بخـالف تـام الـصوف يـوم البيـع مالك الـصوف

 وقـال , أن جد فهـو غلـة وقالـه أشـهب يف الـصوف ونقلهـا أبـو سـعيد:وقال غريه ,وملؤجر
 بـــدل : وقـــال أشـــهب,إن جـــد الثمـــرة وجـــز الـــصوف فهـــام كالغلـــة ويف لفـــظ الـــصقيل :غـــريه

  .ا رد قيمتهًا رد مكيلته وإن جدها رطبًر إن جدها مت: وقال حييى,غريه زاد
ه إنام : إن فات قال: يريد:الصقيل  وله أجر سقيه وعالجه ابن حبيب ال نفقة له; أل

فق عىل ماله وما يف ضامنه   .أ
 وإن فاتــت الثمــرة يف الفلــس مل يكــن , إنــام يــصح قــول حييــي يف الــرد بالعيــب:الــصقيل

ذهب فيأخذ النخل بام ينوهبا مـن الـثمن وحيـاص  هللبائع مثلها وال قيمتها; ألن عني نسئت
  .بام ينوب الثمرة

ْبــن رشــدا  ,قوهلــا يف كــون مــا حــدث بعــد العقــد مــن ثمــن غلــة ملبتاعــه جيــده أو بطيبهــا: ُ
َأصـــبغمـــن قـــول   ويتخـــرج كونـــه كـــذلك باإلبـــار وبـــاليبس:وســـامع عيـــسى ابـــن القاســـم ْ  يف َ
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زيــ  ويف,البيــع الفاســد إنــه كــذلك يف اإلبــار   إنــه بــاليبس ومــا اســتدره: يف االســتحقاقةَّاملوا
يف بعــض  البــائع لكونــه غــري غلــة ملبتاعــه بعــد ســقيه وعالجــه غــرم قيمتهــا ملبتاعــه وجــدت

  . وال غرم عليه لسقيه وعالجه,الكتب القديمة البن القاسم
 وفاتـــت قبـــل التفلـــيس مـــضت بـــام ,إن كانـــت الثمـــرة يـــوم البيـــع قـــد أبـــرت: حمـــرزابـــن 

 وقـــد جـــد ,اً إن اشـــرتاها وقـــد أبـــرت فوجـــد بالنخـــل عيبـــ:الف قوهلـــاخـــ ينوهبـــا مـــن الـــثمن
ه خمتار للرد;الثمرة ليس له رد النخل دوهنا بيـع التمـر قبـل  كـأن  فـإن رد النخـل دوهنـا, أل

  .َّاملوازية وظاهره من ,بدو صالحه ويف النوادر
 ثـــم فلـــس مبتاعهـــا بعـــد يبـــسها ,حائطـــه يف رؤوس النخـــل  مـــن بـــاع ثمـــن:قـــال مالـــك

َأصبغأخذ  و,َّالعتبية وأجازه أشهب واختلف فيه قول مالك يف ,يف أخذها بائعها ريألخ ْ َ 
َأصـــبغوقـــال , بنهـــي مالـــك عنـــه ابـــن حبيـــب ْ  لـــيس لبائعـــه أخـــذه بثمنـــه وبـــه أقـــول : يف اآلبـــقَ

ـه َّاملوازيـةابن القاسم وهـو يف  وسمع أبو زيد وعيسى  لـيس لبائعـه أن حيـاص بثمنـه عـىل أ
بـــه إمـــا أن يـــرىض بطلـــب العبـــد ال يشء عليـــه لـــه   ورد مـــا حاصـــص,إن وجـــد العبـــد أخـــذه

  .غريه وإال حاصص إال أن يعطيه للغرماء ثمنه
َصبغَابن حبيب أل  فـإن مل جيـده رجـع , لـه تـرك احلـصاص ويطلـب عبـده: عن أشهبْ

  .الغرماء بحصاص
ُقلـــت ْبـــن رشـــد ذكـــر ا:ُ  ,ســـامع أشـــهب مـــن مالـــك يف أخـــذه بعـــد يبـــسيه  اخـــتالف قـــويلُ

 فلـــس  ختيـــري بـــائع العبـــد إن: ويف الـــسامع املـــذكور,إجازتـــه  واختيـــار:سلم واآلجـــالالـــ ويف
 وفيـــه ,الغرمـــاء  فـــإن مل جيـــده رجـــع حيـــاص,يف املحاصـــة ويف طلـــب العبـــد  وتـــواين,مبتاعـــه
الغرماء أو الرجـوع عـىل  ال حد لوقت طلبه الذي جيب ببلوغه الرجوع بمحاصة  إذ;نظر

 إن : ســامع عيـــسى ابـــن القاســم يف كتـــاب املـــديان ويف,كــل واحـــد بــام جيـــب لـــه لــو حاصـــهم
 فليس له أن يرجـع إليهـا إن مل جيـد العبـد كـام إن اختـار ,ريض بطلب العبد وترك املحاصة

  .ويرد ما أخذ يف املحاصة , فليس له إن وجد العبد أن يرده;حماصتهم
إن والـصوف التـامني يـوم البيـع حـصة مـن الـثمن  وعىل املشهور أن الثمـرة: املازري

الثمـرة مـع   وال يرد, رده مع الغنمً فاملشهور أن الصوف إن كان قائام;قام بعد اجلد واجلز
ـه لــو ردت الثمـرة إىل البيــع الرطــب   وأقـىص, ويعــرس الفـرق بيــنهام,األصـول مــا يفـرق بــه أ
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ئهــــا  وال ســــيام عــــىل القــــول أن يأخــــذ,بــــالتمر وأن تغيــــري  ,الــــسلعة يف التفلــــيس كابتــــداء رشا
  .ها عن كوهنا العني املبيعة والصوف إذا جز صار كسلعة ثانية مع أصلهخيرج فسادها

ُقلـــت  وفـــرق الـــصقيل بـــأن التمـــر ملـــا مل يـــدخل يف البيـــع إال بـــرشط أشـــبه مـــال العبـــد :ُ
عــــه عــــه,وجــــده كانتزا  ,بعــــد جــــذها  فكــــذا الثمــــرة, والبــــائع ال يأخــــذ مــــال العبــــد بعــــد انتزا

 فــال ;كتجزئــة املبيــع مــن املبيــع وجيــزهوالــصوف ملــا دخــل يف البيــع دون رشط كــان كجــزء 
يمنــع أخــذ مجيعــه والروايــات واضــحة بــأن البــائع إن وجــد بعــض مبيعــه أخــذه بمنابــه مــن 

  .الثمن
 فلــه أخــذه بعــرش ;املبيــع  ولــو وجــد ربــع: روى حممــد وابــن حبيــب: والــصقيلَّالــشيخ

 حياصـصبعـض املبيـع و  وليأخـذ: وحياص بباقيه وملا اخترصه ابن احلاجب بقوله,الثمن
  .خيص الغائب فيام

 وعــىل ,عــىل أن رد الــسلعة يف الفلــس كابتــداء بيــع ثــان بــني  هنــا:قــال ابــن عبــد الــسالم
ــه نقــض بيــع ينبغــي أن يفــصل يف الــسلعة الغائبــة  وهــي مــن ,وجــه الــصفقة بــني أن تكــون أ

  اسـتحقاق بعـض   ومسألة مالك كذلك وسـلك باملـسألة,ذوات القيم أو ال تكون كذلك
  .ملهاملبيع فتأ

ُقلــت ــه ابتــداء بيــع ,عكــس مــا قالــه عــىل القاعــدة  الــصواب اجلــائي:ُ ــه عــىل أ  وبيانــه أ
 فيكـون كمـن اسـتحق ,اًا مـا اسـرتده بمنابـه مـن الـثمن باختيـاره ال جـربًيكون البائع مـشرتي

 فاملـشهور ; فـإن كـان البـاقي مـن ذوات القـيم, ففـي بقـي بيـده;من يده ما أوجب لـه اخليـار
ــه لــيس لــه التام والقــول اآلخــر جــوازه يلــزم مثلــه يف  ,ســك بــه بمنابــه مــن الــثمن ال بنــشوءأ

ه نقض بيع يصري ما يأخـذه البـائع مـن ذلـك  ,أخذ البائع ما وجد بمنابه من الثمن وعىل أ
 إذ ال عـوض لـه ;قـدر عـوض وال خالف أن هذا ال يراعى فيـه قيمـة وال مجـع ,باستحقاق

وجـــه الـــصفقة وهـــي مـــن  بـــني أن تكـــون الفائتـــة يفـــصل يف الـــسلعة : وقولـــه,اًفتأملـــه منـــصف
 وبيانــه أن كـون الــيشء , أو ال تكـون كــذلك كاسـتحقاق بعــض الـسلعة غلـط,ذوات القـيم

 إنـــام هـــو معتـــرب يف البـــاقي ; ووصـــف كونـــه يف ذوات القـــيم,يف الفائتـــة وجـــه الـــصفقة معتـــرب
 فتأملــه ا يف الفائــت وصــحً فجعــل كونــه معتــرب,ناطقــة بــذلك بعــد االســتحقاق والروايــات

 ,العبـد مالـه بعـد انتزاعـه  واسـتهالك مبتـاع, ومـوت الولـد دون أمـه وعكـسه تقـدم,اًمنـصف
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 ففــي كونــه كــذلك أو كــام مل , ولــو انتزعــه وهــو قــائم,كــام مل يكــن يف أخــذه بائعــه يف تفليــسه
  .ينزعه

ْبن رشدنقل ا ْبن رشد وظاهر سامع ابن القاسم ا:ُ  أو كـسبه بتجـر  هـذا فـيام اشـرتاه بـهُ
 فـال حـق فيـه ;عنـده مـن عمـل يـده أو أكتسبه عطية من غري مبتاعه وما وهبه إياه مبتاعهأو 

  .إن رد عليه لبائعه يف التفليس إن أخذه وال يف الرد يف العيب
 إن فلــس مبتــاع عبــد بعــد رهنــه فلبائعــه فــداؤه واملحاصــة : ســمع ابــن القاســم:َّالــشيخ
ــه يف رقبــة العبــد ال يف ذمــة  وروى حممــد مثلــه يف اجلنايــة وال حيــ,بــام فــداه بــه اص بفدائــه; أل

يف التفلـيس  أو ا البن شـاس يف رشوط الرجـوع بعيـبً ويف قول ابن احلاجب تابع,مبتاعه
 لتعـــــذر اســــــتيفاء ; فــــــال يثبـــــت يف النكــــــاح واخللـــــع والــــــصلح;حمـــــضة أن يكـــــون بمعاوضــــــة

وض العــوض نظــر ألن املفــروض يف كالمهــام الرجــوع لعــني املــال ال لعــني العــوض والعــ
عىل اإلنكار غري مال أما لـو كـان املفـروض الرجـوع للعـوض  يف النكاح واخللع والصلح

ــت  ;ألمكــن ذكرهــا عــىل أن أصــل املــذهب مل يــذكروا هــذه املــسائل يف هــذا األصــل فــيام رأ
 ولــو فلــس مــن حلــت لــه أمــة بعــد وطئــه إياهــا ففــي أحقيــة ,وإنــام ذكرهــا فيــه الغــزايل فتبعــاه

  . وجزم ابن عبد الرمحن بمنعه,وقف ابن العطار فيهاحمللها هبا ومنعه منها 
أن يـــذكر يف رشوط أخـــذ   ونجيـــب, هبـــة الثـــواب يف ذلـــك كـــالبيع:وفيهـــا مـــع غريهـــا

التفلـيس عـىل   وكأهنم رأوا خصوص صـدق,املبيع يف التفليس كونه تفليس حي ال ميت
 ,بائعهـــادابـــة ل ابـــن القاســـم إن وقـــف اإلمـــام يف مـــال املفلـــس  وســـمع عيـــسى روايـــة,احلـــي

بــن فــامت املفلــس قبــل أخــذها بائعهــا فهــو أحــق هبــا ولــو مل يوقفهــا لــه كــان أســوة الغرمــاء ا
ْرشد   .يف اهلبات  هذه املسألة مفرسة لقوهلاُ

ُقلت ِّمطرف رواية :َّالشيخ زاد :ُ ه باعها منه:َُ  وأقام بينـة , من ادعى دابة بيد مفلس أ
  .فامت املفلس قبل أخذها فهو أحق هبا

 فبائعهــــــا أحــــــق هبــــــا يف ; إن فلــــــس مــــــشرتي منــــــافع قبــــــل قبــــــضها: غريهــــــاوفيهــــــا مــــــع
كانـــت منـــافع   وإن, وإن فلـــس بعــد قبـــضها, ويفـــسخ العقـــد كــسلعة بيـــد بائعهـــا,املقــدمات
ْبـن رشـد يف الفلـس ال املـوت ال:ثالثهـا ففي كونه أحق بزرعها يف أجرته, ;أجري زرع  عـن ُ

َأصبغ ْ ُاملاجشون مع ابن َ  واملخزومـي وابـن القاسـم َّاملوازيةاسم يف  يف الواضحة وابن القِ
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  .مع روايته
 ألن املعنـــى فيهـــا ســـواء وإن ; وكـــذا الثالثـــة يف مكـــري أرضـــها: قـــال:فيهـــا ويف غريهـــا

ه أحق يف حتاصهام وتبدئة رب األرض عىل األجري,    . العكس:ثالثهااجتمعا فعىل أ
ُقلت َأصـبغقاسـم قـائال قـال  عزا الصقيل األول لرواية أشهب والثاين لرواية ابـن ال:ُ ْ َ 

 ويقـدمان ,يف املوت والفلـس يتحاصا  وأحب ما فيه إيل أن,أصحابنا بمرص اختلف فيها
  .عىل الغرماء
ُقلــت  فيــدخل عــزو الثالــث يف عمــوم قولــه اختلــف فيهــا أصــحابنا عــىل أن الــصقيل مل :ُ

  . فقطيرصح بوجود القول الثالث, واملازري إنام ذكر يف املسألتني القولني األولني
لتاممــه ففــي أحقــة رب األرض بكــل  ويل مكــرتي األرض عمــل الــزرع لــو: التونــيس

  .ا عليه لو كان نظرًالزرع أو بمنابه يف حماصته أجري
  .األظهر منابه يف حماصته: الصقيل
َأصبغوسمع  ْ  فاسـتأجر مكـرتي األرض أخـرتم , لـو عجـز أجـري الـزرع: ابـن القاسـمَ

  .األرض من الزرع لألجري العاجز دون الغرماءبه الزرع كان ما فضل عنه وعن رب 
الروايـة قـرص  لو اجتمـع رب األرض وأجـري ثـان تـم بـه عمـل الـزرع فـنص: املازري

رب األرض بـام جيـب لألجـري األول  فـيهام معـادة األجـري األخـري  وخترج,املحاصة عليهام
  .شقيق جد األخ ألب يف املحاصة من معتادة

 يقــدم :ثالثهــاتــم الــزرع عــىل األول وحماصــتهام   بــهيف تقــديم األجــري الــذي: اللخمــي
  .األكثر منهام
مــن اكــرتى أرضــا يزرعهــا : الواضــحة يف  وســطرتَّاملوازيــةروى أشــهب يف : َّالــشيخ
  . ورهن الزرعاًأجري فاستأجر

وقبـــضه املـــرهتن ثـــم فلـــس فـــرب األرض واألجـــري يتحـــصان دون : قـــال ابـــن حبيـــب
  .املرهتن

َأصبغوروى  ْ َأصبغ مثله وقاله َّالعتبيةم يف  عن ابن القاسَ ْ   .األشياخ بالقبول  وتلقاهَ
يف   واألجـري إن جعـال كمـن وجـد سـلعته,رب األرض  بأن:وتعقبه ابن عبد السالم

 كمـن مل يـدهنا لبطـل  وإن جعـال,التفليس بعد خروجها من يده لزم تقـديم مرهتنهـا علـيهام
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 ومنـــع كونـــه ,ختيـــار الثـــاين وجيـــاب با,أخلفـــه  وحـــوزه هـــذا,الـــرهن فيهـــا والفـــرض صـــحته
سـلعته  وبيانه أهنام فـيام يـستغرقه حقهـام مـن الـزرع كمـن مل خيـرج ,ملزوما بخالف الغرض

مـــــن يـــــده رضورة كـــــون الـــــزرع يف أرض رب األرض وهـــــي كيـــــد وبقـــــاء يـــــد األجـــــري عـــــىل 
عـىل ذلـك الرهينـة   أو,ممنوع فرض صحتها فيه دينار يف هذا القدر باطلة  والرهينة,الزرع
الغرمــاء   إن بعــض: مــا نــصه يف قــوهلم: ثــم قــال, وهــو املــسلم فــرض صــحة رهنــه,امــةفيــه ت

أحــق يف املــوت نظــر ال حيتملــه أصــل املــذهب; ألهنــم شــبهوا مــن حكمــوا لــه هبــذا احلكـــم 
حكمــه; ألن حكــم مــن مل ختــرج ســلعته مــن يــده  ســلعته مــن يــده ومل يــضطره مل خيــرج ببــائع

نهــا عــىل اشــرتاها فيــه ونقــصه عنــه لــه وعليــه ومل بيعهــا عــىل ذمتــه زيــادة ثم ومــشرتهيا عــديم
 , عـــن ثمنـــهاًالبـــائع الـــسلعة عوضـــ  بـــل قـــالوا بأخـــذ;حيكمـــوا يف مـــسألة الـــزرع وشـــبهها هبـــذا

  .ويصري كنقص البيع
ُقلـت ـه فهــم أن معنــى اختـصاص رب األرض واألجــري أو أحــدمها :ُ  هــذا كــالنص بأ

 ,وهــم; ألن الروايــة يف الواضــحةبــالزرع أخــذه قــل ثمنــه أو كثــر يف الكــراء واألجــرة وهــو 
 وما فضل فهـو لغرمـاء ,أجرته وسامع أيب زيد نص بأن األجري إنام يستحق من الزرع قدر

ا للبيــــع يف غــــري األجــــري ً وإنــــام جعلــــوا أخــــذ الــــسلعة نقــــض, ونقلــــه الــــصقيل وغــــريه,املفلــــس
  .بضهاقبل ق ومل يشبهوا هذا بمن أعدم مبتاع سلعته ,بظاهر احلديث اً وأخذ,واملكرتي

يف  أو علــف الــدواب أســوة الغرمــاء  أجــري رعايــة اإلبــل أو رحلتهــا:وفيهــا مــع غريهــا
  .املوت والفلس

قــــرأت عــــىل عبــــد اجلبــــار بــــن خالــــد كــــالم ابــــن : قــــال لقــــامن بــــن يوســــف: ابــــن حــــارث
كانـت باقيـة   وإن, إن كـان يردهـا لبيتهـا:معنـاه:  أن الراعي أسـوة الغرمـاء فقـال يل:القاسم
  .كالصانع فهوومنزله  يف يده

 وأجــري اخلدمــة أو عــىل ,ومثــل األجـري عــىل رعايــة اإلبــل احلـارس: الـصقيل عــن حممــد
  .ا أو غريهًيف حانوتك بز البيع

ُاملاجـــشوناللخمـــي عـــن ابـــن  دون ربـــه أحـــق يف   وخـــال بـــه,األجـــري فـــيام أرســـل فيـــه: ِ
تباعـد بـه ي املاشـية والراعـي فـيام  وكـذا اجلعـل يف األبـق والـشارد, وحلـب,املوت والفلـس

  .من مكان قال األجري عىل حلب  وكذا,عن صاحبه
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زيــةالــصقيل عــن  ــه: َّاملوا ــدر; أل ال  مــن اســتؤجر عــىل درس زرع ببقــرة فهــو أوىل باأل
  .ينقلب به ربه بخالف صانع استعملته يف حانوتك إذا كان الليل انرف

دهيم يف الفلس واملوت:وفيها    .مجيع الصناع أحق بام يف أ
ْبــن رشــدا  واملعمــول , إن فلــس مبتــاع عمــل نقــط: رســم العاريــة مــن ســامع عيــسى يفُ

ا, وبعد دفعه وال بينـة بيننـا أجرتـه ال حـصاص لـه هبـا فـإن ًبيد عامله هو رهن بأجرته اتفاق
ه دفعه له فيأتيه بأجرته فاملشهور كأحد غرمائه   .كانت بينة بأ

 لـــرشكته فيـــه بقيمـــة  وتركهـــا, خيـــري يف املحاصـــة بأجرتـــه:وأليب زيـــد عـــن ابـــن القاســـم
 وفـــيام بـــه عملـــه , ومـــا بـــه يعمـــل فالعامـــل يف عملـــه كـــام مـــر,عملـــه, وإن فلـــس مبتـــاع عمـــل

 والرقـاع يرقـع الثـوب برقاعـه فـام أخـرج مـن ,كسلعة مبينـة كالـصباغ يـصبغ الثـوب بـصبغة
 وعمــل يــده هــو أحــق بــه عــىل روايــة أيب زيــد خيــري يف أن يكــون ,اًذلــك كــسلعة مبيعــه اتفاقــ

 وأن يكــون أحــق بقيمــة مــا فعــل يف الــسلعة مــن صــبغ أو ربــاع ,مــاء بكــل أجرتــهأســوة الغر
ا للغرمــــاء يف الــــسلعة إن كانــــت قيمتهــــا غــــري ًوبقيمــــة عمــــل يــــده يكــــون بكــــل ذلــــك رشيكــــ

ا فيهـــا ً وقيمـــة مـــا أخـــرج فيهـــا مخـــسة وقيمـــة عمـــل يـــده مخـــسة كـــان رشيكـــ,معمولـــة عـــرشة
زيـــةبـــن القاســـم يف  والقيمـــة يـــوم احلكـــم عـــىل نـــص هـــذا الـــسامع وال,بالنـــصف  يكـــون َّاملوا
 إذ قـــد يزيـــد عملـــه فيهـــا أضـــعاف ;ا بـــام زاد عملـــه فيهـــا مـــن صـــبغ وغـــريه, وهـــو بعيـــدًرشيكـــ
 فالقيـاس ; وقد نقض قيمتها,ًشيئا وقد ال يزيد , وقد ال يزيد إال بعض قيمة عمله,قيمته

 التفلـيس  فأخذ البائع سلعته يف,ا بقيمة ما أخرج من صبغ وعمل يوم احلكمًكونه رشيك
 وعـــىل ســامع عيــسى وهـــو املــشهور ال يكــون أحـــق إال بقيمــة مـــا ,زادت قيمتهــا أو نقــصت

  . وقيمة عمله يكون به أسوة الغرماء,أخرج
ا ً ويف كونـه رشيكـ, وإنـام خيـري يف احلـصاص بكـل أجرتـه;ال يكون له فيـه يشء: وقيل

سامع وال حيتملــه  وهــو ظــاهر هــذا الــ,يف الــسلعة بقيمــة مــا أخــرج فيهــا فقــط دون عمــل يــده
  .القياس

َأصبغ البن حبيب عن َّالشيخ ْ   .اًا ورقاعً إن حاط له فتوق:َ
 وإن , ويف عكـــسه أحـــق يف الفلـــس فقـــط,ســـوة يف املـــوت والفلـــسأ فهـــو :فـــإن قلـــت

 بـام :ا بقيمـة الـصبغ أيً وملـا ذكـر اللخمـي القـولني يف كونـه رشيكـ, فلكـل حكمـه;تناصفنا
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ه ال خيتار إن مل ترد إال التسليم واحلصاص فإن مل يزد كان أسوة; ,زاد قاله   .أل
 ومــا بقــي لــه حــاص ,ا بــهً هــو أحــق بــام زادت قيمــة الــصبغ يكــون رشيكــ:َّاملوازيــةويف 

 وقبــل , بــصنعته; ألن املــشرتي هــو املوجــود مــن اخلياطــة والــصبغقحــأبــه داري أن يكــون 
ــــه يف معنــــى الــــيشء القــــائم ا بـــــام زادت ًكــــ ويكــــون رشي,أن يــــسلم كانــــت املــــصيبة منــــه; أل

ء;الـــصنعة لـــيس بقيتهـــا ا مـــا يكـــون الـــصبغ غـــري ً وكثـــري, ألن الثـــوب غـــري املقـــصود بالـــرشا
ء ا بقيمتهـا; ً ولـو كـان أبـيض كـان الـثمن واخلياطـة األشـبه أن يكـون رشيكـ,مقصود بالرشا

ــه لــو قــام بعــد القطــع وقبــل اخلياطــة ألخــذ مجيــع الــثمن  ;ًشــيئا ومل حيــط األجــل القطــع ,أل
  .ا وال يشرتي إال ليخاطًزيد عىل قيمته مقطوعفاخلياطة ت
ُقلــت  ومل خيـــرج فيـــه مـــن , فبـــائع منفعـــة يـــده إن مل حيـــز مـــا فيــه عملـــه تـــأخري وإن حـــازه:ُ

 فـإن فلـس مبتـاع , وإن أخرج فيه فصانع بـائع وأحكامهـا تقـدمت, فصانع فقطًشيئاعنده 
 ومــا بــه ,يمــة عملــها بقً ففــي كونــه رشيكــ, ومل يــرض البــائع باملحاصــة,عمــل ومــا بــه يعمــل
 لغــو قيمـــة :رابعهــا و, وحيــاص بقيمــة عملــه, بقيمــة مــا بــه العمــل:ثالثهــا ,يعمــل أو بــام زاد

 يف الـــصبغ بـــام زاد الخـــتالف : وسادســـها, بـــام زاد وحيـــاص بـــام بقـــي لـــه: وخامـــسها,عملـــه
  .  ويف اخلياطة بالقيمة إلبقائها عىل حتصيلها,األغراض يف حتصيله

ْبن رشدال  وسـامع عيـسى ابـن القاسـم َّاملوازيـةعـن ابـن القاسـم وعنـه يف  عن أيب زيد ُ
ْبن رشد ونقل ا,مع املشهور  وقـول , واختيار اللخمي, ونقل ابن احلاجب مع ابن شاسُ

 فلـو أقبـضه فـيام , والصباغ والبنـاء والنـساج رشيـك بقيمـة ذلـك:ابن احلاجب وابن شاس
 ومــــن ذكــــر معــــه يكونــــان ,الــــصياغة يفــــسخه نــــص يف كــــون:  وقيــــل,زاد وحيــــاص بــــام بقــــي

 بـــل مهــــا أحــــق بــــه يف أجــــرهتام كــــالرهن ;رشيكـــني يف املــــصنوع قبــــل دفعهــــام إيــــاه وال أعرفــــه
ْبن رشدحسبام قاله ا   . وغريهُ

 ثــم فلــس , ثــم آخــر,ا يعملــه لــهً مــن دفــع لــصانع ســوار:وســمع أبــو زيــد ابــن القاســم
ه يف أجرتـه فقـط ال  فللـصانع نفـس مـا بيـد; وقبـل دفعـه أجـرهتام,الدافع بعد قبضه أحـدمها
  .اًا أو مفرتقًيف أجرهتام كان دفعهام مع

ْبــن رشــدا  فلــه حــبس مــا بيــده يف أجــرهتام ;إن كــان اســتعامله إيامهــا يف صــفقة واحــدة: ُ
ه استعملهام مع ا دفـع ًا كمـرتني عبـدين بعـرشين درمهـًا صـفقة واحـدة بـأجرهتام معـًمعا; أل
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 فهــو أحــق بالبــاقي بيــده ;حتــى فلــس فلــم يفعــل , ليــدفع لــه نــصف حقــه;أحــدمها للــراهن
وقع عىل غـري  ا غري صحيحًا أو مفرتقً كان دفعهام مع: فقوله,اًحتى يستويف كل حقه اتفاق

  .حتصيل
ُقلــت  يــرد مــا زعمــه مــن عــدم صــحة الــسامع; ألن املامثــل ملــسألة الــسوارين يف عقــد :ُ

ه سمى لكـل سـوار قـدر هبـا مـن الـرهن ا مـن األجـر, واملامثـل للـصورة التـي احـتج ًواحد أ
مواجرتـه عــىل الــسوارين بقــدر غـري خمــصص بعــضه بأحــدمها وحكـم هــذه الــصورة هــو كــام 
ذكـــروا مـــا إذا رهـــن الـــسببني صـــفقة واحـــدة أحـــدمها يف عـــرشة واآلخـــر يف عـــرشة ثـــم دفـــع 

ـــ,أحـــدمها ـــ فالبـــاقي إنـــام يكـــون رهنً ا فيـــه ال يف كـــل الـــدين ا يف القـــدر الـــذي ســـمى كونـــه رهنً
  .املذكور فتأمله

 واملتــاع عــىل اإلبــل ,ًع أبــو زيــد ابــن القاســم إن فلــس مكــرت عــىل محــل متاعــه إبــالوســم
  . وكذا مكرتي السفينة,فاجلامل أوىل به

ْبن رشدا إن أسلم املتاع ربه إىل اجلامل ليحمله عىل محالة فهو أحق باملبتاع إن كـان : ُ
ـه كـرهن بيـدهًبيـده يف فلـس ربـه ومتوتـه اتفاقــ بـل ملكرتهيـا حيمــل  ولـو ســلم اجلـامل اإل,ا; أل

 فاملــــشهور أن اجلــــامل أوىل ; ورد اإلبــــل للجــــامل,عليهــــا متاعــــه ففلــــس قبــــل حــــوزه متاعــــه
ئه   .باملتاع يف كرا

ـه :وفيها ـه كـالرهن ويتخـرج فيهـا أ ه إنام بلـغ عـىل إبلـه والعلـة الـصحيحة أ  تعليله بأ
ـــــ;أســـــوة الغرمـــــاء يف املـــــوت والفلـــــس  , مـــــا بـــــاعا وال هـــــو عـــــني إذ لـــــيس املتـــــاع يف يـــــده رهنً

ه أحق يف الفلس دون املوت; ألن محله املبتاع من بلد لبلد عىل اإلبل تنمية  ويتخرج له أ
أحق بالزرع يف الفلـس دون   وهذا عىل قياس كون رب األرض,له فأشبه اكرتاؤه ابتياعه

  .املوت
ُقلـــت  هـــو ختـــريج اللخمـــي مـــن قـــول الغـــري يف الراحلـــة املـــضمونة ال ً مـــا خرجـــه أوال:ُ
 ومل , هذا إن كان أبرز املتاع له: ألن املتاع املحمول ال يتعني قال;تكرهيا أحق هبايكون م
 فهـو أحـق بـه يف ; فـإن كـان اجلـامل خيلـو باملبتـاع وعونـه, وإن فلس بعد بلـوغ املبتـاع,حيمله

 وعـىل قـول عبـد امللـك يكـون , هـو كـذلك: فقـال ابـن القاسـم,املوت والفلس وإن مل جيزه
ــه مل يغــل  وقــد حيمــل قــول ابــن القاســم عــىل أن زيــادة ســوق البلــد , وهــو أبــني, بــهأســوة; أل
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 وإن كــــان أقــــل مل يكــــن أحــــق إال بالزيــــادة يف ,الــــذي محــــل إليــــه يف املبتــــاع أكثــــر مــــن الكــــراء
  .الفلس ال املوت

ه قابض له يكـون عـىل ظهـور دوابـه; رب اإلبل أوىل باملتاع:ويف املقدمات  ولـو , أل
  . وحيز املتاع ربه وكذا السفينة,ن يده ما مل ينقض الكراء وهو كره,أسلمها للمكرتي

ه إنام يكون أحـق بـام يف سـفينته أو عـىل ظهـور دوابـه: َّالعتبيةويف   وتـأول أمحـد ,بيان أ
َّدونةبن خالد امل ه أحق ولو قبضهَ ـه إنـام   لتعليلهـا; وفارق ظهـور الـدواب: يريد; عىل أ بأ

  . حار عىل القياس وهو بعيد غري,بلغ املوضع عىل دوابه
نيــت فــيام فيهــا مــن أمتعــة :وفيهــا  مــع ســامع أيب زيــد ابــن القاســم أربــاب الــدور واحلوا

  .أسوة الغرماء يف املوت والفلس
ْبن رشدا   .اًاتفاق: ُ

ُقلــــت  هــــذا خــــالف نقــــل الــــصقيل هــــذا قــــول اجلامعــــة إال عبــــد امللــــك حــــصل الــــدور :ُ
  .واحلوانيت كالدواب

ُاملاجشونونقله املازري وعرب عنه بابن  ِ.  
ُقلــــت  ومل , ويف الــــنفس مــــن هــــذا النقــــل يشء ألين طالعــــت هــــذه الرتمجــــة يف النــــوادر:ُ

  . بحالَّالشيخيذكره 
 رب الـــدار أحـــق ببقيـــة الـــسكنى إال أن يعطيـــه الغرمـــاء منابـــه أو :وروى حممـــد: قـــال
ئهـــا بمنـــاب مـــا مـــىض بعـــد احتـــصاصهم منـــه بـــام فـــدوا بـــه بـــاقي ,يكروهـــا  وحياصـــهم يف كرا

  .املدة
إنــام يكــون رب الــدار أحــق ببــاقي املــدة يف الفلــس ال املــوت, ويف آخــر : ابــن القاســم

 كمبتــاع طعــام معــني مــات ;الــدور منهــا مكــرتي الدابــة املعينــة أحــق هبــا يف الفلــس واملــوت
  .بائعه قبل كيله
ْبـــن رشـــدوقولـــه ا هـــا: آخـــر ســـامع ابـــن القاســـم مـــن الرواحـــلُ  وإن مل , هـــذا إن نقـــد كرا

ئهـــا فلـــه نـــسخ ;ينقـــد  إذ قـــد حيـــول الكـــراء ; ويكـــون أحـــق بـــام عليـــه مـــن الكـــراء بـــشكل,كرا
  .الرخص

 فـاملتكري أحـق باإلبـل حتـى يـتم محلـه إال أن ;إن فلـس اجلـامل: ويف آخر الـدور منهـا
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  . فيأخذوا اإلبل لبيعها يف دينهم, ويكرتوا له من أملياء,يضمن له الغرماء محالنه
  .ال جيوز أن يضمنوا محالنه: قال غريه
ُشيوخقــــــال بعــــــض الــــــ: عيــــــاض  وال خيتلــــــف يف جــــــواز الــــــضامن يف , هــــــذا يف املعــــــني:ُ

  .املضمون
إنـــام اخلـــالف يف املـــضمون لالخـــتالف هـــل هـــو أحـــق بـــه أو ال, وأمـــا : وقـــال آخـــرون

ه أحق به   . وال أهنم ليس هلم ضامنه وال يلزمه,املعني فال خيتلف أ
 لقولـه َسـحنونظاهر قـول  وهذا ?واختلف إن تراضعوا بذلك هل جيوز أم ال: قال

  .ً إذا كان الكراء مضمونا ومكرتي املضمونة قبل قبضها أسودة:معنى املسألة
  . وبعد قبضها طريقان:عن ابن القاسم يف املوت والفلس: الصقيل
ا أو اســوة قــوال ابــن القاســم فيهــا مــع قولــه يف غريهــا, ًويف كونــه أحــق مطلقــ: املـازري

 إذ لـيس لـه نزعهـا منـه ;بناء عىل متوينها بقبـضها:  قالولو كانت تدار حتت الراكب وغريه
  .ولغوه; ألهنا لو ماتت لزمه إتيانه بغريها

َصــبغَ أل:ثالثهــا: ويف نقــل الــصقيل  إن كانــت تــدار فهــو أســوة وإال فهــو أحــق ونــاقض ْ
ه أحق:قوله مالك .  إنـه أسـوة: وإن كانت تدار بقوله يف األجري لرحله اإلبل وعلوفها, أ

  . داري إنه أسوة:ختالف قولههو ا: قال
 وال فـــرق بـــني أن يـــديرها بيـــنهم أو ال ومـــن هـــي :الـــصواب قـــول مالـــك: ابـــن حبيـــب

ه مل يتعلـق لـه حـق بعـني الـدواب  بيده يوم الفلس أوىل وليس كأجري الرحلة والعلوفة; أل
  .واملكرتي تعلق له باإلبل حق

ا حتــتهم أحــق هبــا يف  تكــرتي اإلبــل ومكرهيــا يــديره:وســمع ابــن القاســم يف الرواحــل
  .فلس مكرهيا

ي: ابن القاسم   . وهو رأ
ه كلام قـدم الكـري لرجـل مجـال , هذه جيدة:َسحنون ً ولو كانت اإلبل مضمونة; أل

  .لكان كراؤه وقع عليه
ْبـــن رشـــدا  ويف الرواحـــل والـــدواب ,مثلـــه ســـمع ابـــن القاســـم يف املـــديان والتفلـــيس: ُ
  . ويكون أحق,يز يف النقد وهذا إن كان نقده وإن مل ينقده ح,منها
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ًويكــون أحــق بـام عليــه ال أعلــم يف هـذا خالفــا إال قــول  ,ويف فـسخه الكــراء عــن نفـسه
  .الغري فيها ليس الراحلة بعينها كاملضمونة

ه أحق هبا يف التفليس: قيل   . إنه أراد ليست كاملعينة يف أ
  . يف اختالفهام يف الكراء: وقيل

 ففــــي كــــون , بيــــع ســــلعة لفــــساده وبائعهــــا مفلــــسا ولــــو فــــسخً أن فــــيهام معــــ:والظــــاهر
  :مبتاعها أحق هبا يف ثمنه طريقان

ُاملاجشون, وحممد وابن َسحنون عن النقد ال الدين للشيخ عن :ثالثها :األوىل ِ.  
ُاملاجـشون البـن حمـرز قـوالن البـن :الثانية ء بـدين ال ِ  وحممـد, واتفقـوا إذا كـان الـرشا

ا قبل األجل عـىل أن اكرين هذا بمن أعطى رهنً وعارض بعض املذ,يكون أحق بالسلعة
دخـل يف األجـل الـذي أخـره إليـه أن الـرهن   ومل يفطن له حتـى,يؤخره بالدين بعد األجل

  .فكذا هذا ا ملا كان تأخريه بسببهً وإن كان فاسد,يكون بالدين
ء إىل األجــــــل:فــــــإن قلــــــت    أن املؤجــــــل هــــــو الــــــثمن :يف القــــــول الثالــــــث  معنــــــى الــــــرشا

  .أو السلعة
ُقلــت درَّالــشيخ وظــاهر نقــل , ظــاهر لفــظ ابــن حمــرز األول:ُ  ويف آخــر كــالم , يف النــوا

ُاملاجـــشونابـــن  ُاملاجـــشون الثـــاين قـــال عـــن ابـــن ِ  إن باعهـــا بنقـــد فمبتاعهـــا أحـــق : مـــا نـــصهِ
ـه  وإن أخذها بدين دخل عىل,بثمنها حتى يستويف حقه كـان لـه ديـن  الغرمـاء يف ثمنهـا كأ

  .كان فرجع ملا لدينهم
ـــ  إنـــه كـــان لـــه ديـــن كـــدينهم نـــص أن ثمنـــه كـــان لـــه: فظـــاهر قولـــه:ُلـــتُق  ,ا كـــدينهمدينً

ْبــن رشــدا  ومل حيــك, وهــذا ال يتقــرر إال والــسلعة مــؤخرة,عــىل املفلــس فرجــع إىل مــا كــان ُ 
ْبـن رشـدوال , وكذا املازري ومل يعزهـا, وحممدَسحنونغري قويل   يف سـامع عيـسى عـىل أن ُ

  .الرد بالعيب نقض بيع
قبـل قـبض  بائعـه والعبـد يف يـده ا ببيـع فـيلسً من رد عبـد:َّاملوازيةبن القاسم يف قال ا
ه ابتداء بيع يكون أحق به, وال يكون أحق به من الغرماء,الراد ثمنه   . وعىل أ
ُقلت ه بعد الراد: انظر قوله:ُ   . والعبد يف يد البائع قبل قبض الراد ثمنه قبض يف أ

 , فلــم يأخــذ ثمنــه حتــى فلــس بائعــه كــان أســـوة,ا بعيــبً مــن رد عبــد:وقــال اللخمــي
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 , أو يكـــــون أســـــوة, فيبـــــاع لـــــه,واختلـــــف إن مل يـــــرده حتـــــى فلـــــس البـــــائع هـــــل هـــــو أحـــــق بـــــه
ه أسوة   .واختلف عىل أ

 , حبـــسه: وقيـــل لـــه, وال يشء لـــه مـــن العيـــب أو يـــرده وحيـــاص, خيـــري يف حبـــسه:قيـــل
 ,خمــــي يف كيفيــــة نقلــــه وتبــــع املــــازري الل,رده ويرجــــع بقيمــــة العيــــب لــــرضر املحاصــــة أو

ْبن رشدالنوادر مثل لفظ ا  يفَّالشيخولفظ    . فاعلمهُ
 ;وقـــد فلـــس , إن تغـــريت هبــة الثـــواب بيــد املوهـــوب بزيــادة أو نقـــص يف بــدن:وفيهــا

  .فللواهب أخذها إال أن يدفع الغرماء له قيمتها
ُشـــيوخعبـــد احلـــق عـــن بعـــض   فالواهـــب أحـــق هبـــا مـــن ; إن كانـــت قائمـــة:ه القـــروينيُ

كــــالبيع لوجــــوب القيمــــة فيهــــا كــــالثمن يف   صــــار; وإن فاتــــت,مــــاء يف املــــوت والفلــــسالغر
 وطء املوهــوب : وســمع عيــسى ابــن القاســم, فيكــون أحــق هبــا يف الفلــس ال املــوت,البيــع

 وال يمنـــع , ويمنـــع اعتـــصار األب إياهـــا,لـــه اجلاريـــة يف هبـــة الثـــواب فـــوت يوجـــب قيمتهـــا
  .أخذ واهبها إياها يف التفليس

ْبـن رشـا  ال أدري مـا هــذا يريـد مـا الفـرق بيــنهام :عقـب هـذا َســحنون يف النـوادر عـن دُ
واالعتــصار فــوت للتهمــة عــىل  الثــواب والفــرق بيــنهام عنــدي بــني وهــو أن الــوطء يف هبــة

ه خوف رضر احلاصص عارية الفروج ال الرد فيهام   .اختياري والتفليس ال هتمة فيه; أل
  ]باب يف دين احملاصة[

ا أو بـضع ًا أو كرهـًأخـذ العـوض طوعـ ما كان عن عوض مايل يلزم :ودين املحاصة
واضح وغري الالزم لغو كالكتابة تـسقط بـالعجز يف مكاتبتهـا إن  ,)1(أو متعة أو دية املايل

                                     
عـن عـوض : ( مال كان وهو أعـم مـن ديـن املحاصـة قولـه:أي) ما كان (:يف اجلنسقوله : َّالرصاع قال )1(

:  فإهنــا ليــست بــدين حماصــة قولــه;عــات مــن اهلبــة والــصدقةأخــرج بــه مــا لــيس عــن عــوض كالترب) مــايل
 ألهنــا تــسقط ; يف أصــله لــزم إخــراج الكتابــةَّالــشيخأخــرج العــوض غــري املــايل ينظــر مــا أخــرج بــه ) مــايل(

َّدونـــة وقـــد وقـــع يف امل,بـــالعجز ـــ;إلـــخ...) آخـــذ العـــوض: ( مـــا يـــشهد لـــذلك قولـــهَ ا ً إنـــام أشـــار ذلـــك بيان
 مـا كـان عـن متعـة وأراد :أي) أو متعـة: ( مايل, قولـه:لخ عطف عىل قولهإ) أو بضع: ( وقوله,للعوض

ـــه عـــن متعـــة, وقـــد ذكـــر ;بـــه نفقـــة الزوجـــة َّدونـــة مـــن مـــسائل املَّالـــشيخ أل  يف النكـــاح والزكـــاة مـــا يـــشهد َ
  .لذلك



אא 

 

443

443

ًترك مكاتب مات ماال   .بالكتابة  وعليه دين فال حصاص لسيده بام قاطعه كام ال حياص,ٌ
ه قد  حياص:رشيح قال   .حل بالنجم أ

 ا بعـــدً ومـــا لــزم اليــد مـــن ضــامن رهــن بالكتابـــة أخــذ, أخطــأ رشيــح:ابــن املـــسيبقــال 
 ولـو أخـذه ,ا يف حماصـة املكاتـب بـه غرمـاء سـيده قـوالن لغـري ابـن القاسـم ولـهًعقدها أخذ
 ,املــرأة بمهرهــا يف املــوت والفلــس  ويف ثــاين زكاهتــا حتــاص,اًبــه اتفاقــ حاصــص عنــد عقــده

 ثــاين نكاحهــا تــرضب املــرأة مــع غرمــاء زوجهــا بــام ونقــل ابــن اجلــالب خالفــه غلــط فيــه يف
فقت يف مسريها عىل نفسها ال عىل ولده الصغار   .أ

 واســـتهلك مـــع ,خطـــأ اآلخـــر وقتـــل إن قطـــع عبـــد يـــد رجـــل خطـــأ :ويف الـــديات منهـــا
الـشاهد  وديـن اسـتهلك هلـم اجلراح يف رقبته يف قيمته بام  حاص أهل املال أهلًذلك ماال

  .نواليمني كدين الشاهدي
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  ]كتاب احلجر[
 ,موصوفها نفوذ ترصفه يف الزائد عىل قوته أو تربعه بامله صفة حكمية متنع :احلجر

بـــ,وبـــه دخـــل حجـــر املـــريض والزوجـــة ا عـــن قولـــه مـــا معنـــى احلجـــر ً واكتفـــى املـــازري جوا
بـــل  ; ولـــيس كـــذلك,ا كمعنـــاه لغـــةًيقتـــيض أن معنـــاه عرفـــ  واحلجـــر,بقولـــه معنـــاه لغـــة املنـــع

  .العريف آخر
  .)1( إما حلق موصوفه أو لغريه:قال مع القايض احلجر

 أســـبابه ســـبع الـــصبا واجلنـــون والتبـــذير والـــرق والفلـــس :ابـــن احلاجـــب وابـــن شـــاس
                                     

ـه يراعـي املقولـة ;)صـفة حكميـة: (قوله: َّالرصاع قال )1(  جعـل اجلـنس للحجـر الـصفة املـذكورة وتقـدم أ
ا; ولـــذا ً ويف الـــرشع إنـــام هـــو معنـــى مـــا ذكـــر كالطهـــارة رشعـــ,أى أن احلجـــر لغـــة املنـــع مـــن التـــرصففـــر

ــه املنــع لغــة;اعــرتض عــىل املــازري فــيام ذكــره واقتــرص عليــه إال أن فــيام ذكــر نظــر ــه إذا ســلم أ  ويف , أل
املنـع;  صفة حكمية توجب :إلخ ال أن يقول... الرشع منع خاص كان الواجب أن يقول يف احلد منع

  . وإنام يصدق عىل موجها األخص; وال يصدق املنع األعم عليها,ألن تلك الصفة ليست من املنع
ئــد إلــخ): فــإن قلــت(  ويؤكــد ,هــل يــصح أن يقــال بــأن احلجــر حكــم احلــاكم بمنــع التــرصف لــذي مــال يف الزا

 :أن يقـــال وهـــل يـــصح يف حـــد التفلـــيس ? ومـــا الفـــرق بـــني احلـــدين,الـــسؤال بـــام ذكـــره يف حـــده للتفلـــيس
  .صفة حكمية كام قال هنا

ُقلــــت  وإن األول أطلقــــوه يف عــــرفهم عــــىل احلكــــم واحلجــــر أطلقــــوه عــــىل , لعلــــه راعــــى إطالقــــات الفقهــــاء:ُ
 ولــو ذكــر احلكــم ملــا , فلــذا ذكرهــا;الــصفة, واملقــصد أن الــصفة املــذكورة تعــم العبــد والــصبي والــسفيه

ئـد عـىل قوتـه: (م, قولـهصح عمومه وخص بـالتفليس لـصحة العمـوم فيـه واهللا أعلـ  أخـرج بـه ;)يف الزا
  .القوت فإنه جيوز له الترصف فيه بالعوض

  . إن أحسنها: بعد املعاوضة يف القوت بقولهَّالشيخقد قيد ): فإن قلت(
ُقلت   .)أو تربعه بامله: ( وزيادة القيد هنا حتسن وال ختل قوله, هذا ال بد منه:ُ
ــه لــو مل يزدهــا هبــذه الزيــادة يــدخل حجــر :: َّالــشيخقــال   لكــان احلــد ;املــريض والزوجــة, ومعنــى ذلــك أ

  .غري جامع; ألن الزوجة واملريض جيوز هلام الترصف بالبيع
 وهــو مــا مل يــزد عــىل الثلــث, واملــذكور يف ,الزوجــة ومــن ذكــر معهــا جيــوز هلــام التــرصف اخلــاص): فــإن قلــت(

  تربع املطلق إذا نفي نفي أخصه ألن ال;احلد منع التربع املطلق, والزوجة ال يقال فيها كذلك
ُقلت( ه ال يتربع بكل ماله وهذا صحيح: )ُ  واحلـد , وال ينايف جـواز الثلـث,اجلواب عن ذلك أن اخلاصية أ

 وغـــري ذلـــك مـــن األســــباب , ويـــدخل يف احلـــد احلجـــر عـــىل الـــسفيه والـــصغري والعبـــد,يـــصدق يف ذلـــك
  . وخيرج املأذون له يف التجارة واهللا أعلم,املعلومة
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  .واملرض والنكاح يف الزوجة
ُقلــت ــه عــدة  ;باملــذهب القطــع  احلــرص اســتقرائي وهــو يف األمــور املذهبيــة العــام:ُ أل
  .عنده منه لوجوده

ـه , وهـو الـردة,اًا سـابعًبأن ترك سبب  قول ابن احلاجب:موتعقب ابن عبد السال  وبأ
بعـد أن تكلـم عـىل أحكـام   فإنـه عـد الفلـس يف األسـباب,قدم حكم الفلس عـىل ذكـر سـببه

  .التفليس
ُقلـــت ال فـــيام ال   يـــرد تعقبـــه األول بـــأهنم إنـــام ذكـــروا احلجـــر عـــىل املالـــك فـــيام يملـــك:ُ

ــه وحجــر املرتــد لــيس مــن حكــم املالــك ,يملكــه لــو مــات مــا ورث عنــه,  عــىل مــا يملكــه بأ
أسـبابه ثامنيـة, فعـد فيهـا الـردة وأمـا تعقبـه : ولعله يف تعقبه تبع القرايف يف الذخرية فإنه قال

 ألن قولــه ;ســببه فكــالم ال مــدخل لــه يف التعقــب  إنــه قــدم حكــم الفلــس قبــل ذكــره:بقولــه
ــه قــدم حكــم ال  فاحلاصــل;إن أراد مــا هــو ســبب يف الفلــس ســبب  ,فلــس عــىل ذكــر ســببهأ

 وإن أراد مـــا ,وال تعقـــب يف هـــذا إال أن يكـــون مـــن تـــرك األوىل, وال مـــدخل هلـــا يف احلجـــر
ه ذكر حكم الفلس قبل ذكر كونـه سـبب ا يف احلجـر, ًالفلس سببه, وهو احلجر, فحاصله أ

 بــل هــي ;وهــم األســباب التــي ذكــر ابــن احلاجــب ســتة: وهــذا ال تعقــب فيــه فتأملــه, وقولــه
  ++++++. قال ابن شاسسبعة كام

 يف كـــون ابـــتالء مـــن يف واليـــة بعـــد بلوغـــه أو :اللخمـــي: واالبـــتالء للمرشـــد مطلـــوب
  اآليـة﴾... ¶ ¸﴿:  وهو أبني; لقوله تعـاىل,قبله قوال حممد واألهبري مع البغدادي

  .]6: النساء[
ه بعد البلوغ: املازري   .األشهر أ
 ;رب بـه فظـاهر قـول مالـك املنـع ليختـ;اختلف هل جيرب بدفع يشء مـن مالـه: اللخمي

ـــه قـــال يلحقـــه :  وال فـــيام بيـــد وصـــيه, وأجـــازه غـــريه, وقـــال, إن فعـــل مل يلحقـــه فيـــه ديـــن:أل
  .الدين فيام بيده
 ثـــم ذكـــر كـــالم ,األشـــياخ اضـــطراب يف اختبـــاره بـــيشء مـــن مالـــه يف إثبـــات: املـــازري

  إىل أن تعقـــبإلـــخ... اًهـــذا التخـــريج غـــري الزم قـــد يكـــون الـــدفع مباحـــ: اللخمـــي, وقـــال
  . فذلك مل يقض هلم به;عىل ما بيده ولكن الغرماء مل يعاملوه
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ُقلت ـه ;إلـخ... اً قـد يكـون الـدفع مباحـ: كذا وجدته يف غري نسخة ومقتـىض قولـه:ُ  أ
 عـــىل ذلـــك غـــري ً ومـــا زعمـــه دلـــيال,منـــع الـــدفع مـــن عـــدم تعلـــق الـــدين تعقـــب عـــىل ختـــريج

 ; ألن الثابـــت يقتـــضيه;املوه عـــىل مـــا بيـــده مـــا مل يعـــ:صـــحيح يف نفـــسه وهـــو قولـــه للغرمـــاء
 لــويل الــسفيه أو الــصغري اإلذن لــه يف قــدر مــن :ويف املعونــة ,ألهنــم عــاملوه عــىل مــا يف يــده

  .ماله خيتربه به
  . الذي قارب البلوغ إن رأى دليل رشده:يريد بالصغري: اللخمي

ه املذهب:وغريه يف املوثقني: املتيطي ومقتىض كالم   .  أ
ا إن ًا وال يكثـر جـدً أن يدفع ليتيمه بعـض مالـه خيتـربه بـه كالـستني دينـارللويص: قال

 وأعط ضـامنه بـذكره , ضمنه;ه وإن مل يصلح اختباره, مل يضمن; فإن تلف,رأى استقامته
ه مما يصلح   .اختباره يف عقد اإلشهاد معرفة شهيديه أ

  . مل يلحقه فيه دين;إن دفع له من ماله ما خيتربه به: وفيها
 يلحقـــه فيـــه مـــا عومـــل فيـــه بنقـــد ال بـــام عومـــل فيـــه بـــدين إال أن :يل عـــن القابـــيسالـــصق

ئــد إن كــان مــن معاملتــه ,يكــون بيــده أكثــر ممــا دفــع لــه وليــه  فيكــون حــق الــذي داينــه يف الزا
  .إياه

 وإن خــــرج مــــن , إذا أمــــر الــــويص الــــصبي أن يتجــــر جــــاز:الــــصقيل يف ثــــاين وصــــاياها
  .جواز إذن الويص له يف مواجر نفسه عىل ًجاز بإذنه مستدال موضع آلخر
ُقلت البـن   ومثلـه, ولـذا أتـى بـه يف هـذه املـسألة;باملـه  فهم عىل ذلك يتجـره: ظاهره:ُ

ــه يف الوصــايا إنــام أتــى بــذلك ;عــات عــن ابــن عبــد الغفــور مثلــه  عــىل جــواز إذن ًمــستدال أل
ــه يف التجــر لغــري الــويص لــه يف مــواجرة نفــسه ه باملــه ال عــىل حــج ســياق كالمــه يــدل عــىل أ

  .بامل نفسه فتأمله
  . وال يضمن الويص ما نقص منه, خيترب بهًللويص أن يدفع للصبي ماال: َّالشيخ

كره إذا علم أن اليتيم كان يتجر مصدق فيام دفع له والصبي: ابن حبيب   .إن أ
ُقلت ه دفع له ذلك:ُ ه مصدق يف أ ه أهل الختباره بـذلك مـا مل تقـم ; ويلزم منه أ  أل

  .بخالف ذلكبينة 
         والنفقــــة إذا مل يكــــن ,ال يقبــــل قولــــه إال ببينــــة كــــدفع املــــال لــــه: وقيــــل: زاد ابــــن عــــات
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  .يف عياله
 وإال ,إنـــام جيـــوز ذلـــك يف الـــصبي إن جعـــل معـــه مـــن يرقبـــه: املتيطـــي عـــن أيب عمـــران

ُاملاجشون وعزا حلوق الدين فيام اخترب به اليتيم ألشهب وابن ,ضمن الويص ِ.  
ُقلـــت  إن عومـــل بنقـــد هلـــام ومالـــك مـــع ابـــن القاســـم :ثالثهـــا ,ي حلـــوق الـــدين فيـــه ففـــ:ُ
  .والقابيس

مـــن  وتـــدبري طعامـــه دفـــع لـــه صـــفة اختيـــاره إذا اســـتقل بنفـــسه يف تقويتـــه يف: املـــازري
ء غذائــه ونظــر دفــع لــه مــن مالــه مــا ينظــر فيــه  ; فــإن ســلك فيــه مــسلك الرشــداء,العــني لــرشا

  .ترصفه
بناء الوزراء الذين ال يليق هبم التجر دفع له مـن إنفاقـه إن كان من أ: وقال الشافعي

  .عىل أهله وولده ما خيترب به
الغــــرض   ومــــا قالــــه الــــشافعي تــــضمنه قوهلــــا,بتــــرصفها يف أمــــور الغــــزل ختتــــرب واملـــرأة

 زال ; فـــــذو األب إن بلـــــغ وهـــــو معلـــــوم الرشـــــد;حـــــصول مـــــا تـــــدل عليـــــه قـــــرائن األحـــــوال
إن بلــــغ معلــــوم الــــسفه دام حجــــره بــــه, وإن بلــــغ بإطالقــــه, و حجــــره, ولــــو مل يــــشهد األب

سامع حييى ابن القاسم يف كتاب   ففي كونه كذلك أو عىل الرشد قوال نص;جمهول احلال
 وظاهرهـــــا يف النكـــــاح األول ; مـــــع ظـــــاهر ســـــائر الروايـــــات عنـــــه, وعـــــن مالـــــك,الـــــصدقة

دقة  ويف الــــص,يف النكــــاح األول والــــصدقة واهلبــــات واجلعــــل, وروايــــة زيــــاد مــــع ظاهرهــــا
  . بنفسه دون مالهَّالشيخ فله أن يذهب حيث شاء, فتأوله ;احتلم الغالم إذا: واهلبات

مــــرور عــــام  بنفــــسه ومالــــه, واستحــــسن بعــــضهم وقــــف رفــــع حجــــره يف: وقــــال غــــريه
  .ونحوه بعد احتالمه, وقاله ابن العطار عىل اضطراب منه

   يفــــرق بــــني قــــرب  ومل,ال جيــــوز تــــسفيه األب ابنــــه, إال أن يكــــون معلــــوم الــــسفه: قــــال
  .بعد وال

بلوغـــه قبـــل مـــيض عـــامني  إيـــاه بحداثـــة إن تـــسفيه األب: وحكـــى غـــريه مـــن املـــوثقني
 من وجبت له : وعزا اللخمي البن حبيب مثل رواية زياد بقوله,جائز, وإن جهل سفهه

  .شفعة عند بلوغه بسنة من بلوغه تسقط شفعته
ط, أو إىل عـامني قـوال ابـن العطـار  يف كونه عىل السفه بعد بلوغه إىل عام فق:املتيطي
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والباجي, وهو بعدمها عىل الرشد حتى يثبت سفهه, ويف وقف ميض أفعـال يتـيم الـويص 
ْبن رشدعىل إطالقه إياه, وكونه معه ككونه مع األب, نقال ا   . عن املشهور املعمول بهُ

 إال فظــــاهر قوهلــــا يف الــــصدقة واهلبــــة مــــنعهم اهللا أمــــواهلم مــــع األوصــــياء بعــــد البلــــوغ
  .بالرشد, فكيف مع اآلباء الذين هم أملك هبم, وإنام األوصياء بسبب اآلباء ونحوه

ُاملاجـــشونقـــال ابـــن    إن عنـــست البكـــر أو نكحـــت جـــازت أفعاهلـــا كانـــت ذات أب : ِ
  .أو ويص

مل يــذهب إىل هــذا إال عبــد الــرمحن بــن ســلمة الطلــيطيل, وعــىل األول, : وقــال عيــاض
   مـــــع إطالقـــــه إيـــــاه, ولـــــو علـــــم رشـــــده ويـــــصح إطالقـــــه ال يـــــزول حجـــــره ببلوغـــــه إال: قـــــال

  .بمجرد قوله
َأصبغوسمع  ْ ويف وقـف إطـالق ويص القـايض  , ابن القاسم وقفه عىل معرفة رشـدهَ

ْن زربرشده الب إن عرف  هذا:ثالثها ,عىل إذنه, وكونه كويص األب   . وقويل غريهَ
ُقلــــت  فأقــــام لــــه ,يتــــيم ويص إن مل يكــــن لل: أخــــذ الثــــاين مــــن قوهلــــا يف إرخــــاء الــــستور:ُ

  .القايض له خليفته كان, كالويص يف مجيع أمره
 وبلــغ ,وإن رشط األب يف إيــصائه بابنــه إطالقــه ببلوغــه عــرشين ســنة فــامت املــويص

اليتيم املـدة, وتـرصف وهـو جمهـول احلـال ففـي وقـف تـرصفه عـىل ثبـوت رشـده, وإطالقـه 
  .ايض ابن بشري وابن العطاربرشطه قوال ابن دحون مع ابن الشقاق واإلشبييل مع الق

ُقلــت  بــاألول عمــل قــضاة ذوي العلــم مــن قــضاة بلــدنا, وال خيتلــف يف لغــو تعليقــه :ُ
  .عىل جمرد بلوغه

ْبـن رشـد جـاز فعلـه ا;واليتيم دون ويص وال مقدم إذا بلغ, فـإن جهـل سـفهه ا, ً اتفاقـُ
  .وإال ففي نفوذ فعله خالف يذكر يف ترصف السفيه قبل احلجر عليه

ـــ أحكـــام ابـــن ســـهل لـــو قـــدم  خـــاص خـــالف يفوت الواليـــة بتقـــديم عـــىل يشء ويف ثب
بقائـه مهمـال مطلقـا, أو إن كـان  عليه ففي كون القايض عىل مهمل من يقاسم عنه, فقسم

  .حني التقديم بالغا ال صغريا
 عكــسه البــن عتــاب مــع اإلشــبييل وابــن دحــون, وابــن الــشقاق والقــسم عــىل :ثالثهــا

  .قوالن البن دحون واإلشبييلالصغري ماض, ويف البالغ 
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ْبــن رشــدوالبكــر ذات األب إن بلغــت, فقــال ا روايــة زيــاد رفــع  :األول:  فيهــا ثامنيــة:ُ
  .حجرها ببلوغها

َّدونة رواية املوطأ وامل:الثاين ِّمطرف, وَ  يف الواضحة بشهادة عىل صـالح أمرهـا بعـد َُ
 ولــو بعــده مــا مل يرشــدهاالبنــاء هبــا, فهــي عــىل هــذا احلجــر قبــل البنــاء, ولــو علــم رشــدها و

  .بقرب بنائها
ِّمطرفويف رواية    .ونحوه من غري إجياب تأخري أمرها العام  استخفاف:َُ
فهــي عــىل هــذه الروايــة بعــد التعنــيس عــىل الرشــد مــا مل يعلــم  هبــذا أو بتغييبهــا: الثالــث

 بنـى هبـا قبـل تعنيـسها فهـي عـىل الــسفه  ثــم إن,سـفهها وقبلـه عـىل الـسفه, ولـو علـم رشـدها
حتــى يعــرف رشــدها وبعــده عــىل العكــس, ويف كــون تعنــيس هــذه أربعــني أو مــن اخلمــسني 

  .إىل الستني قوالن
ُقلـــــت ْبـــــن وهـــــب عـــــزا ابـــــن ســـــهل األول البـــــن حبيـــــب, وا:ُ ْبـــــن رشـــــد اَ  أن :, وروىُ

لــد  حاهلــا هــي :إن قــال يف املجهــول:  ومعنــاه;تربعاهتــا بعــد التعنــيس جــائزة إن أجازهــا الوا
 سفهها ال جيوز له إجازة تربعاهتا, واملعلوم رشدها ال جيوز له ردها  ألن املعلوم;رشيدة

ه مل حيمل املعنسة املجهولة احلال عىل السفه, وال عىل الرشد  بل ;فحاصل هذه الرواية أ
  .إىل ثالثة, فاألقول مخسة  فتفرع هذا الثالث,عىل قول األب
َّدونــةظــاهر قــول حييــى بــن ســعيد يف امل: الــسادس َمطــ , وقــالَ  رفعــه بمــرور عــام :ِّرفُ

بعــد البنــاء هبــا, فعليــه هــي قبــل البنــاء عــىل الــسفه, ولــو علــم رشــدها وبعــده قبــل العــام مــا مل 
ُاملاجـــشونيعلـــم رشـــدها, وبعـــده عـــىل الرشـــد مـــا مل يعلـــم ســـفهها, ووافقـــه ابـــن  حتديـــد   يفِ

   زال حجـــر أبيهـــا ;إن عنـــست وعلـــم حـــسن حاهلـــا:  فقـــال,الـــسنة, وخالفـــه يف لغـــو التعيـــني
  .أو وصيه

  . بمرور عامنيَّالعتبيةقول ابن نافع يف الصدقات من : السابع
  .البن القاسم وبه العمل عندنا بمرور سبعة أعوام بعد البناء: الثامن

ْيب زمنَنيوقال ابن أ َ ُشيوخالذي أدركت عليـه الـ: َ ـه بمـيض سـتة أعـوام إىل سـبعة مـا ُ  أ
مــن الثــامن فحاهلــا بعــد هــذا األمــد عــىل مل جيــدد األب عليهــا الــسفه قبــل ذلــك, وهــو قريــب 

  .خالفه الرشد حتى يثبت
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ْن زربما مل جيدد األب عليها السفه كـان يفتـي ابـ: وقوله , وقالـه ابـن العطـار, وقـال َ
علمهـــم بـــسفهها, وبـــه  ال يلزمهـــا إال أن يـــضمن شـــهود جتديـــد ســـفهها: أبـــو عمـــر اإلشـــبييل

ا حيملهـا ببلوغهـا إيـاه ًاز فعلهـا حـدأفتى ابن القطـان, وهـو القيـاس عـىل قـول مـن حـد اجلـو
ه ســفهها, ويتخــرج قــول ابــن أ يب عــىل الرشــد, فــال يــصدق األب يف إبطــال رشــدها بــدعوا

ْزمنَني َ تـسفيهه إياهـا لـو   عىل رواية جواز تربعاهتا بعـد التعنـيس بإجـازة أبيهـا, وعـىل إعـاملَ
 ففـــي لزومهـــا ;هـــاوىل عليهـــا بعـــد البنـــاء قبـــل بلوغهـــا مـــدة رشـــدها, ومـــات بعـــد بلوغهـــا إيا

ُشيوخحكم الوالية, فال ترتفع إال بثبوت رشدها ولغوه قوال متأخري    .ناُ
وال يبعـــد  ,ا يف لزومهـــا حكـــم الواليـــةً مل أعلـــم اختالفـــ;ولـــو مـــات قبـــل بلوغهـــا إياهـــا

  .دخول اخلالف فيه باملعنى
 ومــات قبــل بلوغهــا مــدة خروجهــا مــن الواليــة لزمهــا ,ومــن أوىص عــىل ابنتــه البكــر

  .واليتهحكم 
من ثقافه بـام يـصح  واليتيمة ذات ويص أو مقدم يف وقف رفع حجرها عىل إطالقها

إطالقهــا بــه, وكوهنــا مـــع الــويص ككوهنــا مــع األب يف خروجهـــا مــن واليتــه بـــالتعنيس أو 
ُاملاجشونوابن  النكاح مع طول املدة, وتبني الرشد قوال املشهور ِ.  

 يف َســحنون ببلوغهــا أو تنعيــسها قــوال الــويص يف رفــع حجرهــا واليتيمــة املهملــة عــىل
َّدونة مع غري ابن القاسم يف املَّالعتبية   ., ورواية زياد وغريهمَ

  .منها أو بأربعني أو من اخلمسني إىل الستنيويف حد تعنيسها بثالثني سنة أو أقل 
َّدونــةروايــة امل: خامـسها  وتقعـد عــن املحــيض أو حتــى , ال جيـوز فعلهــا حتــى تعــنس:َ

 أقــــصاها عــــام, قالــــه ابــــن :عــــد البنــــاء مــــدة حيمــــل أمرهــــا فيهــــا عــــىل الرشــــد, قيــــليمــــر هبــــا ب
ُاملاجشون   . ثالثة أعوام ونحوها:, وابن العطار, وقيلِ

ْيب زمنَنيوقال ابن أ َ ُشيوخالذي أدركت عليه ال: َ   .والسنتني والثالث  مثل السنةُ
ْبن رشدويف اإلنبات, نقل اوالبلوغ باالحتالم    . قوليهاُ

ا فـــيام يلزمـــه يف احلكـــم الظـــاهر مـــن طـــالق واحـــد, وفـــيام بينـــه وبـــني اهللا ال وهـــذ: قـــال
ْبـن وهـبا عنـد اًيلزمه طالق حتـى حيـتلم, أو يبلـغ االحـتالم وهـو مخـسة عـرش عامـ , وعـن َ

  .ابن القاسم سبعة عرش, وعنه ثامنية عرش



אא 

 

451

451

ثى باحليض واحلمل   .و ختتص األ
  .املشهور ثامنية عرش: املازري

  .د باإلنبات اإلنبات اخلشن دون الزغبواملرا: الطرطويش
  . واإلنبات, ما مل يعارضه:فيثبت االحتالم بقوله: ابن شاس

  .قال ابن العريب بالنظر إىل مرآت تسامت حمل اإلنبات
  .هو غريب: قال ابن احلاجب

ُقلـــت كـــره :ُ  ,هـــو كـــالنظر لعـــني العـــورة: عـــز الـــدين بـــن عبـــد الـــسالم, وقـــال َّالـــشيخ أ
  . املحدثوكذلك ابن القطان

  .هو ضبط املال وإصالحه القايض: الرشد
  .يف كونه جمرد صونه أو مع كونه حيسن تنميته عبارتان: املازري
ُقلــت  عزامهــا اللخمــي هلــا وملحمــد, ويف اعتبــار صــالح الــدين فيــه نقــاله عــن حممــد :ُ
  .وأشهب

ُقلت ه ملحمد هو:ُ   .ابن القاسم فيها, ويف سامع حييى من الصدقات نقل  ما عزا
ْبن رشدال اق َأصبغ وقاله :ُ ْ   .ما مل يكن سارقا: َ

واملــال, وإن قــرص  إصــالح احلــال الرشــد ينــايف الــسفه: ابــن حــارث عــن ابــن القاســم
  .عن غري ذلك

ُاملاجشونوقال ابن  ه إن ظهرت : ِ ال يتم إال بجواز الشهادة, وكلهم متفقون عىل أ
ــه ال حيجــر عليــه, وق بــل املــازري نقــل ابــن حــارث منــه جرحــة يف دينــه وهــو ممــسك ملالــه أ

ْبن رشدوكذا ا ـه ال :  يف سـامع حييـى يف كتـاب الـصدقات بعـد أن قـالُ ذهـب األخـوان إىل أ
قــول  وهــذا ,خيــرج مــن الواليــة إذا رشب النبيــذ املــسكر, وإن كــان حــسن النظــر يف واليتــه

  .مالك ومجيع علامئنا باملدينة
  .ر يف القياسوقاله ابن كنانة, وابن حبيب, وقول ابن القاسم أظه

; ال تعلــق لــه باملــال دفــع لــه مالــه إن كــان غــري عــدل لكذبــه أو غــري ذلــك ممــا: اللخمــي
ه ال حيجر عليه بذلك, وإن كان فاسق ـه يـستعني بـه يف ; أو برشب اخلمر مل يـدفع لـهاًأل  أل

  .ا عىل التنميةًذلك, ولو كان قادر
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كــى يف التحجــري عــىل لــيس هنــاك اتفــاق, فــإن ابــن شــعبان ح: وقــال ابــن عبــد الــسالم
  .الفاسق ألجل فسقه قولني

ُقلت  فإن اللخمي واملازري مل ينقاله مع كثـرة نقـل اللخمـي ,إىل تثبت  وهذا يفتقر:ُ
له, وكـذا أبـو إبـراهيم الفـايس مل ينقلـه  ونظـرت الزاهـي البـن شـعبان فلـم ,عنه غرائب أقوا
غــري الطاعــة أو قلــة حفظــه يف   مالــه,أجــد فيــه إال قولــه احلجــر عــىل البــالغ بــوجهني بإنفــاق

  .وتضييعه
ُقلـــت ا يف لذاتـــه مـــن ًصـــفة مـــن حيجـــر عليـــه مـــن األحـــرار أن يكـــون يبـــذر مالـــه رسفـــ :ُ

ــه قــسيم الرشــد قــسمة حقيقيــة ال :الــرشب, والفــسق وغــريه ظــاهر أقــوال أهــل املــذهب  أ
سن , ويف تقـرره بعـدم حـاًبتبـذير املـال اتفاقـ  فعـىل هـذا الـسفه تتقـرر حقيقتـه,واسطة بيـنهام

 ,القيام بتنميته أو بالفسق قوالن خمرجان من القولني باعتبار حسن التنمية وعـدم الفـسق
ويف كــون الــسفه املوجــب اســتئناف احلجــر كاملــانع أخــذ املــال, ورشطــه بكونــه بينــا ظــاهر 

  .نقال املازري عن ابن القاسم وأشهب
ْبــن رشــدوأجــاب ا :  وقــال,ه بــرد حكــم حــاكم عــىل غــري مــوىل عليــه بتحجــري بيعــه ربعــُ

  .إن ثبت سفهه حجر عليه مطلقا وإال فال
ُقلــــت مــــا ادعــــى  ســــفه قبــــل متامــــه, كفعــــل الحــــتامل ثبــــوت هنــــوض دليــــل  وفيــــه نظــــر:ُ

اســتحقاقه قبـــل متـــام موجبـــه, وربـــام حكـــم بــه بعـــضهم, واختلفـــت عبـــاراهتم يف تقـــرر عـــدم 
ْبن رشد وهي طريقة ا;الفسق, فاألكثر عىل العبارة عنه بمجرد لفظه  ,ري واألكثـر واملازُ

كــره املــازري عــىل الــ  َّشافعيةوعبــارة ابــن حــارث عــن ابــن املاحــشون بجــواز الــشهادة, وأ
حتـــى  لكنـــه غـــال ;الـــشافعي ا يف دينـــه, وكـــذلكًاعتـــرب حممـــد يف الرشـــد كونـــه صـــاحل: فقـــال

  .رشط أن يكون مقبول الشهادة
عات ال وتبع ابن شاس وابن احلاجب ابن حارث املازري يف اإلنفاق يف مجيع اجلام

نـــسات أشـــكال كـــل َّن القـــصارأشـــار ابـــ و,الكثـــري مـــن الطيبـــات يف املبيتـــات, واملوا  إلجيابـــه ُ
ال : إن كـــان مـــا فــــضل عـــن ذلـــك ال يتـــصدق بـــه وال يطعمـــه, فقولــــه:  ولكنـــه قـــال;احلجـــر

ــه ال يوجــب  نــه, وهــذا يــشري إىل أ ــه أراد إطعامــه إلخوا يطعمــه بعــد ذكــر الــصدقة ظــاهره أ
  .ر قلة املال من كثرته والتجربة وتنميته واحلق اعتبا,احلجر
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ُقلــت مــن يعــرف باالكتــساب وتنميــة مالــه وتفقــد عقــاره :  يف ســامع حييــى بــن القاســم:ُ
نــــه ومجيــــع النــــاس عــــىل  إن كــــان ذاهــــب الــــرسف فيهــــا يتــــرصف فيــــه مــــن الــــسخاء عــــىل إخوا

  .طعامه, وأعطيات ال حيملها ماله فإنه يويل عليه
ْبن رشدا   . إرادة الثناء واحلمد:الرب يريد يف غري وجوه :ُ

 ولـــو كـــان معلـــن ,يف نفـــوذ فعلـــه بمجـــرد بلوغـــه ومل حيكـــم بحجـــرهو مـــن ثبـــت ســـفهه 
 ببلوغه, أو إن مل يتـصل ببلوغـه أو يبيـع الـيشء بعـرش ثمنـه كـان معلـن الـسفه ًالسفه متصال

  .?أم ال
  . إن كان معلن السفه رد فعله, وإال جاز ولو اتصل سفهه:ثالثها

ا مل جيــز اتــصل ســفهه ً وإن كــان ســفيه,كــان حــني بيعــه رشــيدا جــاز فعلــهإن : :رابعهـاو
ْبــن رشــد الًأوال َأصــبغ عــن مالــك مــع كــرباء أصــحابه واألخــوين, وُ ْ  وابــن القاســم, وعــرب َ

ـه سـأل :وقـد روى زيـاد شـبطون القرطبـي: روى مالـك قـال: املازري عـن األول بقولـه  أ
 ويشرتي الكلب أو البـازي ,ناصية رأسها عن سفيه عندهم يكرس قوارير البان عىل ًمالك

متـيض أفعالـه ولـو :  ثـم سـألته بعـد زمـان فقـال:متـيض أفعالـه, قـال: بالضيعة اخلطرية, فقال
  .كان مثل سفيهكم
وغـريه مـن أصـحاب مالـك بجـواز  ,كان ابن عتاب يفتي بقـول ابـن كنانـة: ابن سهل

ْن زربابـــ, وال يـــرى مـــا ذكـــره ًحيـــتج بـــام جـــرى بـــه العمـــل قـــديام و,أفعالـــه  مـــن األخـــذ بـــرد َ
أن العمـــل كـــان بقـــول : أفعالـــه ألمـــر احلكـــم أمـــري املـــؤمنني بـــذلك, وكـــذا ذكـــر ابـــن العطـــار

مالــك وأصــحابه إىل أن أمــر احلكــم املستنــرص بــاهللا أمــري املــؤمنني بعــد صــدر مــن خالفتــه 
ِّمطـرفحممد بن السليم قايض اجلامعة بقرطبة أن حيمل الناس عىل قـول    وابـن القاسـم يفَُ

  .فسخ فعل السفيه قبل الوالية عليه, فمضت الفتيا بذلك يف خالفته
ِّمطرف أن قول : فزاد ابن العطار:سهلابن    . كقول ابن القاسمَُ

ْبــن رشــدا وملــا ذكــر ابــن احلاجــب قــويل مالــك وابــن القاســم, ومل يــذكر أقــوال  قــال مــا ُ
  . وعليها العكس يف ترصفه بعد احلجر إذ رشد:نصه

ْبـــن رشـــدمـــا ذكـــره صـــحيح لـــوال أن ا :ابـــن عبـــد الـــسالم  حكـــى عـــن ابـــن القاســـم مـــا ُ
 إن أفعـــال الـــسفيه قبـــل احلجـــر مبنيـــة عـــىل العلـــة عنـــده مـــا وافـــق منهـــا أفعـــال الرشـــيد :معنـــاه
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  .مىض, وما وافق منها أفعال السفيه بطل
 وهــو مــا ,وأمــا أفعالــه بعــد احلجــر فمــردودة, وهــذا لــه أصــل خمتلــف فيــه يف املــذهب

ه, هــل يمــيض أوالفعــل مــن فعــل لــو   وهــذا املحجــور قــصارى ,ًرفــع للحــاكم مل يفعــل ســوا
ــه لــو تــرصف تــرصف : للحــاكم مل يفعــل غــريه لكنــه قــد يقــال  ثــم رفــع أمــره,اًا صــحيحًأمــره أ
 , مثـــل هـــذا مل يكـــن فعلـــه كفعـــل احلـــاكمً وأن مـــن فعـــل فعـــال,اًإن كـــان هـــذا عنـــده صـــحيح

  .ب وما مل يوافقهفيلزم إمضاء فعله قبل احلجر ما وافق منها الصوا
ُقلت  أن القولني يف إمضاء فعل من عليـه واليـة إذا كـان : مقتىض قول ابن احلاجب:ُ

وابــن القاســم ال منــصوصان, ولــيس األمــر  ا يف نفــسه أهنــام خمرجــان عــىل قــويل مالــكًرشــيد
ْبــن رشــدحــسبام أذكــر, ومــا ذكــره ابــن عبــد الــسالم عــن ا  بــل مهــا منــصوصان;كــذلك ــه :ُ  أ

ا ًلقاسم أن أفعال السفيه بعد احلجر عليه مردودة ظاهره, ولـو كـان رشـيدحكى عن ابن ا
  .يف نفسه وهو وهم

ْبن رشدقال ا  أجـاز ابـن القاسـم يف : يف رسم باع من سـامع عيـسى مـن كتـاب املـديانُ
لـه مثلـه لـو طلـب ًهذا السامع نكاح اليتيم بغـري إذن وصـيه إن كـان يف ذلـك رشـيد ا يف أحوا

لــهمالــه أعطيــه, وهــذا مــش  أن الواليــة الثابتــة عــىل اليتــيم ال يعتــرب ثبوهتــا إذا علــم :هور أقوا
أن : رشــده وال ســقوطها إن علــم ســفهه خــالف مــشهور مــذهب مالــك, وعامــة أصــحابه

 وإن علــم رشــده حتــى يطلــق مــن الواليــة ,املــويل عليــه بــويص أب أو قــاض ال جتــوز أفعالــه
ْبــــــن وهــــــب ولزونــــــان عــــــن ابــــــن القاســــــم كقــــــول مالــــــك وال,التــــــي لزمتــــــه    عنــــــه مثــــــل قــــــول َ
  .ابن القاسم
ُقلــت  ,اً فهــذا ملــن تأملــه نــص يف ثبــوت القــولني اللــذين جعلهــام ابــن احلاجــب خترجيــ:ُ

يف أن ابــن القاســم يلغــي ثبــوت الواليــة مــع ثبــوت الرشــد خــالف مــا ذكــر ابــن عبــد  ونــص
  .السالم عنه, وال خيفي سقوطه

فقــه, والفيلــزم إمــضاء فعلــه قبــل احلجــر مــا وافــق الــصوا: قولــه ْبــن رشــدب ومــا مل يوا ُ 
َأصـبغمـن ســامع  يف رسـم الــرباءة ْ تــرصف حـني تــرصفه مــن   مــن املـديان يف اعتبــار حـال ذيَ

  .رشد أو سفه, وإلغاء والية عليه وعدمها
 ومـشهور قـويل , اعتبار الوالية ولغو اعتبار عدمها لـسامع عيـسى ابـن القاسـم:ثالثها



אא 

 

455

455

َأصبغمالك وسامع  ْ   .ك هذه األقوال خفي قل من يعرفه وإدرا, ابن القاسمَ
ولو باملعاوضة واإلقرار به, والتوكيل سـوى واحلجر يوجب لغو الترصف يف املال 

  .معاوضة قوته إن أحسنها ويف غريه
  .اًهو موقوف عىل نظر وليه له إمضاؤه إن كان نظر: قال اللخمي

ُقلت ه سـداد حـني عقـده, أو حـني النظـر فيـه نقـال :ُ ابـن سـهل عـن  يف كون أمضائه بأ
ــوب بــن ســليامن, وحممــد بــن وليــد وعــن األخــوين يف الواضــحة, وعليــه إن : ابــن لبابــة, وأ

  .ا أمىض وغرم مبتاعه متام قيمته اليومًكان إمضاؤه يوم النظر سداد
ْبن رشدا ا يف ذلك, فإن مل يفعـل حتـى ملـك ًفإن مل يكن له ويل قدم له القايض ناظر: ُ

, فإن رد بيعه أو ابتياعه, وقد تلف الثمن أو السلعة التي أمره خري يف إمضاء ذلك أو رده
 ويف فوهتـا , فـال يشء عليـه يف الولـد;ابتاعها مل يتبع يف ماله بيشء, ولـو كانـت أمـة فأولـدها

  .أوردها قوالن
 وال يشء عليه من قيمـة الولـد, ,ويرد عىل اليتيم ثمنها ترد: َّالعتبية قال يف :اللخمي
 ولـــو بـــاع أمـــة فحملـــت مـــن ,ه أم ولـــد بغـــري عـــوض, واألول أبـــني متـــيض لـــ:وقـــال يف مثلهـــا

فتنـزع  ,علم حجر بائعها و,اًمشرتهيا فهي كاألمة املستحقة, إال أن يكون املشرتي معرس
  .منه بكل حال
بــه وهدمــه تبــع بــه وإال  مــن أســلم: ابــن عــات يف عــامرة منزلــه, فــإن كــان ممــا خيــاف خرا

مـــويل عليـــه وديعـــة لرجـــل, فتلفـــت مل يـــضمنها  إن دفـــع ســـفيه غـــري :فـــال قـــال عـــن املـــشاور
ْبــن رشــدا ضــمنها اًاملــودع إن كــان اإلمــام غــري عــدل, وال مــأمون وإن كــان مأمونــ فــق ُ  إن أ

  . ففي اتباعه بذلك يف ماله قوالن,له منه ال بد ثمن ما باعه فيام
ُقلت ْبـن رشـد الذي يف أحكام ابن سهل لألخوين وغريمها, والبن فتـوح اتباعـه ا:ُ ُ ,

إن كـان مـا اشـرتي منـه أمـة فأولـدها أو أعتقهـا أو غـنام فتناسـلت أو بقعـة فبناهـا, أو يشء و
ه موىل عليه متعد يف  له غلة فاغتله فذلك كله كمستحق من مشرتيه, ولو علم املشرتي أ

 ولـــو مل يعلـــم بـــام ,اًبيعـــه بغـــري إذن وليـــه فهـــو كالغاصـــب يف الغلـــة, ويف قيمـــة البنـــاء منقوضـــ
  . بيع أو عطية إال بعد موته ففي رده قوالنفوته السفيه من

ُقلت   . لألخوين وابن القاسمَّالشيخ عزامها :ُ
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ا, أو مـا مل يكثـر سـامع ًوإن أقر بدين أوىص به يف ثلثـه فـامت ففـي لزومـه يف ثلثـه مطلقـ
َأصــــبغ وقــــول ,القــــرينني ْ  ولزومــــه يف ثلثــــه أو يف صــــحته أو , ولــــو مل يــــوص بــــه ففــــي بطالنــــهَ

ْبن رشديني, ونقل امرضه سامع القرن ُ.  
ُقلـــت ـــت حـــر بعـــد مـــويت إن كـــان يف املـــرض لـــزم يف :  وعـــىل أصـــل أشـــهب يف قولـــه:ُ أ

الثلث وإال سقط, ولو مل يمت بطـل إقـراره املتيطـي يف الواضـحة البـن كنانـة إقـراره بـدين 
  .يف مرض موته يف ثلثه مبدأ عىل الوصايا

م املحققــني للوقــف يف واملــذهب لــزوم طــالق الــسفيه املكلــف املــازري مــال بعــضه
ــــه يــــدخل عليــــه نقــــص ا يف مالــــه الحتياجــــه ًلزومــــه مــــن تعليــــل املغــــرية رد عتقــــه أم ولــــده بأ
 وهـو مـا يعـرض مـن ,لتزويج أو ترس ورده املازري بزيادة عتق أم الولد بتفويت أمر مايل

  .أرش جناية عليها فأشبهت األمر املايل
ُقلت   . وكذا العصمة معروضة للخلع:ُ

ْبن رشدا  وإن ,ال يعتـق عليـه  وأن, ويلزمه ظهاره ولوليه أن يعتق عنه لبقاء زوجته:ُ
قها بحسب نظره وال جيزيه صوم وال إطعام إن كان له مالآ   .ل لفرا

 إال بعــد : فــال يطلــق عليــه عــىل قولــه,إن مل يعتــق عنــه وليــه فلــه أن يــصوم: وقــال حممــد
وعــــىل األول يطلــــق عليــــه دون  ,بالــــصوم  ألن لــــه أن يكفــــر;أجــــل اإليــــالء إن طلبتــــه املــــرأة

َأصبغإذا رفعته امرأته وهو قول  رضب أجل إليالءه ْ   ., وال حد يف ذلك عند ابن القاسمَ
 فـإن أعـاد الظهـار مل , ألهنا تعرض للحكـام;يعتق عنه وليه أول مرة: وقال ابن كنانة

  .يعتق عليه, وقاله حممد
فيـه  هلـا, ومـا لـيس لـهمقتـىض قو  ونفيه الزم هو,استلحاق النسب: وقول ابن شاس

واملغــرية  إال املتعــة فعلــه فيــه جــائز, ويف لزومــه عتــق أم ولــده قــوالن للمــشهور مــع األكثــر,
كـــان يـــسريا لروايـــة أشـــهب, وليحيـــي عـــن ابـــن   إن:ثالثهـــا مـــع ابـــن نـــافع ويف اتباعهـــا ماهلـــا

َصبغَالقاسم وأل ْ.  
بيمــني بــصوم أو وإيــالؤه بطــالق هــو فيــه عــىل حنــث أو بعــدم تكفــري وليــه ظهــاره, أو 

صــالة يلزمــه وبيمــني عــىل تــرك الــوطء بــام يمنعــه مــن عتــق أو صــدقة لغــو وبيمينــه بــاهللا يف 
ا, أو إن مل يكن له مال قوال حممد وغريه, ويلزمه ما أفسد أو كرس يف مالـه ممـا ًلزومه مطلق
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 وحيلـف  وال حيلف فـيام ادعـي عليـه يف مالـه,,ا, وفيام اؤمتن عليه قوالنًمل يؤمتن عليه اتفاق
  .فيام ادعي عليه فيام جيوز فيه إقراره

ُقلت   .ال حيلف فيام ادعي عليه يف ماله هو معروف املذهب : قوله:ُ
ــ: أليب حممــد األصــييل:ويف أحكــام ابــن ســهل ا قــول ً توجــه اليمــني عليــه بــذلك متعقب

دلـــسيني بــــسقوطها  وعــــىل ذات , واحـــتج بتوجــــه اليمــــني عـــىل مــــن أحــــاط الـــدين باملــــه,األ
 ,بدعوى ما هو أكثر من ثلثها, ويرد بأن الـسفيه ال جيـوز إقـراره, فلـو لزمتـه اليمـنيالزوج 

فــإن مل يوجــب نكولــه غرمــه مل تكــن هلــا فائــدة, وإن أوجبتهــا لــزم إعــامل إقــراره وإقــرار مــن 
أحـــاط الـــدين باملـــه الزم, وكـــذا الزوجـــة فـــيام ادعـــى عليهـــا بـــأكثر مـــن ثلثهـــا بمعاوضـــة إن 

  .ا, وإن كانت بعطية منعنا توجهها عليها فتأملهكانت الدعوى املذكورة هب
 دون يمـني املـوىل عليـه ًا, ففـي غرمـه عـاجالًولو نكـل مـن ادعـى عليـه مـوىل عليـه حقـ

حينئــذ وتــؤخر لرشــده, فــإن نكــل حينئــذ رد مــا أخــذ ووقــف الغــريم عــىل تعجيــل احللــف, 
  .حياء للسنةإنام حلف مع شهادة إ: ًنقل ابن فتوح عن املذهب مع ابن اهلندي قائال

ْبـن رشـدا وابن سـهل ويعقـل مـع العاقلـة مـا لزمهـا وجيـوز عفـوه عـن دمـه, ولـو كـان : ُ
خطئـــــا, ويف عفـــــوه عـــــن مــــــا دون الـــــنفس يف بدنـــــه مـــــن جــــــراح وشـــــتم قـــــوال ابـــــن القاســــــم 
واألخوين, وإقراره عام يتعلق ببدنه من حد وقـصاص الزم بخـالف املجنـون, كالـصالة 

  .ونحوها فيهام
ال : ه أبـــوه ثـــم وصـــيه ثـــم احلـــاكم وال واليـــة جلـــد يف وصـــاياها األولووىل املـــوىل عليـــ

جتــوز وصــية اجلــد بولــد الولــد, وال أخ بــأخ وإن مل يكــن أب وال ويص وإن قــل املــال, وال 
ا مـــن قبـــل األب, وإال مل جيـــز إن كثـــر ًجيـــوز إيـــصاء األم, بـــامل ولـــدها املـــال أن تكـــون وصـــي

  .إسنادها العدل فيمن ال أب له وال ويص ازوإن كان يسري كالستني دينار, وأج ,املال
 وحـد اللخمـي اليـسري بخمـسني, وخـرج عـىل إجـازة ,ال جيـوز ذلـك هلـام: وقـال غـريه

هـــذا يف : أشـــهب قـــسم األخ عـــىل أخيـــه حتـــت نظـــره صـــحة إيـــصائه بـــه فـــيام يـــرث منـــه, قـــال
  .املرياث

مـن شـاء وما تطوع بـه ميـت مـن وصـية فجـائز إيـصاؤه بـالنظر فيـه للمـويص لـه بـه إىل 
  دون أبيـــــه ووصـــــيه, ولـــــو نـــــص عـــــىل دفعـــــه للمـــــوىل عليـــــه يتـــــسع فيـــــه مل يـــــدخل حتـــــت نظـــــر 
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  .وفيه نظر
ُاملاجشونابن فتوح البن حبيب عن ابن  أهنـم أجـازوا نظـر العـم :  عن مالك وغـريهِ

وغريه, كاألم واألخ الرشيد لليتيم دون تقديم سلطان وإيصاء أب, وأجازوا له ما جيوز 
نظـــر ومل يـــتهم, وعـــزو ابـــن عبـــد الـــسالم هـــذا لغـــري واحـــد مـــن العلـــامء للـــويص إذا أحـــسن ال

ه ليس يف املذهب وليس كذلك   .يقتيض أ
  بيـــــــع األب عـــــــىل صـــــــغار بنيـــــــه, وأبكـــــــار بناتـــــــه حممـــــــول عـــــــىل النظـــــــر حتـــــــى : املتيطـــــــي
  .يثبت خالفه

ُشيوخقال بعض ال ئه لنفسه فهو عىل العكس, قـالً اتفاق:ُ وال اعـرتاض  :ا إال يف رشا
بـــــن بعـــــد رشـــــده فـــــيام باعـــــه عليـــــه أبـــــوه, قالـــــه ابـــــن القاســـــم يف الواضـــــحة والثامنيـــــة عـــــىل اال
  .وغريمها

َأصــــبغحبيــــب عــــن ابــــن  ْ  يمــــيض بيعــــه, وإن بــــاع ملنفعــــة نفــــسه, ثــــم رجــــع لقــــول ابــــن :َ
  . إن باع ملنفعة نفسه ونحو ذلك فسخ:القاسم

ُقلــت يــه الــدار  منفعــة غــري واجبــة لــه, ولــو كانــت واجبــة لــه مل يفــسخ كبيعــه عل: يريــد:ُ
  .لرشكته معه فيها, وهي ال تنقسم

بيعــــه عــــىل ولــــده جــــائز وال يكلــــف املبتــــاع إثبــــات غنــــى األب, : ابــــن كنانــــة قــــال غــــري
  .وصالح حاله

 فـال جيـوز بيعـه, وإن ;إال أن يكون األب ممن يـويل عليـه: قال عيسى عن ابن القاسم
َأصبغمل يكن يف والية, وسمعه  ْ   . من ابن القاسمَ

:  بعـد اإلعـذار للمبتـاع فـيام ثبـت مـن سـفهه, وقـال القـايض ابـن بـشري:مالك قال ابن
ُشــــيوخ وخالفــــه ,ا, والولــــد صــــغريًا معــــدمًبيعــــه عــــىل ولــــده مــــاض, ولــــو كــــان األب ســــفيه ُ 

َأصبغ واحتجوا بسامع ,عرصه ْ َ.  
ُقلــت ْبــن رشــد مل حيــك ا:ُ بيــع األب عقــار ابنــه : بحــال, وقــال  قــول القــايض ابــن بــشريُ

كــان عــىل وجــه النظــر جــائز مــن غــري قــرصه عــىل وجــوه معــدودة, وهــو الــذي يف حجــره إن 
  .ا عىل ما نص عليه يف هذا السامعًحممول عىل النظر حتى يثبت خالفه, ولو كان مفلس

 وال العبــــد الــــذي حيــــسن القيــــام هبــــم, إال أن ,ال يبيــــع الــــويص عقــــار اليتــــامى: وفيهــــا
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 ولـيس ,, أو مـا ال كفايـة يف غلتـهيكون لبيع العقار وجه من ملك بجواره يرغبـه يف الـثمن
  .هلم ما ينفق منه عليهم

ال يبـــاع عليــه إال يف الـــدين عــىل امليـــت أو حاجـــة أو :  وملالـــك يف املجموعــة:الــصقيل
  .خوف خرابه

وال هيـب الـويص ربعـه : بيعـه عليـه بخـالف الـويص, قـال: قال بعض أصـحابنا ألبيـه
 عليــــه قيمتهــــا وهــــو ال يبيــــع بالقيمــــة,  ألن اهلبــــة إذا فاتــــت بيــــد املوهــــوب لــــه إنــــام;للثــــواب

  .ولألب هبة مال ولده الصغري للثواب
ال جيـوز لـألب أن يبيـع عقـاره إال لوجـه  الويص العدل, كاألب جيـوز لـه مـا: الصقيل
  .نظر كالويص
ُقلت ـه عـىل النظـر اتفاقـ:ُ ْبـن رشـدا اً تأمل هذا مع نقل املتيطـي أوال أ َأصـبغ يف سـامع ُ ْ َ 

  .عقار اليتيم إال لوجوه حرصها أهل العلم بالعدال جيوز للويص بيع 
ُقلت ا دين ال فضلة له مـن غـري ثمنـه أو نفقـة اليتـيم, ً حاصل حدها أحد عرش وجه:ُ

  .أو كثرة الثمن
, ونقـل عنـه املتيطـي إن ًطيبـا حـالال ويكـون مـال اليتـيم: َسـحنونقال ابـن فتـوح عـن 

  .كان مثل عمر بن عبد العزيز
ُقلت   .ب تعذرهيوج  األخذ هبذا:ُ
 فـــإن علـــم الـــويص أن امللـــك خبيـــث املـــال ضـــمن, وإن مل يعلـــم :أيب عمـــران  ابـــنقــال

مــه ثمنــا حــالال أو تبــاع الــدار عليــه فيــه, وال ضــامن عــىل الــويص إن مل يعلــم زاد  فلالبــن إلزا
بــه, ولــيس ثــم مــا يــصلحه بــه أو  يف هــذا الوجــه, ويرجــو أن يعــوض لــه مــا هــو أفيــد أو خلرا

  .ا ال رشكة فيه, أو لدعوى رشيكه فيام ال ينقسم بيعهلرشكة فيه ليعوضه م
ا ليــستبدل بــه ًوال مــال لليتــيم يبتــاع لــه بــه تلــك احلــصة أو لكونــه موظفــ: املتيطــي قــال

ه ال يعود بنفع ابـن زيـاد وابـن أ , أو أل ْيب زمنَـنيحرا َ ا بـني اليهـود يـشرتي لـه ً, أو تكـون دارَ
  .بني املسلمني, أو تكون مثقلة بالغرم

  :أو خيشى عليها النزول, وقد كنت مجعتها يف ستة أبيات هي هذه: الطالعابن 
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ـــــــــــه غـــــــــــري حاصـــــــــــل  وبيـــــــــــــــــــع عقـــــــــــــــــــار عـــــــــــــــــــن يتـــــــــــــــــــيم لقوتـــــــــــــــــــه وهـــــــــــدم ومـــــــــــا يبنـــــــــــى ب
ه قــــــــــــــل ورشك بـــــــــــــه يرجـــــــــــــى بـــــــــــــه ملـــــــــــــك كامـــــــــــــل  وديــــــــــــــن وال مقــــــــــــــيض منــــــــــــــه ســــــــــــــوا
وذي ثمـــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــل كثـــــــــــــــــــــري وطائـــــــــــــــــــــل  ودعـــــــــــــــوى رشيـــــــــــــــك ال ســـــــــــــــبيل لقـــــــــــــــسمه
أو الــــــــــــــــــــــــــــــدار يف دور اليهـــــــــــــــــــــــــــــــود األراذل  كــــذا العــــاري عــــن نفــــع ومــــا خيــــف غــــصبه
ــــــــــــا عــــــــــــن ســــــــــــؤال لــــــــــــسائل  ومــــــــــــــا نالــــــــــــــه توظيــــــــــــــف أو ثقــــــــــــــل مغــــــــــــــرم ب فجــــــــــــذها جوا
ــــــــــع قيــــــــــد بعــــــــــضهم بـــــــــــــــال ثمـــــــــــــــن يعطـــــــــــــــى لـــــــــــــــداع مفاصـــــــــــــــل  ودعــــــــــوى رشيــــــــــك البي

         ويطلـــــب يف البيـــــع عليـــــه ذكـــــر كونـــــه أوىل مـــــا يبـــــاع عليـــــه مـــــن نفقـــــة أو ديـــــن, وكونـــــه 

                  واستقــــىص , وأصــــاب وجــــه البيــــع,ن بــــاع مــــساومةبعــــد شــــهرته وطلــــب الزيــــادة فيــــه, فــــإ
  .الثمن جاز

إذا مل يكـن  ا البيع عـىل حمـضونهًوجيوز للحاضن واحلاضنة ولو كان أجنبي: ابن فتوح
  .يف حرض أو بدو, دون إذن قاض إن كان تافها يشء يقوم بنفقته له

 العـرشة دنـانري ونحوهــا :, وقــال أمحـد بـن سـعيداًالعـرشين دينـار: قـال حممـد بـن أمحـد
ْن زربابـ تــام   وهــذا العــدد املــذكور يف, وأبــاه أهــل عــرصنا,اً ثالثــون دينــارَ الواحــد مــن األ

ـه لـيس للحاضـن بيعـه إال بـإذن اإلمـام لـيس عليـه :وليس لليتـيم رده بعـد كـربه, والقـول  أ
ــه لــه البيــع دون إذن اإلمــام يف الــيشء الكثــري إن كــان ملــصلحة:العمــل, والقــول , ووافــق  أ

  . واألم احلاضنة أحرى يف بيعها من حاضن غريها,السواد ليس عليه العمل
ه أوىل ما يباع عليه   .ورشطه يف اجلميع ثبوت احلضانة وسداد البيع وأ

 وال عفــو لــه إال بعــوض, وكــذا , القــصاص يف جــراح ابنــه الــصغري:ويف دياهتــا لــألب
 مـــــن ذكرنـــــا مـــــن أب أو ويص أو الـــــويص والنظـــــر يف شـــــفعة الـــــسفيه لوليـــــه فيهـــــا لـــــو أســـــلم

سلطان شفعة الصبي لزمه ذلك, وال قيام له إن كرب ابن فتوح كالمها حممول عـىل النظـر, 
  .إال أن يثبت أن إسقاطها سوء نظر, وأن األخذ نظر وغبطة فيبقى عىل شفعته

إن ثبت أن إسقاطها سوء نظر فاليتيم باق عـىل : املتيطي عن غري واحد من املوثقني
 ; ولــيس ينظــر مل يقطــع شــفعته,إن ســلم القــايض شــفعة صــغري: وقــال أبــو عمــران ,شــفعته
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ه كمن رفع إليه الصغري فلم حيكم له, ولـيس كـاألب والـويص يـسلامن شـفعته  ولـيس ,أل
 والنص ملالـك يف األب والـويص كـام ذكرنـا , ألهنام تركا التجربة;بنظر ذلك يقطع شفعته

  .وحلمديس يف ذلك ترجيح
ُقلت   . وحكم اخللع تقدم,وت وليه يف الشفعة وحكم سك:ُ

 ; نــصاا يف احلجــر يوجــب أصــالته يف كــل ذي رق إال مــا ارتفــع بــإذنًوكــون الــرق ســبب
  .ا كاملكاتبًكاملأذون له يف التجر أولزوم

ُشـيوخاملدبر واملعتق ألجل وأم الولـد كـالقن ووهـم بعـض : اللخمي  شـهود تـونس ُ
ا تقــرر مــن عــدم إنــصاف أكثــر قــضاهتا مــن تقــديم يف أوائــل هــذا القــرن فــشهدوا يف بيعهــا ملــ

 عــن الفقــه ألهــواء اهللا يعلمهــا, وكــان ســيدها غائــب فبــالغ يف ًمــن ال حيــسن الطلــب فــضال
إنكار ذلك, فنقض فعلها ولـو كـانوا طلبـة لقلـت غـرهم يف ذلـك لفـظ أيب سـعيد يف كتـاب 

ذون, وإن مل يكـــن وألم الولـــد واملكاتـــب الـــشفعة, والعبـــد املـــأ: الـــشفعة قـــال فيـــه مـــا نـــصه
  . فذلك لسيده إن أحب أخذه الشفعة لعبده أو ترك;اًمأذون

ُقلت  فظاهر هذا أهنا كاملكاتب واملأذون له, وعليه فيه تعقب إلهيامـه هـذا, ولفـظ :ُ
َّدونةامل   . سامل عنه لفظها يف أول الكتابَ

ُقلــت يـــد هلـــم  ألن العب;نعـــم:  أم الولـــد واملكاتـــب ألهـــام الـــشفعة يف قــول مالـــك, قـــال:ُ
ا له, وإن كان غري مأذون له فلـسيده ًالشفعة عنده, ويف أخذه للعبد الشفعة إن كان مأذون

:  والرتك وهـذا اللفـظ بعيـد عـن اإلهيـام املـذكور مـن لفـظ أيب سـعيد, فمعنـى قوهلـا,األخذ
  . اإلعالم بثبوت الشفعة لألعم من ذي االستقالل باألخذ والقارص عنهًأوال

 للـسيد احلجـر عـىل : وقول ابن شـاس وابـن احلاجـب,تقسيمه هلاما ًثاني: ومعنى قوله
ه ذكره بعد هذا;رقيقه, لفظ يوهم أصالة جواز فعله, ومحله عىل املأذون له بعيد   . أل
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  ]باب يف صيغة اإلذن يف التجر[
  :)1(الفعل الدال كالقول واًفصيغة األذن ما دل عليه, ولو ظاهر

ا لـه, ويف ً مل يكن بذلك مأذونَ الغلةَّ إيلِّأد: ده من قال لعب: يف بعض رواياهتا:عياض
املأذون منها من خىل بني عبده وبني التجـارة جتـر بـام شـاء, ولـزم ذمتـه مـا دائـن النـاس مـن 

واع التجارة أقعده;كل جتارته ه أقعده للناس, وال يدرون ألي أ   . أل
ُشــيوخقــال بعــض  ــه إنــام أذن لــه يف نــوع خــاص :  عبــد احلــقُ أو أعلمهــم مل لــو أشــهد أ

واع التجر أقعده:يلحقه دين يف غريه, وهو دليل قوهلا   . وال يدري الناس ألي أ
ـه ال يبيـع وال يـشرتي إال :وسمع أصبع ابن القاسم  من أمـر عبـده يف التجـارة باملـه أ

  .بالنقد فداين الناس فهم أحق بام يف يديه
َأصبغ ْ ه مأذون حـني أطلعـه عـىل الـبعض كمـن أذن لـه أال: َ  يتجـر إال يف البـز فتجـر أل

  .يف غريه
 ,إن قـــرص مـــا بيـــده عـــن ديـــنهم استحـــسنت كونـــه يف ذمتـــه وفيـــه ضـــعف: ابـــن القاســـم

 وحكـم القـراض أن ال ,اًا كـان بـه مأذونـًلو أعطاه قراضـ هو كام رشطه سيده كام: َسحنون
  .يبيع بالدين, فكذا إن رشط أال يبيع بالدين

  . يشهر ذلك ومل يعلنهحيتمل كون هذا اخلالف إن مل: عبد احلق
ْبــن رشــدقــال ا ُشــيوخ قــال بعــض : يف املقــدماتُ حتجــريه عليــه التجــر  إن بــني:  صــقليةُ

َّدونةيف نوع لزمه حجره فيه وهو صحيح يف املعنى, قائم من امل   .َّالعتبية وَ
َّدونـــة كامل:دليـــل قـــول أصـــبع: وقـــال يف البيـــان ـــه لـــو أعلـــن بقـــرص إذنـــه عـــىل يشء مل ;َ  أ

ـــه مـــن بـــاب التحجـــري, فعـــىل قولنـــا;ه, ويـــدخل فيـــه اخلـــالف بـــاملعنىيلزمـــه يف غـــري  ال : أل
 أن لــه :َســحنونحيجــر عــىل العبــد إال عنــد الــسلطان مل ينفعــه اإلعــالن بالقــرص, وعــىل قــول 

  .أن حيجر عىل عبده دون السلطان ينفعه ذلك
                                     

  . وهو أخرص مما ذكرً أو فعالًا قوالً ما دل عليه ظاهر:هال قال): فإن قلت(: َّالرصاع قال )1(
ُقلت ه زيادة بيان, وقد وقع يف امل:ُ َّدونة يظهر أ  وهـذا مـن , أن من خىل بني عبده وبني التجارة جتـر بـام شـاء:َ

  .الفعل, واهللا املوفق للصواب
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ُقلت ه ال يلـزم مـن لغـو احلجـر عـىل مـن ثبـت اإلذن فيـه :ُ وعمـل  يرد خترجيه األول بأ
  .قبل العمل به به لغوه فيام قارن إذنه

ه إن حجر عليه الدين أن الغرماء ال حق هلم فـيام بيـده :َسحنونوظاهر قول : قال  أ
من مال أذن له بالتجر فيه, وإن مل يعلموا بذلك, ومسألة القراض التي احتج هبا ال يلـزم 

ــه خيالفــه فيهــا, ويقــول;ابــن القاســم حجــة هبــا  فــيام بيــده, إال أن يعلمــوا بلحــوق الــدين:  أل
ه بيده قراض, وكذا يف قراض احلر إن علمـوا ذلـك وإن مل يعلمـوا ذلـك افـرتق احلـر مـن  أ

فــرد  ألن احلــر يــضمن املــال, فربــه حيــاص الغرمــاء فيــه, والعبــد ال يــضمن لــسيده فتن;العبــد
ه فرط حني مل يعلمهم;الغرماء إن مل يعلموا بجميعه   . أل

 ألن ; ضـــــعيف لـــــيس املـــــأذون لـــــه كاملقـــــارض:َســـــحنونوقـــــول : وقـــــال ابـــــن دحـــــون
املأذون لـه لـو حجـر عليـه التجـر فـيام عـدى البـز لزمـه بخـالف املقـارض, ولـيس قـول ابـن 

ه جعل حتجري السيد عىل عبـده َسحنون ألن قول ;دحون بصحيح  إنام ضعف من أجل أ
ل الفـرق بـني حتجـري ا للغرماء, وإن مل يعلموا بتحجريه املداينة عليه ال من أجـًالدين الزم

  . إذ قد بينا عدم الفرق بينهام;اًالدين عىل العبد وبني دفع املال إليه قراض
ُقلت  إن أعلـن بـذلك :ثالثها ففي لزوم ختصيص السيد جتر عبده بنوع ولغوه فيعم :ُ

َأصبغ يف سامع َسحنونل ْ ْبـن رشـد ابن القاسم, وختريج اَ  عـىل لغـو حتجـري الـسيد عـىل عبـده ُ
  .ان والسامع املذكوردون السلط

ه ال خيالف ما حد له:رابعهاو : وإال فالثاين وعليه قال  للخمي إن كان العبد يرى أ
إن نقص املبيع من غري سبب العبد مل يلزمه, وإن كان من سببه ومل يصون به ماله كـان يف 

ألقـل مـن  فعليـه ا;ا, والـثمن قـائمًماله األقل من الثمن أو القيمة, وإن باع ما اشـرتاه تعـدي
 مل يلزمـــه غـــرم مـــن املـــال الـــذي بيـــده, ;الـــثمن األول أو الثـــاين, أو القيمـــة وإن تلـــف الـــثمن

وإن بــــاع بالنــــسيئة وتغــــري ســــوق املبيــــع فلــــسيده رده وإجازتــــه وإن تلــــف أو تغــــري مــــن غــــري 
 وإن كــان ,اً فلــه إجــازة ذلــك, أو القيمــة نقــد;ســبب املــشرتي, فكــذلك وإن كــان مــن ســببه

 , فله إمضاء ذلك أورده;ًخذ الثمن, وإن اشرتى بالنسيئة فإن كان قائام فله أ;حل األجل
  .وإن هلك من غري سبب العبد فهو من بائعه
 ;رده السيد وأخذ ثمنه, وإن كان مـن سـببه وإن حدث به عيب من غري سبب العبد
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فلــيس لــه رده, وخيتلــف هــل يغــرم العبــد ذلــك الــنقص أو يكــون جنايــة يف رقبتــه, وللــسيد 
  ويتبـع العبـد بالعيـب,اًباألقـل مـن القيمـة أو الـثمن, إال أن يـرىض بائعـه بأخـذه معيبـقبوله 

 فعليـــه األقـــل مـــن الـــثمن أو القيمـــة, إال أن ;كـــام تقـــدم, وإن صـــون بـــه مالـــه بأكـــل أو لـــبس
  . فله الرجوع باملثل عىل العبد أو السيد; أوال يرىض البائع بالقيمةًيكون مكيال

  .له يف التجارة حكم الوكيل املفوض إليهحكم املأذون : ابن احلاجب
ُقلــت ا للتجــر ً هــو نــص قوهلــا إذا وضــع العبــد املفــوض إليــه مــن ثمــن مــا بــاع اســتيالف:ُ

َّدونـةجاز, وكذا الوكيل ال الوكيل عىل بيـع بعـري أو جاريـة, وبـاحتامل قـصده اتبـاع امل  يـرد َ
 وال غـريه حتـى تـصح ,لـهمل يتقدم له حكم الوكيل املفوض : تعقبه ابن عبد السالم بقوله

ــه عكــس التــشبيه يف تــشبيهه العبــد بالوكيــل املفــوض إليــه تابعــ ا للفــظ ًاإلحالــة عليــه, إال أ
  .التهذيب باملعنى

  .ا للتجرًا للناس إال استيالفًليس له أن يصنع طعام: وفيها
  .عنها وكذا تأخريه دينا له: أبو سعيد

ُقلت جـوز لـه أن يـؤخر بـالثمن قـ:  ولفظها قلت:ُ فـذكر مـا تقـدم لـه :  قـال مالـك:الأ
  .يف الوضيعة
 إذ ليـــست مـــن ;إلغـــاء منفعـــة الـــسلف  ويف,اً ظـــاهره جـــواز التـــأخري اســـتيالف:عيـــاض

 وهـــــو أظهـــــر, ورده ابـــــن عبـــــد الـــــسالم بأهنـــــا منفعـــــة غـــــري حمققـــــة َســـــحنوناملـــــؤخر ومنعـــــه 
ــه إذ أراد;احلـصول, وبــأن التجــر جيـوز لــه التــأخري طلبـا ملحمــدة الثنــاء  بنفــي حتقــق  ويـرد بأ

  . ألن الظن كاف;املنفعة نفي ظنها منع, وإن أراد نفي علمها مل يرض
  .ا للثناء ممنوعًبجوازه يف احلر طلب: وقوله
  . من ماله بغري إذن سيدهًشيئاوال يعري : وفيها

ال بــــأس أن يعــــري دابتــــه للمكــــان القريــــب ويعطـــــي : الــــصقيل عــــن حممــــد, قــــال غــــريه
  .السائل الكرسة والقبضة

ُقلت   . غري القليل: كذا قيل يف الويص من املال:ُ
ولـــه أن يتـــرصف يف الوصـــية لـــه واهلبـــة ونحومهـــا, ويقـــبلهام بغـــري إذنـــه : ابـــن احلاجـــب
  .وكذا غري املأذون
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ُقلــت  غــري حمتــاج إليــه لوضــوح كــوهنام مــن مجلــة مــال العبــد : قولــه يف الوصــية واهلبــة:ُ
 غـــري مـــأذون لـــه بقبـــول اهلبـــة  وإن كـــان,عليـــه حجـــر التـــرصف فيـــه, وأمـــا اســـتقالله فيجـــب

مـــن أوىص لعبـــد ابنـــه وال وارث لـــه غـــريه جـــاز, وال ينـــزع ذلـــك : فمقتـــىض قـــول وصـــاياها
 مـــن :روى ابـــن نـــافع:  وقـــد يؤخـــذ مـــن أخـــذ األشـــياخ مـــن قـــول نكاحهـــا الثـــاين,االبـــن منـــه

 ,زوج أمتــه مــن عبــده ثــم وهبهــا لــه يغــرتي فــسخ نكاحــه وأن حيلهــا لنفــسه أو لغــريه مل جيــز
 ;رم بذلك عىل الزوج جرب السيد عبده عىل قبوله اهلبـة وعـدم اسـتقالله بقبـول اهلبـةوال حت

ــه لــو اســـتقل بــالقبول اســـتقل بــالرد  وكلـــام اســتقل بـــه مل يــصح جـــربه بيــان الـــصغرى أن ,أل
االستقالل بالقبول موجب لالستقالل بالرد أصله املفلس ملا استقل بقبول اهلبة اسـتقل 

كسه الصبي ملا مل يستقل بقبول اهلبة عن وليه مل يستقل بردها, بردها, ولو كره غرماؤه ع
 والـــالزم باطــل, فأخـــذ ,وصــدق الكـــربى واضــح ينـــتج لــو اســـتقل بــالقبول مل يـــصح جــربه
   وهـــــــو عـــــــدم اســـــــتقالله ,األشـــــــياخ نقيـــــــضه مـــــــن قوهلـــــــا املـــــــذكور فيثبـــــــت نقـــــــيض امللـــــــزوم

  .وهو املدعي
عبد فأبى أن يقبل فلسيده أخـذ  إن تصدق عىل :َسحنونومثل رواية ابن نافع سامع 

ْبــن رشــدذلــك, وإن أبــى املتــصدق مــن ذلــك ا ا, واألول هــو ظــاهر قوهلــا, ومــا وهــب ً اتفاقــُ
 , فغرمــــاؤه أحــــق بدينــــه مــــن ســــيده, وســــيده أحــــق بكــــسبه; وقــــد اســــغرتقه ديــــن,للمــــأذون

 وإنــام هلــم ذلــك ;ومــا فــضل بيــده مــن خراجــه وقيمتــه إن قتــل ,وعمــل يــده, وأرش خراجــه
  . للعبد, أو تصدق به عليه أو أوىص له به فقبله العبدفيام وهب
ُقلــت  ولــذا جعلــه بعــضهم خــالف مــا ; فقبلــه العبــد اســتقالله بــالقبول: فظــاهر قولــه:ُ

  .تقدم يف نكاحها الثاين
أو برشط كون اإلعطاء لقضاء الدين نقـال الـصقيل ا ًتعلق الدين بام أعطيه مطلق ويف

  . والقابيسَّالشيخعن 
لم قـصد معطيـه كونـه ليتـسع بـالنفع بـه مل يتعلـق بـه دينـه, ويف اسـتلزام  إن ع:اللخمي

ـه  اإلذن يف التجر أخذ القراض وإعطائه نقال الصقيل عن ابن القاسم وأشهب بناء عىل أ
  .جتر أو إجارة, وإيداع للغري

 جـــــاز يف بعـــــضه حـــــسب ;إن كثـــــر املـــــال وعلـــــم أن مثلـــــه يبـــــضع ويقـــــارض: اللخمــــي
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 يعمــل فيـه للنــاس, ويـدع مـا أذن لــه فيـه وال لــه أخـذ زيــادة عـىل مــا  ويمنـع أخــذه مـا,املعتـاد
بيده كام لـيس لـه أن يتجـر يف مـائتني إن أعطـاه سـيده مائـة, إال أن يكـون أذن الـسيد يف غـري 

 وقـد تقـدم ,يكـون مـن قـراض أو بـضاعة أو شـبه ذلـك مال دفعه إليه, ويعلم إن جتر بـه أن
يف مالـه بغـري إذن  ل وللمكاتـب والعبـد التجـر وقول نكاحهـا األو,يف الرهن حكم ترسره

  .السيد
ـه العـادة عنـدهم, وألن: قال اللخمي يف كتاب املأذون له ـه  وحمملـه عـىل أ خيتلـف أ

ــــه لــــيس ممــــا يتــــضمنه االســــم;ال يــــستبيح ذلــــك بمجــــرد اإلذن يف التجــــارة    وال يــــدخل , أل
  .يف معناه

ُقلــت داللــة   إلدراكــه بمجــرد فطنتــه وهــذا,ا ال يــدل عليــه مطابقــة وال تــضمنً: يريــد:ُ
 لعدم مشاركته يف أصول الفقه حسبام قاله املازري يف كتاب اجلنـائز, ;املطابقة والتضمن

 ;التحقيـق ثبوهتـا هنـا ووال يتم قول اللخمي إال بنفي الداللة الثالثة, وهي داللـة االلتـزام
ــــه ال خــــالف أعلمــــه يف جــــواز وطــــيء املــــأذون لــــه مــــا يف ملكــــه حــــسبام تقــــد م يف كتــــاب أل

ء األمـــة وملكـــه إياهـــا يوجـــب جـــواز وطئـــه إياهـــا,  الـــرهن, فـــاإلذن لـــه بـــالتجر يـــصحح رشا
 وهـــذا هـــو وجـــه املـــذهب خـــالف مـــا زعمـــه ,فـــاإلذن يف التجـــر يـــستلزم اإلذن يف التـــرسي

  .اللخمي
  .ومتعلق دينه ذمته كاحلر ال رقبته وال ذمة سيده

 أن يــضمنه ويبــاع العبــد عليــه يف ال يلــزم الــسيد عهــدة مــا اشــرتى املــأذون, إال: فيهــا
  .ذلك وتعلق الدين بالذمة أعم وأخص فاألعم تعلقه باعتبار صالحية اقتضائه منها

 ,ويتعلــق دينــه بــام يف يديــه: واألخــص تعلقــه هبــا باعتبــار اقتــضائه فقــول ابــن احلاجــب
ن مـن ديـ كلام صار بيد املأذون بالطوع مـن معطيـه: ثم بذمته هو باملعنى األخص, وقوهلا

  .أو وديعة فاستهلكه فذلك يف ذمته ال يف رقبته هو باملعنى األعم
ــ: ابــن القاســم وســمع عيــسى روايــة  وانتــزع مالــه ,ا عــىل عبــده ثــم باعــهمــن ضــمن دينً

  .ليس لرب دينه طلب سيده بحاملته به حتى حيل األجل
ْبن رشدا  فلـيس الـسيد بـل ;القيـاس منـع سـيده انتـزاع مالـه خـوف: قول ابن دحـون: ُ

مــن العبــد, فــإن عــرس بــه اتبــع بائعــه حلاملتــه صــحيح,  اعتــرصه اع باملــه, فــإذا حــل األجــليبــ
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 ويف كـسبه مـن , ألن دين املأذون له فيام بيده قبـل اإلذن;ولو مل يتحمل به مل يصح انتزاعه
 ولــيس لــسيده انتــزاع يشء مــن ذلــك, , وفــيام فــضل عــام خارجــه بــه ســيده مــن عملــه,التجــر

  .تدانه بغري إذن سيده له إسقاطه فأحرى أن له انتزاع مالهوغري املأذون له ما اس
 بـل فـيام أعطيـه هبـة أو وصـية ;وما لزم ذمة العبد ال يكـون يف فاضـل خراجـه :وقوهلا

ال   ألن مالـــه إســـقاطه;معنـــاه يف غـــري املـــأذون لـــه, وفـــيام لـــزم ذمتـــه ولـــيس لـــسيده إســـقاطه
  .يؤخذ مما وهب له

ُقلت   .إسقاطه وليس لسيده ,ما لزم ذمته :ُ
  .هو أن يستدين بإذن سيده دون إذن له يف التجر: قال يف سامع حييى

بيع املأذون له أم ولده:قيل ملالك: وفيها   .? أ
ألهنا ;  وتباع فيام عليه من دين للغرماء, فذلك له ابن القاسم;إن أذن له سيده: قال
  . ومل يدخلها من احلرية ما دخل أم ولد احلر,مال له

وإذا ملك املأذون له من أقاربه من يعتق عىل احلر مل يـبعهم :  األول:ويف آخر عتقها
  . ومل يبع أم ولده إال بإذنه,إال بإذن سيده

ال تباع أم ولـده لغرمائـه, وهـي حامـل حتـى : وسمع أصبع ابن القاسم يف االسترباء
بإذنـه  ألن مـا يف بطنهـا لـسيده وال جيـوز اسـتثناؤه, وإن مل يكـن عليـه ديـن جـاز بيعهـا ;تضع

  .ًوإن كانت حامال
َأصبغ ْ   .إن إذن له جاز بيعه علم محلها أو مل يعلم: َ

ْبــن رشــدا لــو بيعــت يف دينــه ثــم ظهــر محلهــا ففــي متكــن الــسيد مــن فــسخ بيعهــا قــوال : ُ
 ,الــصقليني العتبــار حــق الــسيد أو لتغليــب كــون البيــع وقــع بــأمر جــائز, واألول الــصحيح

 وعــىل الثــاين إن ,كــان وضــيعة لفــسخ بيعهــا باحلمــل ولــو ,فيهــا مــن املواضــعة ال بــد وعليــه
  .كانت رفيعة كاملة مل يطأها

عىل إذن سيده لرعي القول بأهنا تكون له أم ولد ويف كون وقف بيعها يف غري الدين 
ـــه ال يبيعهـــا حتـــى يـــستربهيا; واألول صـــحيح,ًإن عتـــق, أو خلـــوف كوهنـــا حـــامال  وإن , أل

 وإن أذن سـيده يف بيعهـا فظهـر هبـا , الـسيد يف ولـدها فالبد من مواضـعتها حلـق,باعها قبله
 ألن جل النـساء عـىل احلمـل ; ألهنا حممولة عىل أهنا حامل;محل لزمه, ولو مل يكن علم هبا
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 ولــو ردهــا مــشرتهيا بعيــب محلهــا, فعــىل أن الــرد بالعيــب نقــض بيــع الولــد :كــام قــال مالــك
ـه ابتـداء بيـع للعبـد وأل َصـبغَلسيده, وعـىل أ  القاسـم إن باعهـا لغـري ديـن بغـري إذن  عـن ابـنْ

 ألن رعي اخلالف إنام يكون يف االبتداء ال اإلنتهاء, ولو باع ولده منهـا ;سيده مىض البيع
  . إذ ال اختالف يف عتقه عليه إذا أعتق;بيعه بغري إذنه رد
ُقلت ه حمض ملك السيد  بل:ُ   .أل

ء أو عطيـة بيـع لغرمائـه, : اللخمي  إال أن يعلـم قـصد معطيـهإن صار ولده بيـده بـرشا
بقـــاءه بيـــده, فـــال يبـــاع هلـــم ولـــو اشـــرتى زوجتـــه حـــامال بيعـــت لغرمائـــه قبـــل وضـــعها, ولـــو 

ــــامًوضــــعت الخــــتالف فيهــــا قياســــ اخليــــار يف كــــون ولــــدها للبــــائع أو  ا عــــىل األمــــة تلــــد يف أ
  .للمشرتي, وهذا أحسن

ن البيـع يـرد يف  فوضـعت أ,واتفق عىل أن من أعتق ما يف بطن أمته ثم باعها ومل يبـني
  .الولد بام ينوبه من الثمن

فيوقفــــه  ,ال حيجــــر ويل عــــىل وليــــه وال ســــيد عــــىل مــــأذون لــــه إال عنــــد األمــــني: وفيهــــا
 ويــــشهد عــــىل ذلــــك فبيعــــه وابتياعــــه بعــــد ذلــــك ,الــــسلطان للنــــاس, ويــــسمع بــــه يف جمالــــسه

  .مردود
 ومـــن , إن مل يطـــل أمـــد اإلذن لـــه كفـــى حتجـــري الـــسيد وإعالمـــه أهـــل ســـوقه:اللخمـــي

ـــــه خيالطـــــه أو يعاملـــــه, وإن طالـــــت إقامتـــــه يـــــرى  واشـــــتهرت جتارتـــــه كـــــان حجـــــره عنـــــد ,أ
  .السلطان أجزأ وإال فال السلطان, ولو حجر عليه سيده وبالغ ففعل

, ًواالنتـزاع إن مل يكـن غرمـاء مـن املـأذون كغـريه هـو قوهلـا أوال: وقول ابن احلاجـب
 وليس لسيده يف مالـه ,اًآخر: كاتبه, وقوهلاولسيده انتزاع ماله ومال أم ولده ومدبره ال م

  .يشء إال ما يفضل عن دينه إن داينه به
  .تزوجيه أمة أم ولده ليس بانتزاع: وسمع عيسى ابن القاسم يف كتاب النكاح

ْبن رشدا ألن االنتزاع أمـا بتـرصيح بـه أو بفعـل مـا ال يـصح إال بعـده, كوطئـه األمـة : ُ
  .تالف تقدم يف الرهنأو عتقها أو هبتها, ويف الرهن اخ

 وال يــــأمره ببيــــع يشء لقولــــه ,ال جيــــوز للمــــسلم أن يــــستتجر عبــــده النــــرصاين: وفيهــــا
  .]161: النساء[ ﴾± µ ´ ³ ²﴿ :تعاىل
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ــ: اللخمــي ا يف ال ينبغــي للــسيد أن يــأذن لعبــده يف التجــر إن كــان يعمــل بالربــا أو خائنً
كـــان جيهـــل وجـــه الفـــساد يف بالربـــا تـــصدق بالفـــضل, وإن  معاملتـــه, فـــإن ربـــح يف معاملتـــه

ني  وجتر به مع أهل دينـه بـاخلمر أو ,اًالتجر استحسن صدقته بالربح, وإن كان العبد نرصا
بالربـا, فعـىل أهنــم خمـاطبون, فكـام تقــدم يف معـاملتهم املـسلمني وعــىل عـدم خطـاهبم يــسوغ 

  .لسيده ما أتى به من ذلك
  .ا كان يبيع اخلمرًوقد ورث ابن عمر عبد اهللا عبد

  . هذا نصها يف آخر الوالء منها:ُلتُق
  . وإن جتر لسيده مل جيز يشء من ذلك,هذا يف جتره لنفسه: اللخمي
  .يف السلم الثاين منها: عياض
  .وأن يبيع اخلمر ويبتاعها: وقوله
 وعنـده ,مـأذون لـه فلـس:  إذ ال حتجـري لـه عليـه, وقيـل; مراده بعبده هنـا مكاتبـه:قيل

فـيام تركـه :  وقيـل, يف قوتـه ومعاوضـته فيـه:بـامل نفـسه, وقيـلمخر وقيل يف مأذون له يتجر 
  .له سيده توسعة له

رد ما استدانه بغري إذنه, فـإن جهلـه  منها لسيد العبد غري املأذون لهويف غري موضع 
  .حتى عتق لزمه وعتقه يف العتق
  ]باب يف املرض املخوف[

ه, ورصف مالــه أن خمـوف املــرض يوجـب احلجـر عــىل املـريض يف تربعاتـ :واملـذهب
  .ا عىل ثلثه حلق وارثه, فإن صح فال حجرًفيام ال حيتاج إليه من منتفع به زائد

ا روايتـــان يف ًثلثـــه مـــن مقـــصور عليـــه إن كـــان مالـــه مأمونـــويف تعجيـــل تنفيـــذ مـــا محلـــه 
عتقهــــا األول مــــن بتــــل يف مرضــــه عتــــق عبــــده ومالــــه مــــأمون متــــت حرمتــــه يف كــــل أحكــــام 

 ولـــيس املـــال املـــأمون ,ا وقـــف حتـــى يقـــوم يف ثلثـــه بعـــد موتـــهًاألحـــرار, وإن مل يكـــن مأمونـــ
 :عند مالك إال الدور واألرضون والنخل والعقار, وملالك قول ثان يف املبتل يف املرض

  .أن حكمه حكم العبد حتى يعتق بعد املوت يف الثلث, ثم رجع إىل ما وصفنا
 ;ث, فــإن كانــت لــهوهــي لغــري وار وبيعــه جــائز وحماباتــه يف ثلثــه إن تــويف مــن مرضــه
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  .بقية الورثة بطلت إال أن جييزها له
تفتقر حلوز أو ملجرد رفع تعقب فال تفتقر إليه نقال املتيطي ويف كوهنا كابتداء عطية 

واملعتــرب يف املحابــات يــوم فعلهــا ال يــوم احلكــم : عــن كــل املــوثقني وغــريهم, وضــعفه قــال
لة األسواق بعد ذلك بزيادة أو نقص لغو   .وحوا

ُقلــت ه ابــن عــات البــن مغيــث, وزاد:ُ  فــإن اختلفــت املحابــات يف مــرض فعلــه : عــزا
  .املحاباة جعل أقلها يف الثلث

انظر الصقيل يف إقالة املريض يف السلم, ويف وصايا الواضـحة مـا ظـاهره : ابن عات
  .خالف ما ذكره ابن مغيث والصقيل

  .ائزوبيع املريض من ولده بغري حماباة ج: فاسدة منهاويف البيوع ال
 فللورثــة نقــض ذلــك, ولــو زاد ; إن حابــاه بعــني املبيــع كبيعــه منــه خيــار مالــه:التونــيس
  .ثمنه عىل قيمته

وإن حابــاه يف ثمنــه فقــط كبيعــه منــه بامئــة مــا قيمتــه مائتــان فعنــد ابــن القاســم لــه بقــدر 
:  ألن أصـل البيـع وقـع عـىل التـأليج, وقيـل;ثمنه فقط, ولو أتم بقية الثمن ما كان ذلـك لـه

  . فال قول للورثة;إن أتم بقية املحاباة
ُقلـــت بنـــاء عـــىل أن املحابـــاة يف املثمـــون أو الـــثمن, وخمـــوف املـــرض تقـــدم يف طـــالق  :ُ

  .املريض وعد ابن احلاجب يف املخوف بلوغ محل املرأة ستة أشهر
احلامـل كالـصحيحة حتـى تـدخل سـتة أشـهر, وقـال : وقال املتيطـي يف كتـاب اهلبـات

  . السابعحتى تدخل يف: بعضهم
  . وأخذ به الداودي,حتى يأخذها الطلق: وقال ابن شهاب
  .هي بمنزلة املريض من أول محلها: وقال ابن املسيب

ُقلـــت  حتــــى تـــدخل يف الــــسابع هــــو الــــذي فــــرس بــــه عيــــاض : مــــا حكــــاه عــــن بعــــضهم:ُ
  .املذهب يف كتاب اخليار, ونحوه قول املازري فيه

ُاملاجشونذكر إسامعيل القايض عن ابن  أن احلامل إذا جـاوزت سـتة أشـهر كانـت  :ِ
 فــرس ًكاملريــضة عطيتهــا يف الثلــث, وللــامزري نحــو قــول الــداودي, وبــام ذكــر املتيطــي أوال

  .ابن عبد السالم قول ابن احلاجب
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ــــــدخوهلا يف الــــــسادس حيكــــــم هلــــــا بحكــــــم: قــــــال                        املــــــريض يف هــــــذا األصــــــل  ظــــــاهره ب
  .قوالن

ُقلــت ُاملاجـــشونابـــن   ويف عـــزوه املـــازري إلســـامعيل عـــن,عيـــاض والـــصواب نقـــل :ُ ِ 
ــه نــص املوطــأ;قــصور  ﴾z } |﴿ : واســتدل عــىل ذلــك بقولــه تعــاىل, أل

 ففـــي احلكـــم هلـــا بـــاملرض ,]15: األحقـــاف[ ﴾ O N M L﴿, ]233: البقـــرة[
 بـــالطلق لـــنقيل املتيطـــي واملـــازري مـــع :ثالثهـــا ,املخـــوف بـــدخوهلا يف الـــسادس أو الـــسابع

  وال يـــسأل النـــساء : وســـمع عيــسى ابـــن القاســم علـــم بلوغهـــا ســتة أشـــهر بقوهلــاالــداودي, 
  .عن ذلك

  . ثبوت حجر الزوج عىل زوجته يف تربعها بزائد عىل ثلثها:واملذهب
ْبن رشدا  قضاء ذات الزوج يف أكثـر مـن :يف رسم الكبش من سامع حييى يف اهلبات: ُ

 ال جيــوز  :غ وكــل أصــحابه لقولــه ,ا ال جيــوز دون إذن زوجهــا يف قــول مالــكًثلثهــا تربعــ
  .المرأة قضاء يف ذي بال من ماهلا بغري إذن زوجها

ُقلت  ال أعـرف هـذا احلـديث مـن كتـب احلـديث إنـام ذكـره ابـن حبيـب, وأحاديثـه ال :ُ
  . بل جيب البحث فيها حسبام ذكره عبد احلق وغريه;تستقل بالصحة

يب عـن أبيـه عـن جـده املعلم عن عمـرو بـن شـع وخرج النسائي عن حسني بن عمر
ا فقال يف ً مكة قام خطيبغملا فتح رسول اهللا : عبد اهللا بن عمرو بن العايص, قال عن

, ورواه داوود بـــن أيب هنـــد, وحبيـــب )1(ن زوجهـــاذال جيـــوز المـــرأة عطيـــة إال بـــإ: خطبتـــه
  .املعلم عن عمرو بن شعيب هبذا اإلسناد

ضا عصمتها, ذكره النسائي ال جيوز المرأة هبة يف ماهلا إذا ملك زوجها: قال   .ًأ
  .وتقدم الكالم عىل ضعف هذا اإلسناد: قال عبد احلق

 فلام كان ,غ ومل تستأذن رسول اهللا , أهنا أعتقت وليدة:ويف البخاري عن ميمونة
:  قـــال,وليـــديت أشـــعرت يـــا رســـول اهللا أين أعتقـــت: يومهـــا الـــذي يـــدور عليهـــا فيـــه قالـــت

                                     
يف البيــــــوع, بــــــاب يف عطيــــــة املــــــرأة بغــــــري إذن زوجهــــــا, ) 3547(و) 3546( رقــــــم : أخرجــــــه أبــــــو داود)1(

  . يف الزكاة, باب عطية املرأة بغري إذن زوجها66 و5/65: والنسائي
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ك : نعم, قال:  قال.أوفعلت   .)1(لو أعطيتها أخوالك كان أعظم ألجركأما أ
  .ولويل لزوج منع زوجته إعطاءها أكثر من ثلثها: حممد

َأصــبغوســمع  ْ ْبــن وهــب اَ ال حجــر للحــر عــىل زوجتــه األمــة ماهلــا لــسيدها, ويف لغــو : َ
َأصبغ وكونه كحر سامع ,ا عليهاًحجر زوج احلرة عبد ْ   . يف كتاب املديانَ

ْبـــن وهـــبا    وســـامع القـــرينني مـــع ســـامع أيب زيـــد , لـــيس بـــيشءْهـــبَبـــن وقـــول ا: ً قـــائالَ
  .ابن القاسم

ألن الرجــــل إنــــام يتــــزوج املــــرأة ملاهلــــا, ويرفــــع يف : قولــــه: عيــــاض يف كتــــاب الكفالــــة
 ,صداقها ملاهلا حجة لقول بعض املتـأخرين إنـام لـه مـتكلم يف ماهلـا مـن مـال حـني نكاحهـا

 ;مل حيتــسب طــرت عليهــا مــن زوج وشــبهه ال مــن فائــدة ,ومــا يرجــى هلــا مــن مــرياث ظــاهر
ه يتزوجها عليه   .أل

ْبــن رشــدا  فعلهــا يف الثلــث فأقــل عــىل عــدم الــرضر حتــى :يف ســامع حييــى مــن اهلبــات: ُ
 مـــع َسحنون إن كـــان أقـــل مـــن الثلـــث لـــ:ثالثهـــا ,يعلـــم أهنـــا قـــصدته, فـــإن علـــم ففـــي جـــوازه

  .سامع حييى ابن القاسم يف اهلبات
يــــى فيـــه مــــع ظـــاهر ســــامع أشـــهب يف األقــــضية, وقـــول غــــري ابـــن القاســــم يف ســـامعه حي

َصــبغَ عــن ابــن القاســم يف ســامعه حييــى, وعــزا اللخمــي األول ألَسحنونولــ  وابــن القاســم, ْ
  .واألول أبني: والثاين لرواية ابن حبيب, ومل يذكر الثالث قال

واختلـــف يف الوصـــية بالثلـــث عـــىل وجـــه الـــرضر, وعـــزا الـــصقيل الثـــاين لروايـــة : قـــال
 ويف كـــون تـــدبريمها كعتقهـــا أو كبيعهـــا نقـــال ,هب, ومل يـــذكر القـــول الثالـــثاألخـــوين وأشـــ

ُاملاجشونالصقيل عن ابن  َأصبغ, وابن حبيب مع ِ ْ َ.  
ِّمطــرف ورواه :املتيطــي ولــو أعتقــت ثلــث عبــد ال متلــك غــريه فالبــن :  وابــن القاســمَُ

روى  و,حبيـــــب عـــــن ابـــــن القاســـــم جـــــاز, ولـــــو أعتقتـــــه كلـــــه مل جيـــــز, وقالـــــه ابـــــن أيب حـــــازم
  .األخوان بطالنه, وقاله املغرية وابن دينار

                                     
يف ) 999( رقـــم : يف اهلبــة, بـــاب هبــة املـــرأة لغــري زوجهـــا وعتقهــا, ومـــسلم5/161:  أخرخــه البخـــاري)1(

  . دالزكاة, باب فضل النفقة والصدقة عىل األقربني والزوج واألوال
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  . كفالتها كعطيتها:وفيها مع غريها
قــــــوال ابــــــن القاســــــم, وابــــــن  يف منعــــــه كفالتهــــــا بــــــأكثر مــــــن ثلثهــــــا بمــــــورس: اللخمــــــي
ُاملاجــــــــشون    وإن احتــــــــيج فــــــــإىل الــــــــبعض, وإن , ألن الغالــــــــب بقــــــــاء اليــــــــرس;, وهــــــــو أشــــــــبهِ

  .تكفلت بزوجها
  .أكرهني مل تصدق: وقالت

مل أعلم حلـف إن :  وقال,إن ثبت لزمها إال أن يعلم رب احلق وإن مل يثبت: شهبأ
ـه علـم وبريـت, وإن مل يـتهم مل حيلـف,  اهتم بعلم ذلك كقريب اجلواز, فإن نكـل حلفـت أ

ــه ظــاهر اإلســاءة هلــا, وقلــة ورعــه فيهــا : وإن حتملــت لــه وقالــت أكرهنــي فــإن قامــت بينــة أ
 فألزمهـا الكفالـة لألجنبـي , وسـقطت محالتهـا, حيـل حلفـتوقهره هلا وحتامله عليهـا بـام ال

ه, إذا مل يعلم  ومل يـنقص مالـه , ألهنا غرته, إال أن تكون كفالتها بعد عقـد البيـع;مع اإلكرا
ه املكره, وهو عامل; ومل يلزمها الكفالة له,عن يوم احلاملة   . أل

ـه: َعبـد احلكـموملحمد بن   ال مـال عليهـا إن تكفلـت ذات الـزوج بوجـه رجـل عـىل أ
ه يقول   . حتبس, ويمنع منها وخترج للخصومة:فلزوجها رد محالتها; أل

 ففــي متكــني الــزوج مــن رده ككفالتهــا قــوالن للمتيطــي ;ولــو أقرضــت أكثــر مــن ثلثهــا
   ألهنــــــا يف الكفالــــــة مطلوبــــــة ويف :ي عــــــن ابــــــن الــــــشقاق وابــــــن دحــــــون قــــــائالعــــــن الــــــشارق
  .القرض طالبة

ْبن رشدحتى يرد وعكسه قوالن, لقول ا ويف كون فعلها عىل اجلواز  حكي عن ابن ُ
 يف ســـامع ابـــن القاســـم مـــن َســـحنونالقاســـم مـــع ظـــاهر قوهلـــا يف رســـم الكـــراء واألقـــضية و

َصبغَالعتق, وابن حبيب عن األخوين, وعزا الصقيل األول أل   . مع رواية ابن القاسمْ
ْبن رشدا ه أكثر من الثلث لزم:ُ   .ه إثباته ببينة وعىل األول إن ادعى الزوج أ

ه الثلث فعليها إثباته إن ادعت: وعىل الثاين   .أ
قبل رده ذلك, أو قبل علمه فطريقان الـصقيل مـىض ذلـك, ولو طلقها أو مات عنها 

  .وأمجعوا عليه
ْبـــن رشـــدا  يف رســـم اغتـــسل مـــن ســـامع ابـــن القاســـم يف العتـــق, هـــذا مـــشهور املـــذهب ُ

 والعبـــد بيـــدها فلهـــا اســـرتقاقه, إن زالـــت العـــصمة: وملحمـــد عـــن بعـــض أصـــحاب مالـــك
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 ولــو بقــي ذلــك بعــد رد الــزوج بيــدها مل تفوتــه إىل أن زالــت ,وهــو عــىل أن فعلهــا عــىل الــرد
  .اًعصمته مل يلزمها يشء يف اهلبة والصدقة اتفاق

 تـــــؤمر بـــــه وال جتـــــرب ألشـــــهب واألخـــــوين, وابـــــن القاســـــم, وهلـــــا :ثالثهـــــا ;ويف العتـــــق
م بعــد ا, ولــو مل يعلــم الــزوج حتــى ماتــت ففــي ً الــرد اتفاقــالتــرصف بــام شــاءت قبــل أن تتــأ

َأصبغ مع األخوين, وَسحنونقوال , متكينه من رد فعلها ْ   . عن ابن القاسمَ
ئــد عــىل الثلــث ويف عمــوم رد الــزوج تربعهــا  بــأكثر مــن ثلثهــا مجيعــه, وقــرصه عــىل الزا

ْبن رشدقوال ابن القاسم, واملغرية فيها, ومل يعزه ا الـصقيل,  ن أيب سـلمة إال لعبد العزيز بُ
ُاملاجشونورواه ابن    . لئال يعتق بعض عبد; يف الصدقة, ويف العتق يرد مجيعهِ
ِّمطرفوقال    .ا فرق بني ذلك, وكله مردودًما علمت مالك: َُ

ُاملاجشونبقول ابن : حبيبابن    . أقولِ
َأصــــــبغقــــــال األخــــــوان و ْ    ألن ; وإن جــــــاوز ذلــــــك الثلــــــث,وهلــــــا النفقــــــة عــــــىل أبوهيــــــا: َ

  .كم يوجبهاحل
ا ًإال أن يزيـــد عـــىل الثلـــث; كالـــدينار ومـــا خـــف هـــذا يعلـــم أهنـــا مل تـــرد بـــه رضر: وفيهـــا

 أن تعتــق إن محلهــا :فيمــيض الثلــث مــع مــا زادت, وقــد قــال مالــك فــيمن أوىص بجاريــة لــه
  .ال حترم العتق به  أو ديناريناًالثلث, وإال فال فزاد ثمنها عليه دينار

هــا عــىل الثلــث إن قــل غرمتــه اجلاريــة, وإن مل يكــن معهــا مــا زاد مــن قيمت: ابــن القاســم
  .اتبعت به

  .الدينار ونحوه, فذكر قوهلا اختلف إن زادت عىل الثلث: املتيطي
  .للزوج رد ما زاد عىل الثلث من قليل وكثري: وقال ابن نافع :قال

  :ويف تكرر فعلها اضطراب
َأصـبغالصقيل عن  ْ  فـإن ,وزوجهـا غائـب فقـدما, ًا ثـم رأسـا ثـم رأسـً إن أعتقـت رأسـ:َ

كــــان بــــني ذلــــك اليــــوم واليومــــان فكعتقهــــا ذلــــك يف كلمــــة واحــــدة إن محــــل ثلثهــــا  و,نكــــل
مجــــيعهم, وإال رد اجلميــــع, وإن كــــان بــــني ذلــــك الــــشهر أو الــــشهران جــــاز األول إن محلــــه 

 وإن تباعــد مــا بــني ,ألن خمرجــه الــرضر ;الثلــث ورد مــا بعــده, وإن محلــه الثلــث مــع األول
  .ستة أشهر فهو كعتق مؤتنف ينظر الثلث يف كل وقتالوقتني ك
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 جــــاز األول إن محلــــه ;إن كــــان مــــا بــــني ذلــــك مثــــل شــــهر أو شــــهرين : قولــــه:الــــصقيل
  . ألن خمرجه الرضر غري صحيح;الثلث ورد ما بعده, وإن محله الثلث مع األول

لـه وينبغي أن جيوز كعتقها إيامها يف كلمة واحدة, إال أن يعلم قـصدها الـرضر فيدخ
  .ما تقدم من اخلالف

ْبن رشدا فإن قرب مـا بـني ,  بعد يشءًشيئاإن فرقت ماهلا :  يف سامع حييى من اهلباتُ
ذلك فإن كان األول أكثر من الثلـث رد اجلميـع, وإن كـان الثلـث جـاز ورد مـا بعـده, وإن 

فــإن كـان مــا يليـه مــع األول الثلـث جــاز ورد مـا بعــده, وإن كــان , كـان أقــل مـن الثلــث جـاز
  .أكثر من الثلث رد ما بعده, هذا عىل قياس سامع عيسى ابن القاسم يف العتق

َأصـبغوقرب هذا الشهر والشهران عىل ما قاله ابن حبيـب, وحكـاه عـن  ْ ولـو : , قـالَ
ال فـرق بـني : جدا كاليوم واليومني رد مجيعه ككونـه يف عقـد واحـد, والقيـاس قرب األمر

إنـــه : قيــل فقــد, ــه جيــب إمــضاء األول ورد الثــاينوالــشهر والــشهرين يف أ اليــوم واليــومني
 وإن ,فكيـف مـا يف صـفقتني,  وإن كـان يف صـفقة واحـدة, ويرد ما زاد عليـه,يميض الثلث

 ; جاز ثم ما بعده إن كان ثلث الباقي فأقـل; فإن كان األول الثلث فأقل,بعد ما بني ذلك
 ثــم مــا بعــده إن كــان أكثــر ,د ر; وإن كــان أكثــر مل جيــز وإن كــان األول أكثــر مــن الثلــث,جــاز

من ثلث اجلميع رد, وإن كان الثلث فأقل جاز هـذا عـىل قيـاس سـامع حييـى بـن القاسـم يف 
  .التباعد ستة أشهر, حكاه ابن حبيب  وهذا,رسم املكاتب من العتق

ه ال حد يف غري ما مسألة, وقيل ; كالعام:وقيل إن تصدقت بثلثها مل تنفـذ هلـا : أل
 فلهـــــا ; آخـــــرًا بحـــــال, ولـــــو بعـــــد, قالـــــه القـــــايض, إال أن تفيـــــد مـــــاالعطيـــــة يف بـــــاقي ماهلـــــ
 والقيــاس جــواز قــضائها يف كــل مــا أفــادت بعــد النكــاح, إذ مل تتــزوج ,التــرصف يف مثلــه

  .الزوج عليه
ثــم بثلــث البــاقي وبعــد مــا بيــنهام, ففــي مــيض  إن تــصدقت بثلــث ثــم بثلــث: اللخمــي

  .سنالثانية وبطالهنا قوال حممد والقايض, وهو أح
َصبغَوذكـر مــا تقــدم أل ــ  ;أرى أن متــيض عطيتهــا األوىل ولــو قــرب مــا بيــنهام: , وقــالْ

ا عىل شك يف كـون الثانيـة لقـصد حـدث بعـد األوىل, أو لقـصدها مـع األوىل, إال أن  أل
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ب:تفيــد مــاال فــال متنــع مــن إحــداث العطيــة, ولــو قيــل  ;اً هلــا إعطــاء كــل الفائــدة كــان صــوا
ة ألربـــع ملاهلـــا« :غ قبـــل نكاحهـــا لقولـــه ألهنـــا إنـــام منعـــت فـــيام كـــان  )1(»...تـــنكح املـــرأ

  .احلديث
 وقــــد يكــــون فيــــه مقــــال إن كــــان ,مل تتــــزوج ألجلهــــا وال زيــــد يف مهرهــــا هلــــا: والفائـــدة

  .بمرياث عن أبيها, وزيد يف صداقها ليرسها
   

  

                                     
يف الرضــاع, ) 1466( رقــم : يف النكــاح, بــاب األكفــاء يف الــدين, ومــسلم9/115:  أخرجــه البخــاري)1(

  .باب استحباب نكاح ذات الدين
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  ]كتاب الصلح[
بـن اانتقال عن حـق أو دعـوى بعـوض لرفـع نـزاع أو خـوف وقوعـه, وقـول : الصلح

ْرشــد  هــو معاوضــة :هــو قــبض يشء عــن عــوض يــدخل فيــه حمــض البيــع, وقــول عيــاض: ُ
الـــصلح : ا البـــن شـــاسًعـــن دعـــوى خيـــرج عنـــه صـــلح اإلقـــرار, وقـــول ابـــن احلاجـــب تابعـــ

 ,معاوضة كالبيع, وإبراء وإسـقاط تقـسيم لـه ال تعريـف, فـال يتـوهم نقـضه بمحـض البيـع
, وهـو مـن حيـث ذاتـه )1(مـدرك التقـسيم لعدم اندراجهام حتـت ;وهبة كل الدين أو بعضه

                                     
 انتقــــال عــــن حــــق ظــــاهر عنــــده أو نــــص أن الــــصلح لــــيس معاوضــــة, :: َّالــــشيخقــــول : َّالرصــــاع قــــال )1(

ـه معاوضـة عـن :ع, وقـد نقـل عيـاضالصلح بيع يقصدون به أن حكمه حكم البي: والفقهاء يقولون  أ
  . دعوى

ْبــن رشــدوهــذا خيــرج منـه صــلح اإلقــرار, ونقـل عــن ا: قـال ــه غـري مطــرد لــدخول البيــع ً مـا ذكــر أوال:ُ  ورده بأ
  . وإنام هو االنتقال هبا; الصلح ليس هو املعاوضة:فصري 

 ويــتم ,ة عــن حــق إلــخ معاوضــ: قــد أبطــل الرسـمني املــذكورين بــام ذكــر فهــال قـال:إذا كــان ): فـإن قلــت(
  .  وال يصح عليه ورود ما أورده,رسمه

ُقلت ه لو قاله لصح:ُ   . إنام هو سبب عن الصلح أو مسبب فتأمله; واالنتقال عن احلق, يظهر أ
تعلـق بانتقـال خيـرج ) بعـوض( و, والثـاين صـلح اإلنكـار, األول يدخل فيه اإلقـرار:)حق أو دعوى: ( قوله

 ;)أو خـوف وقوعـه: ( ومـا شـاهبه قولـه,خيـرج بـه بيـع الـدين) لرفع نـزاع (:به االنتقال بغري عوض قوله
  .ليدخل فيه الصلح عن حمجور وما شاهبه

  . الصلح قد يكون عن إقرار وإنكار فكيف يدخل يف حده): فإن قلت(
ُقلت   . يدخل ذلك لصدق احلد عىل كل منهام:ُ

كون الرسم فيه غري ): فإن قلت( ه صلح أم ال?السكوت إذا وقع الصلح فيه أ   . منعكس أل
ُقلت ـه يـدخل حتـت احلـق:  قالوا:ُ  وحيتمـل أن يـدخل ,حكمه حكم اإلقرار وفيه بحـث; ألن هـذا بنـاء عـىل أ

  . أو دعوى وإذا كان إقرار وإنكار فحكمه حكم اإلقرار:حتت قوله
  .  فال يتوهم نقضه إلخ; يف كالم ابن احلاجبَّالشيخما معنى قول ): فإن قلت(

ُقلـــت عـــرف  ا منـــه أن ابـــن احلاجـــبً إىل أن بعـــض النـــاس أورد عليـــه مـــا ذكـــر مـــن الـــنقض تومهـــ:ار  أشـــ:ُ
   .الصلح

 فــال يــرد عليــه نقــض; ألن مــورد التقــسيم وهــو لفــظ , بــل قــسمه ال عرفــه; ولــيس كــذلك:: َّالــشيخقــال 
ه ن  وال يتعــني أ,الــصلح ال يــصدق عــىل الــصور املنقــوض هبــا هــذا معنــاه واهللا أعلــم الــذي ال رب ســوا

 ويـأيت ,ا للـشيخ منـهًا انحـرص مـدلول اللفـظ يف املـذكور, وقـد قـدمنا كثـريًا لفظيـً بل تعريفـ;ًيكون تقسيام
= 
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منــــدوب إليــــه, وقــــد يعــــرض وجوبــــه عنــــد تعيــــني مــــصلحته وحرمتــــه وكراهتــــه الســــتلزامه 
  .مفسدة واجبة الدرء أو راجحته كام مر يف النكاح للخمي وغريه

ْبن رشدا ال بأس بندب القايض اخلصمني إليه, ما مل يتبني لـه احلـق ألحـدمها لقـول : ُ
  .ص عىل الصلح ما مل يبن لك فصل القضاءواحر: عمر أليب موسى

ال بــــأس بــــه بعــــد التبــــني إن كــــان الــــدين لــــضعيف مــــنهام : وقيــــل يف بعــــض املــــذاكرات
ــه يــوهم ثبــوت احلــق عــىل مــن لــه احلــق, أو ســقوطه لــه, بخــالف  كالنــدب لــصدقة, ورد بأ

  .الصدقة
ْبن رشدا مً إن أباه أحدمها فال يلح عليهام إحلاح:ُ   .ا يوهم اإللزا

ُقلـــــت  ونقـــــل عـــــن بعـــــض القـــــضاة بـــــاطرابلس جـــــربه, عليـــــه لعـــــزل, ويتجـــــه إلقـــــرار :ُ
بحكـــم الـــسكوت واإلقـــرار تكـــون القـــسمة حقيقيـــة بـــني الـــيشء : وإنكـــار, فيقـــول عيـــاض

إن كان عن ديـن اعتـرب فيـه رشط صـحة االقتـضاء, : ونقيضه, واملساوي لنقيضه, فاألول
صــــنف مــــا أخــــذه ورشط صــــحة بيــــع الــــدين وإســــقاطه, فــــصلح الــــوارث بقــــدر حظــــه مــــن 

ئـــد عــــن حظـــه فيــــه بـــائع حظــــه يف غــــريه  ه واهـــب خلــــوف نــــزاع, وبزا ــــه ملـــا ســــوا واضـــح; أل
 فيعترب البيع والرصف وتعجيل قبض ما معه, ورشط بيع الـدين بحـضور املـدين ,بالزائد

ا ًا مطلقــًوإقــراره فلــو صــوحلت زوجــة عــىل دنــانري مــن الرتكــة قــدر حظهــا فيهــا, جــاز اتفاقــ
فيها يف كونه كذلك, ورشطه باستيعابه كل دنانري الرتكة قوالن هلا وعىل أكثر من حظها, 

 =                                     
 َّالــشيخ انظــر رســم : قــال:لــه يف الغراســة انظــره ووجــدت بخــط شــيخنا أيب عبــد اهللا حممــد الطــربي 

مــام أيب عبــد اهللا  ووجــدت بخــط شــيخنا اإل, ومل يبــني املخالفــة,هنــا فإنــه خمــالف ملــا حــد بــه يف فرضــيه
ضا:حممد بن عقاب  ه قال أ  فإنـه خمـالف ملـا ذكـره يف ,حد الصلح هنار  انظ:ً فيام نقله الناقل عنه أ

  .فرضيه
ـــه جعـــل الـــدعوى قـــسيمة للحـــق:قـــال  هـــو معاوضـــة عـــن دعـــوى انتقـــال الـــوارث عـــن : وقـــال يف فرضـــيه, أل

 ومـــــراده يف , ويف الفقهـــــي,لفـــــريضني رمحهـــــام اهللا قـــــد غفـــــل عـــــن مـــــراده يف اَّالـــــشيخ وكـــــل مـــــن ,نـــــصيبه
 وهـــو صـــلح الورثـــة الـــذين يف املـــرياث والـــصلح هنـــا أعـــم مـــن ذلـــك ; إنـــام هـــو صـــلح خـــاص;الفـــريض
  .فتأمله

ـــه هـــو فتأملـــه, واهللا ::قـــال شـــيخنا األخـــري  ـــه مـــسبب عـــن الـــصلح ال أ  وذكـــر االنتقـــال فيـــه أشـــكال; أل
  .أعلم
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  .وملحمد, فألزمه ابن حمرز نقص كل الرصف يف دنانري بدراهم نحاس
ُشيوخ إشارة :عياض   .نا أن قوهلا خالف قول حممد, ليس بظاهرُ
ُقلــت ــه خــالف وقــرر موجــب فــساده عنــده بأهنــا أخــذت بــاإلرث :ُ  جــزم املــازري بأ

ا عــــن ثمنهــــا يف ًار مــــن العــــرشين التــــي أخــــذهتا وبــــاقي أثامهنــــا أخــــذت عوضــــثمــــن كــــل دينــــ
مــه أخــذها قــدر حظهــا مــن دنــانري : الــستني الباقيــة, وبــاقي الرتكــة, قــال ونــوقض حممــد بإلزا

الرتكة, وأجاب بأن أخذها حظها فقـط, حمـض قـسم, والقـسم يوجـب اعتبـار األجـزاء يف 
م منهـا أخـذها كاملـة, وأخـذها أكثـر مـن حظهـا اآلحاد املتامثلة املشرتط فيها مضمونة لـتام

ئــــد عليــــه مبايعــــة فينــــسحب حكمهــــا عــــىل بائعهــــا, فــــصار كــــل أخــــذ بيعــــا  يوجــــب كــــون الزا
 إنــام يوجــب ضــامهنا إنــام هــو القــسم, وقــد ;فبقيــت أثامهنــا يف كــل دينــار منهــا غــري مــضمونة

دم قـول أشـهب  وتغليب حكم البيع املقارن له عليه عىل ما معه, وتقـ,ألغي لعدم انفراده
يف صـــلحها بـــدنانري مـــن غـــري الرتكـــة يف مـــسألة اجلملـــني يف الـــسلم, والـــصلح عـــن املعيـــب 

 إن كان بعـد :ثالثهابمبيع يف كونه قبل فوته كمعاوضة فيه بعد رده, استواء الدوام عنده, 
وجوبه ردت للامزري مع اللخمي عن أصل ابن القاسم وأشهب واختيـاره حممـد بروايـة 

َّن القصاراب   . ردت فسخ للبيع وإن مل حيكم به:  وقوله,ُ
ا, ًفإن صاحله والثمن مائة دينار نقدت بعـرشة مـن سـكتها جـاز عـىل األول نقـد: قال

  .وامتنع إىل أجل
ُقلـــت ـــه بيـــع وســـلف:ُ ـــه فـــسخ ديـــن يف ديـــن, أل ـــه ملـــا ملـــك الـــرد ; وعـــىل األول أل  أل

  .والعبد قائم كان كمن رده ثم اشرتاه فيه نظر
 أشــــهب عـــىل جــــوازه أكثـــر مـــن رصف دينــــار, وجيـــوز عــــىل أصـــله عــــىل  وأجـــازه:قـــال

 ولــو مــن غــري ســكة األوىل, ولــو ألجــل, وعــىل عــوض مؤجــل, ولــو مل ينقــد املائــة ,دنــانري
جاز عىل نقد تسعني وتأخريه بعرشة ولو من غري السكة وبـدراهم أو بعـوض ولـو ألجـل 

ا جـــر منفعـــة, ويف ًة ســـلفال عـــىل أصـــل أشـــهب; ألن البيـــع عنـــده منعقـــد فهـــو تـــأخري العـــرش
تـــأخري الـــدراهم رصف مـــستأخر, ويف العـــوض فـــسخ ديـــن يف ديـــن, ويف الـــدنانري مـــن غـــري 
السكة تفاضل, وإن اصطلحا عىل قبض البائع املائـة, ثـم يـرد بعـد شـهر عـرشة دنـانري مـن 
السكة أو غريها أو دراهـم امتنـع عـىل أصـل ابـن القاسـم, وجـاز عـىل أصـل أشـهب, وعـىل 
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  .عىل أصليهامرد عوض جاز 
ا أال يصطلحا بيشء حتى يعرفا قيمة للعيـب, واختلـف ًإن فات املبيع أمر: اللخمي

زيـــةإن وقـــع قبلـــه, فمنـــع ابـــن القاســـم فيهـــا, وأجـــازه يف  , وأن الغالـــب وقوعـــه بالـــيشء َّاملوا
البــني, فــإن وقــع بــدنانري مــن غــري الــسكة مل يمــض ونظــر, فــإن كــان دون الــسكة ومثــل قــدر 

ن كان أجود مثل الوزن فأكثر جـاز, وإال مل جيـز, وإن وقـع بـدنانري مؤجلـة العيب جاز, وإ
قبـــل معرفـــة قيمـــة العيـــب نظـــر, فـــإن كانـــت الـــسكتان والـــوزن ســـواء أو كـــان الـــصلح أدنـــى 

ا أو سكة جاز, وإن كانت سكة الصلح أجود مل جيـز اسـتواء الـوزن أو ًسكة, أو أدنى ورق
  .اختلف

أقـــل ممـــا دفـــع أو أكثـــر جـــاز, وإن مل يقفـــا إال عـــىل إن علـــم أن قيمـــة العيـــب : حمـــرزابـــن 
ه ليس بمعاوضة بمجهول وال خطر   .حقيقته; أل

َأصـبغ قـال :ابن حمـرزالصقيل و ْ أجـاز بعـض أهـل العلـم الـصلح, وإن مل يعرفـا قيمـة : َ
  .العيب

 جوازه, والثمن دنانري, وأشار بعض األشـياخ إىل جـوازه َّاملوازيةويف : زاد املازري
ـــ َأصــبغواع, كـــام حكـــاه يف كــل األ ْ ـــه إن َ  عـــن بعـــض العلـــامء, وأشــار بعـــض املتـــأخرين إىل أ

ــه بأقــل مــن قيمــة العيــب أو أكثــر جــاز, وإنــام يمنــع إذا شــك فــيام وقــع بــه الــصلح هــل  علــم أ
َأصــبغهــو قــدر الواجــب للعيــب كــام حتــاكام, وقــد قــال  ْ لــو مل ينقــد الــثمن وفــات العبــد جــاز : َ

ل أن يعرفـــا قيمـــة العيـــب, وال فـــرق يف هـــذا بـــني نقـــد الـــرتايض عـــىل حـــط بعـــض الـــثمن قبـــ
  .الثمن وعدمه
ُقلـت : رابعهــا إن كـان الــثمن دنــانري, و:ثالثهــا ففــي جــوازه قبــل معرفـة قيمــة العيــب, :ُ

ــه أكثـر منهـا أو أقــل, وخامـسها إن كـان قبــل نقـد الــثمن : إن كـان الـصلح بــام ال يـشك فيـه أ
 َّاملوازيـة عـن شـياخ, واملـشهور, واملـازري مع املازري عن بعـض األَّاملوازيةللخمي عن 

َأصبغوابن حمرز عن  ْ َ.  
 وفـــات العبـــد ,اً حتـــصيل متـــام هـــذه املـــسألة أن بيـــع العبـــد بـــدنانري نقـــد:يف املقـــدماتو

ـه فـسخ ديـن ًونقد الـثمن جـاز الـصلح بكـل يشء بعـد معرفـة قيمـة العيـب نقـد ا ال ألجـل أ
 ال بـــدنانري مثـــل قيمـــة العيـــب اً نفعـــاًيف ديـــن مـــع رصف مـــستأخر يف بعـــض الـــصور أو ســـلف
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ا أو بموصــــــوف ألجــــــل الــــــسلم, ً فجــــــائز بعــــــوض معــــــني نقــــــد;فأقــــــل, وإن مل ينقــــــد الــــــثمن
ال جيـوز عـىل قـول : وبدارهم عىل حكم الـرصف, وبـذهب ال أعرفـه نـص روايـة, وعنـدي

كر مل جيز ة , ألهنـا مراطلـ;مالك إال مراطلة بعد معرفة قيمة العيب, واتفاقهام عليه, فإن أ
 إذ قــــد ينكـــل البــــائع فيجــــب حلــــف ;مـــن املبتــــاع إلســــقاط البـــائع عنــــه فوتــــه إثبـــات العيــــب

كـر البـائع العيـب; ألن املبتـاع إن كـان  املبتاع, وعىل قول ابن القاسم جيوز مراطلة, وإن أ
ا, وإن بيـع ًا من الثمن جاز اتفاقـًا فال نفع, وإال مل حيل له أخذ يشء وبذهب إسقاطًصادق

  .اًا, وإال كان فسخ دين يف دين ال بدراهم, ولو نقدً جاز بغري العني نقدبدنانري مؤجلة
 إن كانــــت أقــــل مــــن قيمــــة : وأمحــــد بــــن خالــــدَّالــــشيخ ال جيــــوز بــــدنانري, فقــــال :وفيهــــا

ا إن ًال مطلقــ: العيــب, وإال جــاز إذ ال هتمــة يف دفــع قليــل يف كثــري, وال مــثال يف مثــل, وقيــل
ــــه ملــــا طــــرح كــــر البــــائع العيــــب; أل ا, ًا جــــر نفعــــً املبتــــاع اخلــــصومة يف العيــــب فــــصار ســــلفأ

  .ودنانري يف دنانري ألجل
ُقلت ه عبد احلق للقابيس:ُ   . وعزا

ْبـن رشـدا  وإن مل يفــت, والـثمن نقــد, وتقـرر الـصلح بعــوض مـن املبتــاع لـريد بجــائز :ُ
بعــرض, ولــو ألجــل, وبــدراهم نقــدا أقــل مــن رصف دينــار ال جيــوز إال مقاصــة, وبعــرض 

  . لئال يرد جائز, وبدنانريمن البائع
ُقلت ه بيع وسلف, وإن تـأخرت ال رشط جـاز, :  من جنس الثمن, قال:ُ ال بأجل أ

وبــدراهم ألجــل ال جيــوز, ورشط يف نقــدها بأهنــا أقــل مــن رصف دينــار, قــوال ابــن القاســم 
وأشــــهب وبعــــوض نقــــدا جــــائز, وفيــــه ألجــــل قــــوال ابــــن القاســــم, وإن مل ينقــــد, والــــصلح 

ـه ; لئال يـرد عليـه غـري جـائز, بـدنانري إال مقاصـة, وإال كـان غـري جـائزبعرض من البائع  أل
ٌا جـــائز عـــىل قـــويل ابـــن القاســـم وأشـــهب, ال ألجـــل, ًعبـــد, وذهـــب بـــذهب وبـــدراهم نقـــد

ـــ ا ألجـــل الـــسلم جـــائز, ومـــن املـــشرتي لـــريد جـــائز بـــدنانري ًا أو مـــضمونًا نقـــدوبعـــرض معينً
ــــه بيــــع وســــلف وبــــدارهم نقــــد ا جــــائز إن نقــــصت عــــن رصف دينـــــار, ًنقــــدا ال ألجــــل; أل

ـــه فـــسخ ديـــن يف ديـــن, ولـــو كـــان بيعـــه بـــدنانري ألجـــل,  وبعـــرض نقـــدا جـــائز ال ألجـــل; أل
ا جيـوز ًوالصلح بعرض من البائع مل جيز بـدنانري إال مقاصـة مـن الـثمن, وال بـدراهم مطلقـ

ا, ً, وال بــدراهم مطلقــًا ال مــؤجالًا ال يؤجــل, ومــن املبتــاع جــائز بعــرض نقــدًبعــرض نقــد
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وال بــدنانري إال مقاصــة, ويدخلــه يف زيــادة دنــانري مــا يــدخل مــسألتي ربيعــة ضــع وتعجــل, 
  .وذهب بذهب ألجل

ُقلـت  ســبقه بــه عبــد احلــق, ومــن اطلــع عــىل عيــب بطــوق ذهــب ابتاعــه بــدراهم, ففــي :ُ
جـــــواز صـــــلحه عنـــــه بـــــدنانري نقـــــدا أو بـــــدراهم, والـــــسكة وحـــــدة, ومنعـــــه كمـــــشرتي دينـــــار 

 جيـوز بـدراهم ولـو مـن غـري الـسكة البـن القاسـم فيهـا, :ثالثها به, بدارهم اطلع عيل عيب
  . يف قوله ذلك, واللخمي عن أشهبً قائالَسحنونو

 البن القاسم بني الطوق والدينار, فإن الرصف إنـام وقـع عـىل َّالشيخفرق : ابن حمرز
ه بيع له بالعيب ودراهم   .دينار يف الذمة, فامتنع الصلح عنه بدراهم; أل

ال حيتاج إلحضار الطوق بخالف اسـتحقاق خلخـال أجيـز بيعـه; ألن : كاتبابن ال
الطـــــوق مـــــضمون عـــــىل مـــــشرتيه, وخـــــرج اللخمـــــي عـــــىل قـــــول أشـــــهب جـــــوازه بـــــدنانري أو 

ء خــصومته, وعــىل قوهلــا ــه رشا لــو تــأخرت الــدارهم بغــري : بــدارهم أو عــرض ألجــل; أل
ولـه مـع عبـد احلـق عـن  وق, ومنعه نقل ابن حمرز عـن بعـض املـذاكرين,رشط, ففي جوازه

ُشيوخبعض   القرويني, واحتج ابـن حمـرز بـام حاصـله إن تـأخرت الـدنانري يف مـسألة العبـد ُ
 إنـــام هـــو بـــرشط ال بوقوعـــه ;ال حيـــصل موجـــب فـــساد العقـــد; ألن فـــساده بـــالبيع والـــسلف

 إنـــــام هـــــو التـــــأخري يف الـــــرصف, وجمـــــرد ;دون رشط, وموجـــــب فـــــساده يف مـــــسألة الطـــــوق
  .د, وإن مل يشرتطحصوله يوجب الفسا

ُقلــت لبيــع الفاســد رشطــه ال  مــا أشــار إليــه مــن رشط تــأثري مقارنــة الــسلف ل: ويريــد:ُ
  .بمجرد حصوله

هـــذا دينـــار :  فقـــال لـــه بعـــد البيـــع,إن ابتـــاع منـــه ســـلعة بثلثـــي دينـــار: قولـــه يف الـــرصف
فال بــــأس بــــه إذا مل يكــــن يف ذلــــك رشط, وال ;اســــتوف منــــه ثلثيــــك وأمــــسك ثلثــــه انتفــــع بــــه

  .ة, وال إضامرعاد
جيـوز الـصلح بـذهب عـن ورق وورق عـن ذهـب غـري : قال بعض العلامء: عاتابن 

ـــــه حلمـــــه حممـــــل البيـــــع,  نـــــاجز, وقالـــــه القـــــايض منـــــذر بـــــن ســـــعيد, وإنـــــام كرهـــــه مالـــــك; أل
ه ليس ببيع إنام هو أصل يف نفسه   .والقياس عند مالك وغريه أ
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  :والصلح عىل اإلنكار جائز
ُقلت اطن األمر إن كان الصادق املنكر, فاملأخوذ منه حرام وإال  باعتبار عقده, وب:ُ

ن فحالل, فإن وىف احلـق بـرئ, وإال فهـو غاصـب يف البـاقي, ومل يـذكر فيـه املـازري وال ابـ
َّالقــصار ُشــيوخ وال أحــد مــن مــشاهري ُ ا ً املــذهب املعتــاد مــنهم, نقــل غرائــب املــذهب خالفــُ
  .يف جوازه

كــان جيــري لنــا يف البحــث ختــريج قــول الــشافعي ال أعرفــه, و: ابــن عبــد الــسالموقـول 
 مل جيــز إال أن يعطــوه خــالف قوهلـــا يف ;اً خفيفــًشــيئا إن طلــب الــسالمة :َســحنونمــن قــول 

ـــــــــه أعطـــــــــى مـــــــــاال:أول اجلهـــــــــاد يف جـــــــــامع    ليـــــــــدفع عـــــــــدى, وأن التخـــــــــريج أحـــــــــروي; ;ً أ
ألن العـــداء يف املحـــارب القتـــال املعـــروض للقتـــل وهـــو أشـــد عنـــد اخلـــصومة للمعـــروض 

  .للحلف
َّدونةوالنفس ملذهب الشافعي أميل, ويف كتاب اجلهاد من امل: قال ابن عبد السالم َ 

  .ما يقرب منه
ُقلــت  أول اجلهــاد منهــا مــا يــدل عــىل عكــس اآلخــر مــن قوهلــا, وإذا تنــازع رجــالن يف :ُ

 مل جيز; ألن ; عىل أن يربأ له من ذلك االسمًاسم مكتوب يف العطاء, فأعطى أحدمها ماال
 أعطــى الــدراهم إن كــان صــاحب االســم, فقــد أخــذ اآلخــر مــا ال حيــل لــه, وإن كــان الــذي

ــه ال يــدري أقلــيال , وال ً أم كثــريًالــذي أخــذ الــدراهم هــو صــاحب االســم مل جيــز ذلــك; أل ا
يــدري مــا تبــع حيــاة صــاحبه, وهــذا عنــدي ال جيــوز, ويــرد بــأن املنــع يف مــسألة اجلهــاد إنــام 

ين كــل واحــد مــنهام موجــب للفــساد حــسبام قــرره فيهــا, كــان لــدوران لألمــر فيهــا بــني أمــر
ه عىل    .تقدير صدق املدعي ال موجب للفسادوالصلح عىل اإلنكار ليس كذلك; أل

امن منها  من لزمته يمني فافتدى عنها بامل جاز فقيدها غري واحـد بمقتـىض :ويف األ
  .الصلح عىل اإلنكار فيام جيوز وما ال جيوز

ا, كصلحه عىل دعوى ً حرام يف حق كل منهام يفسخ اتفاق عقده عىل:ويف املقدمات
كرهــــــــــا بــــــــــدراهم مؤجلــــــــــة يف فــــــــــسخه وإمــــــــــضائه قــــــــــوالن للمــــــــــشهور,                        عــــــــــرشة دنــــــــــانري أ

َأصــبغو ْ واملكــروه مــا ظــاهره الفــساد غــري حمقــق كونــه يف جهــة معينــة كــدعوى كــل واحــد : َ
ن عـــىل تـــأخري كـــل مـــنهام صـــاحبه مـــنهام عـــىل صـــاحبه بـــدنانري مؤجلـــة يف فـــسخه فيـــصطلحا
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  .يميض: ألجل, قيل
ُاملاجشونوقال ابن    .يفسخ ما مل يطل: ِ

ُقلت ِّطـرفُ عزا اللخمي األول مل:ُ َأصـبغ, وسـمع َ ْ مـن أراد خـالف مـن :  ابـن القاسـمَ
كره ما ادعى عليه فصاحله عىل تأخريه فسخ, ورجعا عىل اخلصومة   .أ

ْبـــن رشـــدا مـــن صـــالح مـــن ادعـــى عليـــه : ك فيهـــاهـــذا عـــىل ســـامع أشـــهب, وقـــول مالـــ: ُ
  .اًا هبا, وأجازه ابن القاسم, ولو كان منكرً جاز إن كان مقرر;دنانري عىل تأخريه هبا

ُقلت َأصـبغ فقوله فيها خالف سـامع أشـهب, وسـامع :ُ ْ  يف املـديان هـو منـع تـأخري مـن َ
ه ال حيلفه   .قام له به شاهد واحد عىل أ

ْبن رشدا ا, وإن ًم فيهـا, وهـو أظهـر إن كـان املنكـر كاذبـهذا خالف قـول ابـن القاسـ: ُ
ا يف الــدعوى عليــه مل جيــز, وســمع أشــهب يف احلاملــة مــن لــه عــىل رجــل مائــة دينــار ًكــان شــاك

  .ه ويعمل له هبا محيل ال بأس بذلكفسأله لدين أن ينظر
ُشيوخفقال بعض ال هذا خالف سامع أشهب يف الشاهد الواحد, وليس بخـالف; : ُ
ه أحق بتأخري ا ً, فهـو كابتـداء سـلف بحميـل, ولـو كـان معـرسًه لـو شـاء أخـذه بـه عـاجالأل

 مل جيز تأخريه بجميعه عىل محيل بـه, ومـن صـالح , مل جيز عنده إال بعض حقه;أو قام عليه
ه   . فله الرجوع بتامم حقه;عىل إنكار خصمه, ثم أقر له بدعوا

ْبن رشدا   .اًاتفاق: ُ
ا دعــوى مــدعيها إن أقــر هبــا ًبيــده منكــر فــيمن صــالح عــن دار َســحنون قــول :الــصقيل

  . ملدعيها أمىض الصلح أو رده وأخذها تفسري لقول مالك فيها
ْيب زمنَنياملتيطي عن محديس وابن أ َ ا ببينتـه, ال ًإقرار املنكر بعـد علمـه إن كـان عاملـ: َ

  .يوجب له عليه غرما
كـرهابن اوسمع   نقـض  فلـه; ثـم وجـد ذكـر حقـه,لقاسم من صالح من حق له مـن أ

ه ضاع ذكر حقه   .صلحه إن عرف من قوله أ
ْبن رشدا  إن :دليله إن مل يعرف ذلك من قوله فال قيام له, خـالف قوهلـا يف الـصلح: ُ

 ببينة فله القيام هبا بام شاء, مثل رواية كتاب اجلـدار ال قيـام لـه هبـا, وحيتمـل ًصالح جاهال
ـه ي;إذا عرف هذا من قوله: أن معنى قوله يف السامع رجـع ببقيـة حقـه دون يمـني, وإن مل  أ
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ـــه إنـــام صـــاحله وكتبـــه قـــد ضـــاع, وال يعـــرف ;يعـــرف ذلـــك منـــه  مل يرجـــع بـــه إال بعـــد يمينـــه أ
ا لـــه يف إجيـــاب اليمـــني, وفـــرق يف ً بـــل مفـــسد;شـــهوده فـــال يكـــون خـــالف قوهلـــا يف الـــصلح

 بـه ال :ثالثهـاكتاب اجلـدار بـني املـسألتني, فيتحـصل يف صـحة قيامـه بالبينـة, وبـذكر احلـق, 
َّدونــةهبــا, وحيتمــل أن يقــال يف هــذه الروايــة عــىل ظاهرهــا أهنــا ليــست بخــالف يف امل , وإنــام َ

فــــرق بــــني املــــسألتني, فيــــأيت عــــىل هــــذا, وهــــو تأويــــل يف املــــسألتني قــــول رابــــع, ويف التفرقــــة 
  . عكس ما يف كتاب اجلدار
ا, ولـو مل يكـن إن ذكـر يف الـصلح إسـقاط البينـات فـال قيـام لـه هبـ: املتيطي وابن فتوح

ا ًعلمها, وإن مل يذكره فيه, فله القيام هبا إن مل يعلمها حني الصلح بعد حلفه مـا كـان عاملـ
ه لـو حلـف قبـل قبوهلـا, ثـم ردت  هبا, وحلفه هذا إنام يكون بعد قيامه بالبينة, وقبوهلا; أل

ه إىل  إال أن يكــون يف اخلــصام اتعــاب للمطلــوب بحيــث يرفعــه عــن شــغلًشــيئامل يفــد حلفــه 
  .اخلصومة وأداء البينة عىل عينه, فالقياس إحالف الطالب قبل متكينه, وإتعاب خصمه

ْبـــن رشـــدا ا, ولـــو كانـــت ًأحلفـــه عاملـــا بينتـــه القريبـــة الغيبـــة مل يكـــن لـــه قيـــام هبـــا, اتفاقـــ: ُ
 يقـوم هبـا إن : قوهلـا:ثالثهـا ففي صحة قيامه هبـا إن حـرضت, ’بعيدة فاستحلفه أو صاحله

  .إن صاحلهاستحلفه, ال 
َصــبغَالــصقيل أل ــه إنــام يــصالح جــداإن بعــدت غيبــة البينــة :  عــن ابــن القاســمْ  فأشــهد أ

  . فله القيام هبا;لذلك
ـــه ال خيتلـــف فيـــه كقولـــه للحـــاكم بينتـــي بعيـــدة :الـــصقيل  إن أعلـــن بالـــشهادة ينبغـــي أ

شهد عــىل الغيبــة, فأحلفــه يل, فــإن قــدمت قمــت هبــا فيحلــف لــه, ولــه القيــام ببينتــه, وإن مل يــ
ً وأشهد به رسا أو صالح عامل,الغريم بذلك   . ففي صحة قيامها هبا قوالن;ا بينتهً
كره فــصاحله عــىل مــال,ا بيــد رجــلً فــإن كــان ادعــى دار: قلــت:وفيهــا  ثــم أقــر لــه , فــأ
  .املطلوب
كره فـصاحله عـىل يشء آخـذه منـه, ثـم ً من ادعى قبـل رجـل مـاال: قال مالك:قال  فـأ

 وإن مل يعلـم ,ا هبـا فـال قيـام لـه هبـا, ولـو كانـت غائبـة خيـاف موهتـاًعاملـوجد بينته, فإن كـان 
 فلـه القيـام هبـا, فهـذا يــدلك عـىل مـسألتك فاستـشكل اجلـواب, فاختـصارها الرباذعــي ;هبـا

بــًسـؤاال ا باملوضـوع جــواب ابـن القاســم بقياسـه, وهــو قيـاس أحــروي; ألن اإلقــرار ً وجوا
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 ذلــك بتقريــر إشــكال اجلــواب مــن وجــواب مــن أقــوى مــن البينــة التــي مل يعلمهــا, وجــواب
 لـــصحة قياســـه عـــىل علمـــه ;األول مـــع اختـــصار إقـــراره عـــىل جهـــل املـــدعي البينـــة: وجهـــني

ه صالح مع علمه بوجود دليل صدقه يف الواقع املحتمل حصوله  بالبينة الغائبة بجامع أ
:  الثــــاينيف الظــــاهر وعــــدم حــــصوله; ألن احــــتامل توبتــــه وإقــــراره كــــاحتامل حــــضور البينــــة,

ــه لــو  بــه الحــتامل تقييــده بـام إذا مل يكــن املقــر لــه قـد صــالح وهــو عــامل ببينـة لــه, وأ إمجـال جوا
يب  وابــــن أ,ا هبــــا مل يرجــــع عــــىل خــــصومته إلقــــراره بــــيشء, وهبــــذا قيــــدها محــــديسًكــــان عاملــــ
ْزمنَـــني َ ا ً فـــيام نقلـــه املتيطـــي, واحتمـــل عـــدم تقييـــده بـــذلك, وأن لـــه مؤاخذتـــه بـــإقراره مطلقـــَ
  .و ظاهر لفظهاوه

اختلــف فــيمن يقــر يف الــرس وجيحـد يف العالنيــة إن صــاحله عــىل تــأخري ســنة, : الـصقيل
ه إنام يصاحله لغيبته بينته إن قدمت قام هبا, قيل لـه ـه يطلبـه : وأشهد أ القيـام هبـا إن علـم أ

  .ال قيام لرهبا: فيجحده, وقيل
ِّمطرفقال  َصبغَأ وقاله ,إال أن يقر املطلوب بعد إنكاره: َُ  ولو صاحله عـىل تـأخريه :ْ

ه إنام يصاحله ليقر له بحقه, ففي لزوم أخـذه  سنة بعد أن أشهد بعد الشهادة عىل إنكاره أ
 ولـزوم صـلحه بتـأخريه نقـال الـصقيل عـن , ولغو صلحه عىل تأخريه ولغـو إقـراره,بإقراره
  . والظامل أحق أن حيمل عليه,األول أحسن:  قائالَعبد احلكم وابن َسحنون

ُقلت  وعليه عمل القضاة واملـوثقني, وأكثـرهم مل حيـك عـن املـذهب غـريه, وحكـى :ُ
َأصــبغا عــن ابــن مــزين عــن ًاملتيطــي ثانيــ ْ ال ينفــع إشــهاد الــرس إال عــىل مــن ال ينتــصف منــه : َ

كالـــــسلطان أو الرجـــــل القـــــاهر, ومل يـــــذكر الثـــــاين, فـــــاألقوال ثالثـــــة, وعـــــىل األول حاصـــــل 
ـــه طلـــب ًملـــسمى يف وقتنـــا إيـــداعحقيقـــة االســـرتعاء عنـــدهم وهـــو ا ا هـــو إشـــهاد الطالـــب أ

كــره,اًفالنــ ــه أ ــه متــى أشــهد بتــأخريه إيــاه بحقــه , وقــد تقــدم هبــذه البينــة أو غريهــا, وأ  وأ
ــه إنــام ,فــضيعه يشء منــه  أو بإســقاطه بينــة االســرتعاء, فهــو غــري ملتــزم لــيشء مــن ذلــك, وأ

 ويف أي وقــت ,عــني وقتــه بيومــه ورشط تقدمــه عــىل الــصلح فيجــب ت,يفعلــه ليقــر لــه بحقــه
  .  مل يعد اسرتعاء;هو من يومه خوف احتاد يومهام فإن احتدا دون تغري جزء اليوم

وال ينفع االسرتعاء إال مع ثبوت إنكار املطلـوب ورجوعـه يف :املتيطي وابن فتوح 
 ,ًشـــيئا مل يفـــد اســـرتعاؤه ; فـــإن ثبـــت إنكـــاره ومتـــادى عليـــه يف صـــلحه,الـــصلح إىل اإلنكـــار
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 ســـــاقط : وقــــوهلم يف الرجــــوع, صــــلح املنكــــر اثبــــات حلـــــق الطالــــب جهــــل:ول العــــواموقــــ
ــه إذا اســرتعى;االســرتعاء واالســرتعاء يف االســرتعاء  متــى أشــهد : وقــال يف اســرتعائه, أل

 لتحــــــصيل إقــــــرار خــــــصمه مل يــــــرضه اســــــقاطه يف الــــــصلح ; فــــــإنام يفعلــــــه;بقطــــــع اســــــرتعائه
ـــه متـــى اســـ,اســـرتعاه  فهـــو غـــري ملتـــزم لـــه كـــان اســـقاطه يف ;رتعاه ولـــو مل يـــذكر اســـرتعاءه أ

  .ا السرتعائهًصلحه اسرتعاه مسقط
نـه متـى إل : ثم ادعـى وقـا,نه قطع االسرتعاء واالسرتعاء يف االسرتعاءإ :وإذا قلت

 إذ ; لتحـصيل إقـرار خـصمه مل يفـده; فهو غري ملتـزم لـه إنـام يفعلـه;أشهد بقطع االسرتعاء
  .ال اسرتعاء يف االسرتعاء

  . وقاله غري واحد من املوثقني, وفيه تنازع, واألحسن ما قدمناه:تيطيزاد امل
ُقلت ْبن رشد وال:ُ   . كالم يف هذا مذكور يف كتاب احلبسُ
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  ]كتاب احلوالة[
لــة ً إذ ليــست طرحــا ;طــرح الــدين عــن ذمــة بمثلــه يف أخــرى, وال تــرد املقاصــة: احلوا

, وقول ابن احلاجـب نقـل الـدين مـن اع تعلق الدين بذمة من هو لهن المت;بمثله يف أخرى
 ;ذمة إىل ذمة تربأ هبا األوىل تعقب بـأن النقـل حقيقـة يف األجـسام, وبحـشو تـربأ هبـا األوىل

ًلعدم إفادته مدخال أو خمرجا, وتعقب بعض البجائيني عن القايض حتويل احلق مـن ذمـة  ً
لــــة ــــه بيــــان الــــيشء بنفــــسه, ويــــرد بــــأن احلوا  يف التعريــــف لغويــــة إىل ذمــــة تــــربأ هبــــا األوىل بأ

واملعرف العرفية, وهـي أخـص مـن األوىل, واألعـم غـري األخـص فـاعرف, وتـرجيح ابـن 
ــه ال يــصدق عــىل املنــافع إال  ًعبــد الــسالم أخــذ لفظــة احلــق بــدال مــن لفظــة الــدين لزعمــه أ

لة   .)1(ًبتكلف يرد بمنع كونه تكلفا يف املضمونة وهي املعروضة للحوا
                                     

لة طرحجعل جنس احل) طرح الدين: (قوله: َّالرصاع قال )1(  وإسقاط الدين ناشـئ عـن حتقـق ,ا للدينًوا
لة    .احلوا

لـــة يف اللغـــة اإلحالـــة أو التحويـــل, وقـــد حقـــق ): فـــإن قلـــت(  ابـــن عبـــد الـــسالم كـــالم القـــايض يف َّالـــشيخاحلوا
 , وذلك حسن يف التعريف إذا كانت اللغويـة مـشهورة:جنسه حيث أتى باحلقيقة األعمية اللغوية قال

 ومل يعرتضــه ,رآه وسـلمه َّالــشيخ فــام بـال , وهــو أحـسن مــن النقـل,عــض معانيهـاا عـىل بًثـم قـرصت عرفــ
  . وخالف يف اجلنس

ُقلــت ــه رأى أن الــدين ال ينتقــل بنفــسه إىل ذمــة , لعلــه عــدل عــىل التحويــل إىل الطــرح:ُ  وعــدل عــن احلــق; أل
ىل مثـل مـا ثبـت  وإنام ثبت يف الذمة األخرى مثله ال هو, وقد سقط عن الذمـة األو; ومل يتحول,أخرى

 :ا وأتــم معنــى مــن حــد القــايض يف قولــهًيف الثانيــة, فــصح للــشيخ أن يقــول طــرح إلــخ وهــو أخــرص لفظــ
  .حتويل احلق من ذمة إىل ذمة تربأ هبا األوىل

 اتبــاع مــدين طالبــه عــىل مثلــه يف ذمــة أخــرى, وقــد وقــع يف لفــظ احلــديث :ط َّالــشيخهــال قــال ): فــإن قلــت(
لة فاالتب;من اتبع عىل ميل   . اع فعل فاعل من املدين لطالب الدين وهي احلوا

ُقلت   . بل هو أوىل للفظ احلديث; يظهر أن ذلك يصح:ُ
لـة الـرشعية اقتـضت أن املحـال قـد تـرك دينـه عـىل املحيـل بـام أحيـل بـه): فإن قلت(  وهـذا يقتـيض ,لعل احلوا

هذا يمكـن قـصده ممـا أشـار  وإن االتباع ال يدل عىل الطرح يف الدين املحال به, و,وجوب ذكر الطرح
  . إليه يف احلديث بعد

ُقلــت لــة, لكــان أصــوب; فلــو أتــى بلفــظ احلــديث, عــىل كــل تقــدير:ُ ــت , وبعــد أن أقــرأت يف كتــاب احلوا  ورأ
لة رخصة مـن بيـع الـدين بالـدين  وأهنـا , وهـو قـول األكثـر والبـاجي خـالف يف ذلـك?اخلالف هل احلوا

= 
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ة; ألهنــا مبايعــة مــستثناة مــن الــدين بالــدين والعــني  هــي رخــص:قــال األكثــر: عيــاض
 وال هــي مــن , ألهنــا معــروف, وأشــار البــاجي إىل أهنــا ليــست كــالبيع;بــالعني, غــري يــد بيــد

  . بل هي من باب النقد;هذا الباب
ُقلت  ليست من الدين بالـدين, والعـني بـالعني غـري يـد بيـد مـن نفـس اإلحالـة, فهـي :ُ

  .من باب النقد
  . احلاملة عىل الندب أو اإلباحة قوال األكثر وبعضهميف محل: عياض
  . واملحال خمري يف االستحالة, هي عىل اإلباحة:الباجي

 =                                     
 بـــأن يقـــال ألي يشء مل َّالـــشيخحـــال ظهـــر يل ســـؤال عـــىل حـــد مـــن بيـــع نقـــد بـــرباءة ذمـــة املحيـــل بـــرىض امل

ني   . والثاين ما ذكر فتأمله, فعىل األول يقول بيع إلخ;حيدها بحدين عىل الرأ
 , يتعلــق بقولــه طــرح معنــاه إزالــة الــدين مــن ذمــة بمثــل ذلــك الــدين يف ذمــة أخــرى;)بمثلــه يف أخــرى: (قولــه

لة وإسقاطه بغري ما ,احرتز به من طرح الدين  ال يـرد عـىل طـرد : قـالَّالشيخ ثم أن ,ذكر فإنه ليس حوا
 ألن إســقاط الــدين املامثــل ملــا يف ; ألن املقاصــة ال يــصدق فيهــا احلــد; لــصدق احلــد فيهــا;احلــد املقاصــة

ــــه يــــستحيل تعلــــق الــــدين بذمــــة مــــن هــــو لــــه  الذمــــة مل يــــسقط يف املقاصــــة ملثــــل ديــــن يف ذمــــة أخــــرى; أل
لـة هـل تقتـيض العمـوم−هم اهللا  رمح−ووجدت بخط بعض املشايخ   فيبطـل ? انظـر الـالم يف حـد احلوا

لـة يف بعـض الـدين ـضا يف قـول ,عكس رسـمه باحلوا  إذ ال جيـري ; فيـه نظـر: المتنـاع إلـخَّالـشيخً وقـال أ
 وأمــا عـىل أصـل املــشهور مـن أن مـن قــدم مـا مل جيــب ,ذلـك إال عـىل قــول إسـامعيل القـايض بــرباءة الذمـة

 فيــصح تعلــق الذمــة بذمــة مــن هــو لــه فتأملــه ففيــه نظــر; ألن تعلــق ,ويقتــضيه مــن ذمتــه ,اًعليــه يعــد مــسلف
  الدين بذمة من هو له أمر تقديري ال حقيقي قوله يف الرد عىل ابن احلاجب حقيقة يف األجسام

  . نقل فالن املسألة وهو كثري يف ذلك: يقال:قيل
ــضا بحــشو قولــه::قــال   ,ًا أو مــدخالًا األوىل; لعــدم إفادتــه خمرجــ تــربأ هبــ:ً وتعقــب كــالم ابــن احلاجــب أ

 إذ يكـون لالطـالع عـىل أجـزاء احلقيقـة وهـذا فيـه ;وحد بعض املشايخ من أهل العرص أن قال فيـه نظـر
 نقـل عـن : َّالـشيخ ثـم أن ,نظر; ألن احلشو الذي أشار إليه حشو خاص بالنسبة إىل الطرد واجلمـع

ــه تعقــب عــىل القــايض يف قولــه ــه بيــان :بعــض البجــائيني أ  حتويــل احلــق مــن ذمــة لذمــة تــربأ هبــا األوىل بأ
لـــة يف التعريـــف لغويـــة واملعـــرف العرفيـــة:للـــيشء بنفـــسه قـــال  وهـــي أخـــص مـــن األوىل , ويـــرد بـــأن احلوا

ــه قــال: واعــرتض عــىل شــيخه ,واألعــم غــري األخــص ا عــن الــدين أوىل; ألن ً ذكــر احلــق عوضــ: بأ
  .الدين يتكلف صدقه عىل املنافع

  .د بأن املنافع املراد منها املضمونة وال تكلف ير::قال 
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  ]باب صيغة احلوالة[
             مــــــا دل عــــــىل تــــــرك املحــــــال دينــــــه يف ذمــــــة املحيــــــل بذمتــــــه يف ذمــــــة املحــــــال : الــــــصيغة

  .)1(عليه
لة اقبض دينك من غريمي وكالة:قول املطلوب: اللخمي   . ال حوا

ه يقول: قال ابن القاسم   . مل أحتمل, إنام كفيتك مؤنة التقايض:أل
ُقلت لـة:  هو سامع حييى ابن القاسم:ُ  ;خذ حقك من هذا, ويأمره بالدفع ليس بحوا
ه يقول   . مل أحتمل:أل

ْبــن رشــدا لــة أو مــا ينــوب منابــه, كقولــك : ُ لــة إال بالتــرصيح بلفــظ احلوا ال تكــون حوا
ـــ ُشيوخا بـــريء مـــن دينــــك وشـــبهه, وقـــول بعـــض الـــخـــذ حقـــك منـــه وأ ا ًقولـــه اتبـــع فالنــــ: ُ

لــة لقولــه   : غــري بــني, إنــام البــني قولــه)2(»مــن أتبــع عــىل مــيل فليتبــع«: غبحقــك عــيل حوا
 خـــذ هـــذا الثـــوب :اتبـــع فتخـــرج عــىل الـــروايتني يف قـــول البــائع: أتبعتــك عـــىل فـــالن, وقولــه
  .ً كقولك بعتك أوال;بكذا, هل هو إجياب للبيع

                                     
 واملــراد ,ا منــهًعــام وظــاهره بــصيغة اللفــظ أو بغــري لفــظ, وقــد قــدمنا قريبــ) مــا دل: (قولــه: َّالرصــاع قــال )1(

لــة أو مــا ينــوب منابــه, وقولــه  , أخــرج بــه مــا لــيس فيــه تــرك;)تــرك املحــال: (اللفــظ الــرصيح بلفــظ احلوا
لة اقبض دينك من غ:فإذا قال   . وال بد من الترصيح بام يدل عىل ترك احلق,ريمي فهو وكالة ال حوا

لـة عـىل غـري أصــل ديـن;إلـخ) بمثلـه: (قولـه  ومـا وقــع يف ثـاين الـسلم مـن إطــالق , فإهنـا محالـة; أخـرج بــه احلوا
لة يف ذلك فهو جماز َّدونة عن اإليراد املعلوم عىل املَّالشيخ وهو جواب ,احلوا   . انظره بعدَ

لة): فإن قلت(   .  يف ذمة أخرى:وقال, وهال اخترص املحال عليه كام قال يف حد احلوا
ُقلــت ــه ملــا ذكــر املحــال بــه فــال بــد مــن ذكــر املحيــل:ُ  ألن رىض كــل مــنهام جــزء يف ; ال بــد مــن زيادهتــا هنــا; أل

لة عىل ما حققه   .ا وفيه بحثً ثم ذكر املحال عليه بيان,احلوا
ه ال بد منهمل مل يذكر حلول املحا): فإن قلت( لة?ل به واملذهب أ   .  وإال فليس بحوا

ُقلت لة لكنها فاسدة رشع; احلد للصحيح والفاسد:ُ   .اً وهي حوا
لـــة 5/46:  أخرجـــه البخـــاري)2(  يف االســـتقراض, بـــاب مطـــل الغنـــي ظلـــم, ويف احلـــواالت, بـــاب يف احلوا

لــة يف املــساقاة, ) 1564( رقــم : فلــيس لــه رد, ومــسلم; وبــاب إذا حــال عــل مــيل?وهــل يرجــع يف احلوا
  .باب حتريم مطل الغني
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  ]باب يف شروط احلوالة[
 توقفهـــا عـــىل رىض املحيـــل واملحـــال, ورصح ابـــن احلاجـــب وابـــن شـــاس :واملـــذهب

ْبــن رشــدبــأهنام مــن رشوطهــا, ومل يعــدمها اللخمــي وا  منهــا, وهــو األحــسن واألظهــر أهنــام ُ
  . ألهنام كلام وجدا وجدت;جزءان هلا

  :)1(واملعروف لغو رىض املحال عليه
لـة دونـه, واملـشهور :بن شعبان يف الزاهي ال:ابن زرقون  يعترب رضـاه فـال تلـزم احلوا

  .رشطها بكوهنا عىل أصل دين, فإن وقعت عىل غريه فطرق
ْبن رشدا يف ختيريه يف طلب املحيل واملحال عليه, ورشطه بعدم املحيل وعكـسه, : ُ
لة عىل أصل دين ال:رابعها ْبن رشد كحوا  عـن سـامع عيـسى بـن القاسـم وأحـد قوليـه فيهـا ُ

ـــضا,حـــد القـــولني الظـــاهرين منهـــا, ومـــن قـــول مالـــك وابـــن القاســـم يف ســـامعه وا  والبـــن ًأ
ُاملاجــشون املــازري إن كانــت عــىل إبــراء املحـــال املحيــل مطلقــا دون قيــد فــال رجــوع لـــه : ِ

ـــه مــا دام متمكنـًــ ا ً فلـــه الرجــوع عليـــه اتفاقـــ;ا مـــن أخــذ حقـــهعليــه بحـــال, وإن كانــت عـــىل أ
  .افيهام, وحمل اخلالف ما سوامه

ه أحيل عىل غـري أصـل ديـن, فـإن كـان هبـة بـدئ باملحـال : اللخمي إن علم املحال أ
لـــة عليهـــا حـــوزا فيثبـــت أو لغوهـــا ًا اتفاقـــًعليـــه إن كـــان مـــورس ا, فـــإذا فلـــس ففـــي كـــون احلوا

 وال يرجـع بـام بقـي لـه عـىل املحيـل, وإن ,فتسقط قوالن, فعىل األول حياصص هبا املحـال
ألن كوهنـــا عـــىل غـــري أصـــل ديـــن عيـــب, إال أن ; ً املحيـــل عـــاجال فلـــه الرجـــوع عـــىل;مل يعلـــم

يكـــون املحـــال عليـــه ال خيـــشى فلـــسه أو حيكـــم احلـــاكم بوجـــوب اهلبـــة عنـــد الفلـــس فيـــسقط 
, ًا إن كـان معـرسً رجع عىل املحيـل اتفاقـًشيئا ومل جيد عنده ,العيب, وإن أحاله عىل فلس ا

لــــةفللمحــــال حماصــــة غرمــــاء املحــــال عليــــه, عــــىل القــــول بــــصح  ألن منفعــــة ;ة اهلبــــة باحلوا
 حتاص فيه املحال, واملحال عليه بام لكل مـنهام عليـه, فـإن ًشيئاالسلف هبة ألفاد املحيل 

                                     
 وكوهنا عـىل أصـل ديـن وكوهنـا بـام حـل ال , توقفها عىل رىض املحيل واملحال::قال : َّالرصاع قال )1(

  . وما ذكره عن املتيطي من الرشوط واهللا املوفق,عىل ما حل ومتاثل صنف الدينني انظر بقية كالمه
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 وطــرأ للحميــل , وصــار لــه باحلــصاص مــن املحــال عليــه مخــسون,كــان ديــن املحــال باملائــة
األول  فأخــذ الغــريم ,مخــسون والبــاقي لــه مخــسون  ألن الــذي قــىض;ا بيــنهام بالــسواءًرضبــ

ويأخـذ الغرمـاء املقـرض مخـسة وعـرشين, ثـم ينظـر ملـا كـان يـرضب  ,منها مخسة وعرشين
ا, ًبـــه املحـــال يـــصرب لـــه مخـــسة وســـبعون ينوبـــه مـــن الـــرضب األول ثالثـــة وأربعـــون إال ســـبع

والفاضــــــل عنــــــده ســــــبعة وســــــبع يــــــضاف إىل اخلمــــــسة والعــــــرشين التــــــي صــــــارت لغرمــــــاء 
  .اًيقتسامهنا أسباعاملقرض, مجيع ذلك اثنان وثالثون وسبع 

ُقلت   . للمحال ثالثة أسباعها وللغرماء ما بقي:ُ
  .فتحصل يف رشط براءة املحيل مخسة أقوال: زرقونابن 
  .ال رجوع له عىل املحيل: اسم فيهاالقابن 

ْبن وهبورواية ا ِّمطـرفال رجوع له إال يف الفلس واملوت, ورواية :  فيهاَ  كعيـسى َُ
ه باخليار, ُاملاجـشون وقول ابن عن ابن القاسم أ  وهـي محالـة , وأشـهب أن الـرشط باطـلِ

ال يطلب إال يف غيبة املحيـل أو عدمـه, وقـول مالـك وابـن القاسـم ال ينفعـه الـرشط إال يف 
  .ذي سلطان أو إىل القضاء

ُقلت ُاملاجشونفتحصل إلخ, نقله عن ابن :  قوله:ُ ْبـن رشـد مـع مـا تقـدم الِ  عـن ابـن ُ
ُاملاجــشون لــة عــىل غــري أصــل ديــن محالــة عنــد , ومثلــه نقــل ابــِ ن زرقــون كــالم البــاجي احلوا

ُاملاجـشونمجيع أصحابنا إال ما قالـه ابـن  لـةِ لـة ; إال مـا وقعـت بلفـظ احلوا  فلهـا حكـم احلوا
لـــة, وكـــذا نـــص عليـــه يف  يوجـــب كـــون حمـــل األقـــوال اخلمـــسة هـــو إذا مل يـــرصح بلفـــظ احلوا

بـن  فمحمـل أقـوال ا,ون يف املحيـلاملقدمات يف كتاب احلاملة خالف ظاهر لفـظ ابـن زرقـ
ْرشـــد  األربعـــة خـــالف حممـــل أقـــوال ابـــن زرقـــون اخلمـــسة فتأملـــه, وظـــاهر نقـــل ابـــن عبـــد ُ

الــــسالم أو نــــصه أن حممــــل اخلــــالف يف ذلــــك كلــــه واحــــد وهــــو غــــري صــــحيح ملــــا بينــــاه مــــن 
ْبـــن رشـــدمناقـــضة نقـــل البـــاجي مـــع ا ُاملاجـــشون عـــن ابـــن ُ  ملـــا نقـــل ابـــن زرقـــون عقـــب نقـــل ِ

ُاملاجشونقول ابن الباجي    . ثم خيتلف عىل قول اجلامعة بمن يبدأ,ِ
َّدونـــةقـــال التونـــيس يف امل ا مـــرة جعـــل ذلـــك محالـــة يبـــدأ ممـــن عليـــه الـــدين, ومـــرة ً لفظـــ:َ

  .باحلميل, ويف سامع ابن القاسم بأهيام شاء
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  :ويشرتط كوهنا بام حل عىل ما حل
أقـــل أو أكثـــر  ه مـــا هـــوإنـــام مل حيـــل كمـــن أخـــذ يف دينـــه قبـــل حلولـــه مـــن جنـــس: البـــاجي

 أو حــــــط عنــــــي الــــــضامن , لتعــــــذر متاثــــــل الــــــذمم فيدخلــــــه ضــــــع وتعجــــــل;وأجــــــود أو أردى
  ., ومثل هذا عند حلول األجل جائزوأزيدك

 جـاز ; وأحال عليه مـن لـه عليـه مثلـه,اً لو استقرض مسلم له طعام:ويف ثاين سلمها
أقرأهنـــا خـــالف ولـــو قبـــل حلولـــه فـــأورد بعـــض أهـــل درس شـــيخنا ابـــن عبـــد الـــسالم حـــني 

 ثــم بــىل يل يــرسه, فــإن ,املــذهب يف رشط حلــول املحــال بــه, فلــم حيــرضه وال غــريه جــواب
لة احلقيقية التـي هـي أصـل ديـن, وهـذه جمـاز  ألهنـا عـىل غـري ;رشط احللول إنام هو يف احلوا

لــة إن أحالــك مكاتبــك عــىل مــن ال ديــن لــه  أصــل ديــن, وهــي محالــة ويؤيــده قوهلــا يف احلوا
لة هبا عىل أصل دين, ألهنا محالة, وال جتوز محالة بكتابة;قبله مل جيز   . وجتوز احلوا

, َســـــحنونقـــــوال ابـــــن القاســـــم وغـــــريه فيهـــــا, وصـــــوبه ويف رشطهـــــا بحلوهلـــــا كالـــــدين 
واللخمــي والــصقيل, واحــتج الغــري بأهنــا ليــست بــدين ثابــت, فهــي كتعجيــل عتــق مكاتــب 

 يكــــن قبلــــه إال مــــا أدى, فــــابن بــــدنانري قبــــل حلهــــا عــــىل دراهــــم معجلــــة أو مؤجلــــة, كــــأن مل
القاسم بكراهة ملك بيع الكتابة من أجنبي بيشء مؤجل, فجعلها مـع األجنبـي كالـدين, 
ورده التونــيس وعبــد احلــق والــصقيل واللخمــي, بــأن هــذه معاملــة بــني الــسيد واألجنبــي, 

  .ويف مسألة النزاع معاملة بني السيد ومكاتبه
لتـه عـىل أجنبـي ال شـبهة للـسيد يف مالـه,  عذر ابـن القاسـم عـن هـذا أن :املازري حوا

ء األجنبي الكتابـة بعـض  ُشـيوخفأشبه ذلك رشا  عبـد احلـق إن مل حتـل الكتابـة عـىل وجـه ال ُ
 وأحــال ســيده بــرشط تعجيــل العتــق أو بــرشط عدمــه مل خيتلــف فــيهام, ,جتــوز بــني أجنبيــني
 وعنـــد غـــريه حيكـــم , يريـــد مـــا مل يفـــت بـــاألداء;يفـــسخ:  القاســـم فقـــال ابـــن,وإن مل يـــشرتطا

 تقـدم اخلـالف يف حتويــل الكتابـة عـىل وجـه ال جتــوز :بتعجيـل العتـق ملـا ذكـره املــازري قـال
 فإن كان الغري ممـن يمنـع عـدم رشطـه تعجيـل ,بني األجنبيني مع عدم رشط تعجيل العتق

 فقـــــال ابـــــن , وإن مل يـــــشرتط, ال خيتلفـــــان أو بـــــرشط عدمـــــه مل خيتلـــــف فيهـــــا: فقولـــــه,العتـــــق
  . ما مل يفت إذا رشطا تأخري العتق صحيح: يريد;يفسخ :القاسم

ُقلت  ألن القـول بجـوازه مـع ;اً األظهر أهنام ال خيتلفان مع رشط تأخري العتق مطلقـ:ُ
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  . إنام هو إذا كان ذلك بني السيد وبني مكاتبه ال بينه وبني األجنبي;تأخريه
ز إال ببـت العتـق يف  مل جيـ; إن أحالك مكاتبك بكتابتـه عـىل مكاتـب لـه بقـدرها:وفيها

  .اً كان له رق;األعىل, فإن عجز األسفل
 وإن مل حيمــل الكتابــة إال عــىل رشط تعجيــل العتــق ممــا ال جتــوز احلاملــة :يريــد: الــصقيل

  .بالكتابة إال برشط تعجيل العتق
 ألن احلكـــــم ;ال معنـــــى لـــــرشط تعجيـــــل العتـــــق ممـــــا ال جتـــــوز احلاملـــــة: املـــــازري قـــــالوا

 وأخــذ عوضـــها , عــوض مالــه عــىل مكاتبـــه, فــإذا بــاع منــه نجومــه ألن الــسيد أخــذ;يوجبــه
  .اًصار حر

لــة موجــب:  عــن بعــض الفقهــاءالــصقيل  لتعجيــل العتــق وهــو ;القيــاس أن لفــظ احلوا
ا عـــن رشط تعجيـــل العتـــق بـــام تقريـــره أن ًغـــري قـــول ابـــن القاســـم, وأجـــاز املـــازري اعتـــذار

لــة  وهــو الــدين الثابــت يف ,قــق ثبوتــه إنــام أوجبــت بــراءة املحيــل حيــث كوهنــا عــىل حت;احلوا
الذمـــة واملحـــال عليـــه هنـــا لـــيس كـــذلك الحـــتامل عجـــز األســـفل بـــام حيـــصل نفـــس املحـــال 

لـــة الـــرباءة التـــي هـــي موجبـــة للعتـــق, فـــافتقر إىل رشطهـــا ;عليـــه  لـــضعف إجيـــاب هـــذه احلوا
  .بالعتق, ويشرتط متاثل صنف الدينني

زًمطلقـويف رشط تفاوهتام يف الصفة والقدر   كـون املحـال عليـه أقـل أو أدنـى ا, وجـوا
قــول املقــدمات رشطهــا متاثلهــا يف القــدر والــصفة ال أقــل وال أكثــر, وال أدنــى وال أفــضل, 

 رشطهـا سـتة كوهنـا عـىل ديـن, واحتـاد جـنس :ونص القايض مـع املـازري واملتيطـي, وقـال
ل بـه,  واحتـاد قـدرهيام وصـفتهام, وكـون املحـال عليـه أقـل أو أدنـى, وحلـول املحـا,الدينني

وال بغري املحيل املحال بفلـس املحـال عليـه, وكـوهنام بمحـض للمحـال عليـه, ولـو جهـل 
 أن يكونــا مهــا :يــرسه عــرسه, وزاد ابــن فتــوح, وإقــراره بالــدين, وقــول ابــن احلاجــب منهــا

ـه إنــام أراد  متجانـسني ال يفتقـر إىل الرضــا لـو أعطيـه فيجــوز بـاألعىل عـىل األدنــى يتعقـب بأ
 أجـود هـو مـا أراد وإن ,ا عن قـربً إىل الرضا لو أعطيه املامثل كان تكراربمدلول ال يفتقر

 حــال ولــو ,جيــز مل عرضــان ومهــا :وقــال اجلــودة, أو الــصنف يف اختلفــا إن :حممــد وقــول هــو,
 دراهــم, عــىل بــدنانري جيــوز ال هباهتــا ويف :املقــدمات قــول نحــو االفــرتاق قبــل يقــبض أن إال
  .حال ولو
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  .املجلس وطول الثالثة افرتاق قبل يقبضه أن إال :حممد عن الصقيل
  .اًمطلق السلم طعامي يف ومنعها ,كالعرضني القرض اًطعام :وفيها

  .فيها :القاسمابن 
 التوليـــة, تـــشبه فيجـــوز ;أمـــواهلام رؤوس تتـــيقن أن إال حـــال ولـــو أشـــهب عـــن :الـــصقيل

لة جازت ;اًقرض الطعامني أحد كان إن :حبيب ابن وعن  قالـه حيـل, مل مـا عـىل حـل بـام احلوا
  .حلوهلام برشط القاسم ابن أن إال وأصحابه مالك

  .أصوب وقوهلم :الصقيل
ْبــن رشــدا  الــدين يف فنزلتــه ;أحالــه مــن فنزلــه ,بــه أحيــل الــذي الــدين يف املحــال وينــزل :ُ
  .غريه من به يبيعه أو عليه املحال من به يأخذ أن :يريد ;فيها به أحيل الذي

ُقلت   .اًطعام الطعام ثمن من االقتضاء يف فيه ما وتقدم الث,الث سلمها قول هو :ُ
لــة بخــالف اًغــرر كــان وإال املــدين, ذمــة حــال علــم الــدين بيــع رشط :املــازري  ;احلوا

  .الغرر فيها فاغتفر معروف, ألهنا
ُقلت لة مالك أجاز :اللخمي قول ونحوه :ُ   .عليه املحال ذمة جهل مع احلوا
لـة :نصه ما الصقيل وقال ء رخـصة, أجيـزت بـدين ديـن بيـع احلوا  جيـوز ال الـدين ورشا

  .عدمه من الغريم ملؤ يعرف حتى
ُقلـت لـة أن الكــالم هــذا والزم :ُ  عدمــه, مــن الغـريم مــأل يعــرف مـن يعنــي جتــوز ال احلوا

  .فتأمله واللخمي, املازري نقل خالف وهو
لة بعد عليه املحال فلس وحدوث   .اًنقض فيها يوجب ال لغو احلوا
 املحيـل عـىل رجـع فلـس إن املحيـل عـىل عليه املحال رشط إن غريةامل َسحنون وسمع

ه الباجي ونقله رشطه, فله   .املذهب كأ
ْرشد بنا وقال   .اًخالف فيه أعلم ال صحيح, هذا :ُ
ُقلت ه ;نظر وفيه :ُ لـة عقـد ألصـل منـاقض رشط أل  الـرشط يف املـذهب وأصـل ,احلوا
ـــه للعقـــد املنـــاقض  ال أن عـــىل كـــالبيع العقـــد ويـــصح ,الـــرشط يـــسقط بعـــضها ويف مفـــسد, أ
  .فتأمله .جائحة

  .تفصيل فيه فلسه تقدم وظهور
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 يغــرك مل ولــو ,املحيــل طلــب فلــك ;فلــس أو بغريمــه يعلمــه عــدم مــن غــرك لــو :وفيهــا
لــــة كانــــت  ;فقــــره املحيــــل وعلــــم ليــــرس, اًظــــاهر كــــان إن بلفــــظ اللخمــــي ونقلهــــا الزمــــة, حوا

  .عليه الرجوع فللطالب
ــــه :مالــــك قــــال ــــه ;الرجــــوع لــــه أن وأرى غــــره أل لــــة قبــــل مــــا بفقــــره علــــم لــــو أل  .احلوا
 أو دلـــسه, هــل يفقــره, عــامل واملحيــل عليــه املحــال كــون يف املحــال شــك لــو انظــر .املــازري
 تــدليس, املــأل ظــاهر وهــو بفقــره, املحيــل وعلــم فقــره, عــىل دخــول شــكه مــع اإلحالــة قبولــه

  .اًشاك كان ولو ,ًمقاال له أن املذهب أصل عىل واألظهر
ُقلـــت  هـــذا :ثالثهـــا ا,ًمطلقـــ املحيـــل أعلمـــه إن أو ا,ًمطلقـــ فقـــره بظهـــور رجوعـــه ففـــي :ُ
  .املذهب عن ونقله وظاهرها, اللخمي مع املازري املأل, ظاهر عليه واملحال

  .اًغار املحيل كون جعل إن :الباجي
ــــه ظــــن إن :ومعنــــاه ;أحلــــف اهتــــم إن :مالــــك قــــال  التونــــيس وتعقــــب بــــذلك, يــــرىض أ
 ال عــديم وهــو مــالؤه, ظــن ممــن ألجــل بــثمن ســلعة بــاع مــن :املــساقاة يف بقوهلــا هلــاقو وغــريه
  .مقال

لـــة أن الفـــرق :الـــصقيل قـــال ء للرخـــصة أجيـــزت بـــدين ديـــن احلوا  جيـــوز ال الـــدين ورشا
ــــه ;عدمــــه مــــن الغــــريم مــــأل يعــــرف حتــــى ء أل  كوجــــود معيبــــة ذمتــــه بوجــــود ذمتــــه يف ملــــا رشا
ء يقصد مل السلعة باع والذي ,معيبة السلعة   .ذمته يف ما رشا

ُقلت  ,ًشـيئا معاوضـته يف غرضـه بحصول أو ,بربح املعاوضة نفع للبائع بأن ويفرق :ُ
 بفقــر البــائع لعلــم مظنــة كــان املكايــسة عــىل كــان ملــا املبيــع وبــأن لــه, نفــع ال واملحــال بغــريه,

 يــلاملح إعــالم فيتــرضرو معاملتــه عــدم يوجــب نفــسه بفقــر املــشرتي إعــالم وبــأن املــشرتي,
  .بيعه عىل لقدرته يرضه ال املحال بفقر

ُشــيوخ بعــض  ألن ;الــسلع كعيــوب جيعلــوه ومل يغــر ال أو يغــر أن بــني فرقــوا احلــق عبــد ُ
لة فيه, البائع عىل يغلظ مكايسة البيع   .يغر حتى فيه املحيل عىل يسهل معروف واحلوا

 املحـال وفلس ,العوض نفس يف عيب السلعة عيب :أوجه ثالثة من الفرق :الباجي
لــة :الثــاين العــوض, حمــل يف عيــب عليــه  وعليــه علــم, بــام إال يرجــع فــال ;الــرباءة كعيــب احلوا
 القاسـم ابـن عـن ليحيـى مـا وعـىل مالـك, قـول ظـاهر عـىل بفلـسه علـم مـا املحيـل حلفـه جيب
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 كــــالعيوب خفــــي الذمــــة عيــــب أن املحــــال ذلــــك يــــدعي أن إال عليــــه يمــــني ال الــــرباءة بيــــع يف
  .الباطنة كغري صار املحيل هعلم فإن الباطنة,

ُقلت   .املازري فرق وبه :ُ
كــر لــو انظــر :التونــيس  التفــريط لــوال ?عيــب بــه البينــة عــدم هــل الــدين عليــه املحــال أ

ــ كــان ولــو وإقــراره حــضوره, بعــد عليــه اإلشــهاد تــرك يف للمحــال  إنكــاره حــرض فلــام ا,ًغائب
  .حجة للمحال كان

ــه ;احلجــة لــه أن بينــةب الــديون غالــب كــان إن الــصواب :املــازري  تركــت إنــام :يقــول أل
 صــحة يف املحيــل يف وقولــه ,املحــال يــصدق مل وإن صــحيح, الغائــب يف وقولــه بالبينــة, ثقــة

 منـه, بقبـضها أمـره رهبـا أن زعـم ملـن وديعـة دفـع فـيمن اخلـالف عـىل جـرى صـدقه فـإن دينه,
كــــر املــــودع وصــــدقه  ال أو إياهــــا, هلغرمــــ هبــــا قابــــضها عــــىل يرجــــع هــــل لــــه فغرمهــــا رهبــــا وأ
لــة لــزوم ففــي فاســتحق, عبــد, ثمــن عــىل أحيــل ومــن ?إيــاه لتــصديقه  بــام املبتــاع فريجــع احلوا

 وأشـهب فيهـا, القاسـم ابـن قـول قبـضه إن املحـال عـىل بـه فريجـع ونقـضها بائعهـا, عىل غرم
  .مالك أصحاب عن ونقله حممد مع

 أو عــني وهــو وباعــه الثمنبــ حيــل مل ولــو :ًقــائال بيــع أو معــروف أهنــا عــىل بنــاء :اللخمــي
 الــدين مــشرتي لكــان ;العبــد مــشرتي مــن الثــوب ثمــن قــبض قبــل العــني اســتحق ثــم ,ثــوب

 أحــق املحــال لكــان ;مثلــه عليــه لــه مــن الثــوب عــىل أحــال ولــو ,القــولني عــىل أحــق والثــوب
 يكــون وال الثــوب, بقيمــة بائعــه عــىل العبــد مــشرتي ويرجــع القاســم, ابــن قــول عــىل بــالثوب
  .فرده عيبا به العبد مشرتي وجد إن اجلواب وكذا أشهب, قول عىل به أحق

ُقلت َأصبغ سمع :ُ ْ   .االستحقاق يف كقوله العيب يف القاسم ابن َ
ْبن رشدا  يـدفع ال :قولـه عـىل أشـهب قـول فيـه يـدخل بيـع نقـض بالعيـب الـرد أن عـىل :ُ
 ورجــع لــه ىضمــ :قولــه عــىل عنــده فــات وإن منــه, اســرتده لــه دفعــه كــان وإن للمحــال, الــثمن

 منــه, أخــذه لــه يكــن مل ;لــه دفعــه وإن لــه, دفعــه يلزمــه ال :وقيــل البــائع, عــىل بــالثمن املــشرتي
ـه كـشف العيـب ألن ;البـائع عـىل رجـع شـاء وإن يـده, مـن فـات وإن البـائع, عـىل به ورجع  أ
ه وعىل يملكه, ال بام أحاله  وكـذا ,اًواحـدً قوال الثمن املحال إىل يدفع أن يلزمه بيع ابتداء أ
  :األقوال األربعة هذه عىل بعيب رد أو استحق ثم ,العبد ثمن أعطا إن
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 البـــائع عـــىل بـــه ويرجـــع ,للمعطـــي يدفعـــه أن املبتـــاع ويلـــزم ,فـــوت العطيـــة أن: أحـــدها
 يف الـرواة بعـض قـول وهـو بـه, لـه وأقر وبينه, بينه مجع إن َّدنيةامل يف القاسم ابن قاله املعطي
 دفــــع يلزمهـــا فيطلقهــــا البنـــاء, قبــــل الـــزوج عــــىل صـــداقها :املــــرأة بـــةه يف منهــــا الثـــاين النكـــاح
  .ةاملرأ عىل بنصفه ورجع مجيعه,

  .بالقبض إال يفوت ال: والثاين
  .أخذه له كان يفوته مل فإن قبضه, بعد باالستهالك إال يفوت ال :والثالث
بـــع ـــه كـــشف العيـــب ألن ;بحـــال تـــصح ال العطيـــة أن: والرا  وإن يملـــك, مل مـــا أعطـــى أ

 عــن حممــد حكــاه املعطــي عــىل البــائع ورجــع البــائع, عــىل املبتــاع رجــع واســتهلكه دفعــه كــان
ــه البنـاء قبـل فيطلقهــا إيـاه, قبـضها بعــد بـصداقها املـرأة صــدقة يف القاسـم ابـن  عليهــا يرجـع أ

 ;ًعــديام الواهــب كــان إن :خــامس املــسألة ويف املعطــي, عــىل هــي وترجــع الــصداق, بنــصف
 الواهـب, بـه ويتبـع لـه, للموهـوب دفعه لزمه ;اًملي كان وإن يدفعه, مل إن حبسه فللمشرتي

َّدونةامل يف القاسم ابن قاله  اخلـالف هـذا يكـون أن النظـر ومقتـىض صـداقها, هتـب املـرأة يف :َ
ـه عـىل بالعيـب الرد يف  للزوجـة املهـر كـل وجـوب عـىل البنـاء قبـل الطـالق يف أو مبتـدأ, بيـع أ

 يف وال ,بيــع نقــض أن عــىل بالعيــب الــرد يف وال ,االســتحقاق يف العطيــة جتــوز ال وأن بالعقــد
ــه عــىل الطــالق  يف القاســم ابــن جــواب فيــأيت الــصداق, نــصف إال بالعقــد للزوجــة جيــب ال أ

ه عىل البناء قبل صداقها الزوجة هبة  بعـض وجـواب املهـر, نـصف إال بالعقـد هلـا جيـب ال أ
  .مجيعه وجوب عىل الرواة

َصـبغَفأل ;رد أو اسـتحق ثـم ,ثمنـه بـصدقة العبـد بـائع أشـهد لو :الباجي  عـن زيـد وأيب ْ
ه :َّالعتبية يف القاسم ابن  بـيشء, عليـه يرجـع مل عنـده فـات الـثمن, عليـه املتـصدق قبض إن أ

 املعطـي بيـد يفـت مل ولـو بـه, وتـصدق املتـصدق, قبـضه لـو كـام ,البـائع عـىل املـشرتي ويرجع
  .للمعطي يشء وال املشرتي, منه أخذه

 بمجــــرد فوتـــه ســـامعها يف إنــــام وهـــم وهـــو النــــوادر, يف َّالـــشيخ نقلهـــا كــــذا :زرقـــون نابـــ
لــة أن املحيــل ادعــى ولــو القــبض,  ففــي املحــال, وأكذبــه القــبض عــىل للمحــال توكيــل احلوا
لــة كوهنــا  أو للمحيــل يتــرصف ممــن املحــال ككــون وكالــة كوهنــا عــىل الــدليل يقــوم حتــى حوا
 لاملحـا يكـون أو ,ذلـك مثـل يف يتوكـل ممـن وهـذا قـايض,الت عـىل التوكيل املحيل عادة كون
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  .بالعكس أو ذلك مثل يشبه ال ممن
ُاملاجشون ابن عن اللخمي نقل  :املحيـل قـال إن :َّالعتبيـة يف القاسـم ابن عن وأخذه ,ِ
 املقتـــيض بـــه أحلتنـــي عليـــك, ادينًـــ يل كـــان قبـــضته مـــا املحـــال :وقـــال قبـــضت, مـــا أقرضـــتك

ــــه ;القـــابض قــــول يقبـــل أن أحـــري ههــــذ اللخمـــي ســــلف وهـــي غـــارم,  يكــــون أن أحـــرى أل
ـه أقر ما األوىل ويف لنفسه, ليقبضها أحاله  بيـنهام هـل ينظـر أن وأرى لنفـسه, قبـضها جعـل أ
  .?معاملة بينهام وهل ,ال أو أسلفه يشبه ما

لـــة يـــشبه املحيـــل قـــول ألن ;نظـــر شـــيخنا ختـــريج يف :املـــازري ـــه ;ديـــن عـــىل احلوا  ملـــا أل
لــة فــصارت عليــه, كــدين صــار فهيــسل أن التــزم  مــن واملــسلمة باتفــاقهام, ديــن عــىل هنــا احلوا
 هـي بـل :الـدافع وقال عليه, يل كانت دينار مائة فالن من قبضت :قال من وهو آخر, أصل
  .قوالن القابض, أو الدافع قول القول كون يف لك مني سلف

ُقلت  بـل ;بـإقرار فليس ياللإ إحالته أما :لفظ ويف حييى, سامعه هو القاسم ابن قول :ُ
  .أجر له كان إن تقاضيه أجر وللقابض سلف, بذلك هو

ْبـــن رشـــدا  بـــام اًمعـــ أتيـــا وإن ا,ًاتفاقـــ قولـــه فـــالقول ;اآلخـــر دون أحـــدمها قـــول أشـــبه إن :ُ
 ابــــــن وقــــــول املحيــــــل, قــــــول القــــــول وأشــــــهب, القاســــــم ابــــــن فقــــــول ,يــــــشبه ال بــــــام أو يــــــشبه

ُاملاجـــشون  أمـــر فـــيمن املـــديان كتـــاب يف كقوهلـــا القاســـم نابـــ وقـــول ,املحـــال قـــول القـــول :ِ
 عــيل لكــل يكــن مل :املــأمور ويقــول ,عليــك يل كانــت :مــراآل فيقــول لفــالن مــال بــدفع ًرجــال
  .املأمور قول القول أن يشء

ُاملاجشون ابن وقال ـه ;بـه أقـر ممـا بـأكثر أحـد يؤخذ ال :أشهب قول معروف عىل : ِ  أل
 :وقولـــــه املـــــسألة, هـــــذه يف القاســـــم ابـــــن وقـــــول قولـــــه, خـــــالف حقـــــي, إال أقـــــبض مل :يقـــــول

ــه زعــم إنــام األجــرة, يــدع مل إذ ;نظــر مثلــه أجــر للقــابض  قــال إذا وكــذا حقــه, لنفــسه قــبض أ
 لــه وكــان حبيــب, ابــن حكــاه مــا عــىل قولــه قبــل التقــايض مؤنــة لتكفينــي أحلتــك إنــام :املحيــل
  .بأجر هذا مثل يف يعمل ممن وهو أجر, له يشء كان إن أجره

 وقــــال مــــال, غــــري عــــىل أحلتنــــي عليــــه, املحــــال مــــوت بعــــد :املحــــال قــــال إن :مــــياللخ
ه يثبت حتى ثابت حول فهو مال, عىل بل :املحيل   .مال غري عىل أ
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  ]كتاب احلمالة[
التزام دين ال يسقطه أو طلب من هـو عليـه ملـن هـو لـه, وقـول ابـن احلاجـب : احلاملة
 ألن شغل ذمـة أخـرى, إنـام هـو ; يتناوهلاالضامن شغل ذمة أخرى باحلق ال: ًتابعا للقايض

 ألهنــــا مكتــــسبة, والــــشغل حكــــم غــــري مكتــــسب ينــــشأ عــــن مكتــــسب ;الزم هلــــا, ال نفــــسها
  .)1(كامللك مع البيع فتأمله

 إنـام هـو جمـاز ال حقيقـة يـرد ;اًإطالق احلاملة عىل الطلب عرف: وقول ابن عبد السالم
َّدونـــةبمنعـــه لظـــاهر إطالقـــات امل قـــدمني والـــرواة, ونـــصوصها مـــع غريهـــا  واألمهـــات واملتَ

                                     
ـه إذا ; شـغل الذمـة هـو االلتـزام املـذكور:ام أراد بعـضهم أن يقـولليس فيه اعرتاض ك: َّالرصاع قال )1(  أل

 وهـذا شـأن املـرادفني وهـذه , وإذا ثبـت االلتـزام ثبـت شـغل الذمـة, فقد ثبت االلتزام,وقع شغل الذمة
ـــتج لــه املالزمـــة بــني أمـــرين;مغالطــة أو غلـــط  جلـــواز ; وذلــك ال يـــدل عــىل تـــرادفهام, ألن مــا ذكـــره إنــام أ
ا مـــــع ً دل عـــــىل اخـــــتالفهام قطعـــــ: َّالـــــشيخ ودليـــــل ,ا كاإلنـــــسان والنـــــاطقًقهام قطعـــــاخـــــتالف مـــــصدو

 وال يشء مــن , احلاملــة فيهــا اكتــساب: فيقــال,تالزمهــام, واســتدل عــىل ذلــك بقيــاس مــن الــشكل الثــاين
 أمــا الــصغرى فظــاهرة; ألن االلتــزام , وهــو املــدعى, فــال يشء مــن احلاملــة بــشغل;الــشغل فيــه اكتــساب

ــه مــن فعلــه,لــفمــن فعــل املك  , كامللــك مــع البيــع; وبيــان الكــربى أن الــشغل إنــام حــصل مــن ســببه ال أ
  .واهللا سبحانه أعلم

ا إنـــام هـــو جمـــاز ال حقيقـــة يـــرد بمنعـــه لظـــاهر ً إطـــالق احلاملـــة عـــىل الطلـــب عرفـــ: وقـــول ابـــن عبـــد الـــسالم:قـــال
َّدونةإطالقات امل  ظـاهر يف كوهنـا تعمـري ;)ام ديـنالتـز (:َّالـشيخ وقـول , واألمهـات واملتقـدمني والـرواةَ
  . وهو جنس عام,ذمة امللتزم

لة كام تقدم;)ال يسقطه: (قوله   . أخرج به احلوا
لة فيه بحث:أن يقال: :يرد عليه ): فإن قلت(  ,اإلدخـال  ألن اإلخراج إنام هـو بعـد تقـرر; إخراج احلوا

لة طرح لدين كام تقدم والطرح غريه   . واحلوا
ُقلت  والتـزام طـرح الطـرح مـن املحيـل وااللتـزام مـن املحـال , إن فيهـا طـرح:وال يقـال , ال خيلـو مـن بحـث:ُ

ــه ال يــشرتط رضــاه;عليــه مــه عــىل املعــروف فتأملــه قولــه, أل إلــخ جمــرور معطــوف ) أو طلــب: ( وال التزا
  .عىل التزام دين يدخل يف ذلك احلاملة بالوجه واحلاملة بالطلب

  .  للوجهًو طلب, وقد صريت الطلب قسيام أ:: وهو قد قال ?كيف يدخالن): فإن قلت(
ُقلــت ــضا:ُ  والطلــب املــذكور يف احلــد هــو أعــم طلــب ال خــصوص طلــب, وقــد ,ً محالــة الوجــه فيهــا الطلــب أ

 فــإن الغــريم يطلبــه باملــال بخــالف ,فرقــوا بــني محالــة الوجــه ومحالــة الطلــب يف الوجــه إذا مل يقــع حتــضريه
  . واهللا سبحانه أعلم, فإنه ليس من املال يف يشء,محالة الطلب
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من تكفل عـن صـبي بحـق قـىض بـه : بصحتها دون رىض املتحمل عنه واضحة منها قوهلا
  . فله أن يرجع به يف مال الصبي;عليه فوداه عنه بغري إذن وليه

 ;ال تلـزم احلاملـة الـذي عليـه احلـق إال بـأمره: املتيطي وابن فتـوح مـن العلـامء مـن قـال
  .ن املوثقني حتمل عن فالن بإذنه بأمرهولذا كتب كثري م

ًا بغـــري أمـــره جــاز إن فعلـــه رفقـــا بـــاملطلوب, مـــن أدى عـــن رجــل دينـًــ: يف املــديان منهـــا
أحــــد وارث لعــــداوة بيــــنهام منــــع مــــن ذلــــك, وكــــذلك إن  وإن أراد الــــرضر بطلبــــه فاعتاقــــه

ن رضر  مل جيــز البيــع, ورد إن علــم هبــذا, ولــو ثبــت قــصد مــشرتي الــدي;ا عليــهاشــرتى دينًــ
املدين والبائع جاهل بذلك, ففي فسخ البيع ومضيه, ويبتاع عىل مشرتيه نقال عبـد احلـق 

ا بالقيـاس عـىل قـصد الـسلف النفـع بالـسلف دون قابـضه, وبيـع ًعن بعض القرويني حمتجـ
وأشـــار بـــاجلواب لـــه بإمكـــان زوال ,  وغـــريه مـــع الـــصقيل,مـــن تلزمـــه احلجـــة ممـــن ال تلزمـــه

 وقــول ابــن , مــشرتيه دون إعــذار البــائع بفــتح بيعــه يغــدره باجلهــلاملنــع بيعــه عــىل ...موســة
ــه دفعــه حمتــسب  فــالقول قــول البــائع إال بقرينــة هــو مقتــىض ;اًاحلاجــب صــح لــو تنازعــا عــىل أ

فقــت الزوجــة عــىل زوجهــا, وهــو مــيل أو معــدم, فلهــا اتباعــه إال :قــول نكاحهــا الثــاين  إن أ
 ونحـــوه يف تـــضمني الـــصناع, ,عـــىل أجنبـــيأن يـــرى أن ذلـــك بمعنـــى الـــصلة, وكـــذا املنفـــق 

  .والضامن بجعل ال جيوز بامل
  .أمجع العلامء عىل ذلك: ابن العطار
 ليتحمــل لــه بــثمن مــا باعــه ألجــل بطلــت احلاملــة ;اًمــن جعــل لرجــل دينــار: اللخمــي

واجلعل ال البيع; ألن املشرتي ال مدخل له فيام فعاله, ولـو كـان اجلعـل مـن املـشرتي وال 
ـــه غـــره حتـــى أخـــرج ســـلعته; صـــح البيـــع ولزمـــت احلاملـــةعلـــم للبـــائع  ولـــو علـــم البـــائع , أل

 إن مل يكـــن للبـــائع يف ذلـــك :ًذلـــك ففـــي ســـقوطه احلاملـــة قـــوال البـــن القاســـم وحممـــد قـــائال
  .سبب

 ,وعىل األول خيـري يف إمـضاء البيـع دون محالـة, وفـسخه ولـو جهـال حرمتـه: اللخمي
َصـــبغَفأل  حممـــد يلـــزم احلاملـــة إن مل يكـــن للبـــائع يف ذلـــك  ال يشء عـــىل احلميـــل, وعـــىل قـــولْ

سبب, وخيتلف عىل هذا إن باع سلعة من رجل عىل أن يـزن عنـه فـالن ثمنهـا, فجعـل مـن 
ـــه ;ا بـــالثمن إن علـــم ذلـــكً فـــال جيـــوز عـــىل قـــول ابـــن القاســـم أن يطلـــب فالنـــ;املـــشرتي  أل
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د يمـيض البيـع سبب بزيادة, وله أخذ سلعته إن عجز املشرتي عن ثمنها, وعـىل قـول حممـ
  .ا الثمنًويلزم فالن
ُقلت واألول أحسن, وملحمد عن مالك وابن القاسم : ويسقط الفعل, قال:  يريد:ُ

 وأتحمـل لـك بباقيـه ألجـل , ضـع مـن دينـك عـيل فـالن:وأشهب وغـريهم مـن قـال لرجـل
, وروى عنــه أشــهب جــوازه وكراهتــه, وقــال ًآخــر, ال بــأس بــه; ألن لــه أخــذه بحقــه حــاال

 أو ًخذ هذه العرشة دنانري وأعطني بام يل عليـك محـيال: ال بأس أن يقول: َّلعتبيةامالك يف 
ــ ا غــري ًأتحمــل لــك عــىل أن تعطــي فالنــ: ال جيــوز, ولــو قــال: ا, وعــىل أحــد أقــوال مالــكرهنً

من لـه عـىل رجـل عـرشة دنـانري ألجـل, فأسـقط : ا مل جيز, وملحمد عن أشهبًالغريم دينار
  ., فال بأس بهًا أو محيال أن يعطيه بالباقي رهنًعنه قبل األجل دينارين عىل

  .ال جيوز: وقال ابن القاسم
ألن أخذه احلميل خوف عرس الغريم عند األجل فيجب تـأخريه, فأخـذه : اللخمي

ا ســلعتيهام يف صــفقة ًاحلميــل بــام وضــع مثــل ضــع وتعجــل يف البيــوع الفاســدة منهــا إن باعــ
ــه  ابتــاع معــه احلميــل عــىل أن يتحمــل لــه املعــدم ابــن عــىل أن أحــدمها بــاآلخر محيــل مل جتــزؤ أ

 ولــو كــان كانــت الــسلفة بيــنهام وبــدعاها عــىل أن ,ا مــن ابــن القاســم وأشــهبًالكاتــب اتفاقــ
أحــدمها بــاآلخر محيــل, ففــي جــوازه قــوالن, وهــذا عــىل أن حتمــل لــه بــام دفــع لــرشيكه مــن 

لــصاحبه, جلــاز إن الـثمن, ولــو بـاع رجــل مـن رجلــني ســلعة عـىل أن كــل واحـد مــنهام محيـل 
  .استوت رشكتهام
وقـــــد أجـــــاز ابـــــن القاســـــم الـــــسلم أجلـــــني عـــــىل أن كـــــل واحـــــد مـــــنهام محيـــــل : الـــــصقيل

ألهنــام محــيالن يف امللــك, ويف مجــع الــسلعتني إنــام تقــع احلاملــة عــىل االســتحقاق,  ;بــصاحبه
  .وقد يستحق مبيع أحدمها دون اآلخر

فني فباعامهـــا عـــىل أن أحــــدمها ولـــو كانـــت الــــسلعة أو الـــسلعتان بيـــنهام نــــص: الـــصقيل
 إن وكــل أحــد الــرشيكني يف َســحنونمحيــل بــاآلخر جــاز; ألن الــثمن بيــنهام, وحلبيــب عــن 

 فــرشط املــشرتي عــىل البــائع أن يــضمن لــه حــظ رشيكــه مل جيــز, ,ســلعة رشيكــه عــىل بيعهــا
ه زاده يف ثمن حظه لضامنه   .وكأ

ُقلت   . وكقوهلا يف السلم قوهلا يف مسألة الستة محالء:ُ
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  .لو اشرتيا سلعة بينهام عىل السواء جاز للعمل: قال ابن احلاجب
ُقلــت  وألن اســتواءمها يف املبيــع وثمنــه يوجــب ســتة بمجمــوعهام, بــشخص واحــد, :ُ

واخـــتالفهام يف أحـــدمها يوجـــب تعـــددها املقتـــيض للـــضامن يف اجلعـــل, ويف منعـــه بـــالقرض 
ْيب زمنَـنياهلنـدي وابـن أا وجوازه كالبيع نقال ابن فتوح واملتيطـي عـن ابـن ًمطلق َ إن : ً قـائالَ

ه بعضهم البن العطار, ال بقيد التـساوي ًا واآلخر مورسًكان أحدمها معرس ا مل جيز, وعزا
  .ًيف املال, وعزا األول البن الفخار, وتصح بام مات, ولو عديام

  ]باب املتحمل له[
  .)1(من ثبت حقه عىل املتحمل عنه, ولو جهل: املتحمل له
  .ن ضمن دين ميت لزمه ما طرأ عليه من دين غريم مل يعلم به احلميلاملازري م

  ]باب يف احلميل[
  .من ال حجر عليه فيها كفالة ذات الزوج يف ثلثها, ولو تكفلت بزوجها: الباجي
  .عطيتها زوجها مجيع ماهلا جائز, وكذا كفالتها عنه:  قال مالك:ففيها

  .يريد بإذنه: الباجي
ه أك: وفيها   .)2(رهها يف كفالتها عنه فعليها البينةإن ادعت أ

 لزمهــا إال أن يعلــم رب ; إن ثبــت ذلــك وتكلفــت بــه ألجنبــي:اللخمــي عــن أشــهب
                                     

 مـــن ثبـــت حقـــه عـــىل : ( ولـــو جهـــل قولـــه, مـــن ثبـــت حقـــه عـــىل املتحمـــل عنـــه::قـــال : َّالرصـــاع قـــال )1(
 ولـو كـان :معنـاه) ولـو جهـل: (أخـرج بالقيـد مـن ثبـت حقـه عـىل غـري املتحمـل عنـه قولـه) املتحمل عنـه
 وكونـه جهـل قـدر ,ر مـن الـدينا عـىل ميـت لـزم املتحمـل مـا ظهـ إن حتمـل دينًـ: ولـذا قـالوا;ًاحلق جمهوال

   ولو جهل غاية معطوف عىل مقدر حال, وقد تقدم نظريه : وقوله,املتحمل به غري مانع من احلاملة
  . واهللا أعلم,اًمرار

مــن ال حجــر عليــه خــرج مــن ذلــك ضــامن العبــد واملكاتــب وأم الولــد : قــال البــاجي: قــال: َّالرصــاع قــال )2(
  . ثلثها وغري ذلكوالصبي والسفيه والزوجة بأكثر من

  . وهذا ال يشرتط فيه ما ذكر من عدم احلجر,احلميل قد يكون يف طلب الغريم فقط): فإن قلت(
ُقلت   . واهللا أعلم, حيمل كالم الباجي عىل غري ذلك:ُ
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مل أعلــم حلــف إن اهتــم بــالعلم كالقريــب اجلــدار, فــإن نكــل : احلــق, وإن مل تقــم بينــة, وقــال
ه علم وبرئت, وكفالتهام لغريه ينظر, فإن قامت بينـة بإسـاءته هلـا وقهـر ه وحتملـه حلفت أ

ه إن مل يعلـم  عليها بام ال حيل حلفـت وبرئـت, فألزمهـا الكفالـة لألجنبـي, وإن ثبـت اإلكـرا
  .إال أن تكون كفالتها بعد البيع ومل ينقص ماله عن يوم احلاملة  ألهنا غرته;ذلك

ـه ال مـال عليهـا بحجتـه : َعبـد احلكـمابن  ولزوجهـا منعهـا مـن الكفالـة بالوجـه عـىل أ
نهــا, وختــرج للخــصومة, ويف كفالتهــا ملــورس بأزيــد مــن ثلثهــا قــوال ابــن بحبــسها, فيمنــع م

ُاملاجشون   . وابن القاسمِ
  .األول أشبه: اللخمي
ال جيــوز لعبــد أو مكاتــب أو مــدبر أو أم ولــد عتــق وال عطيــة وال معــروف إال : وفيهــا

هم إن  مل جيـــز, فـــإن رده مل يلـــزمهم إن عتقـــوا وإال لـــزم;بـــإذن الـــسيد, فـــإن فعلـــوا بغـــري إذنـــه
, وقال غريه ه داعية لرقه;ال جيوز ذلك للمكاتب, وإن أذن له سيده: عتقوا   . أل
  .وإن رد السيد ضامن العبد واملدبر وأم الولد اتبع به إذا عتق: ابن احلاجب
إنـام يتبـع بـه بعـد العتـق : هذا خالف نصها, ومثل نصها قول ابن شـاس: ابن هارون

  .إن مل يرده
عني بإثر اإلجازة, ويف كون املأذون كذلك أو كاحلر, قوال ي: وقال ابن عبد السالم

ُاملاجشونابن القاسم, وابن  ِ.  
ــه علمــه لالســتيالف, وإن كــان املتكفــل بــه مــورسا : اللخمــي هــذا أحــسن فــيام يــرى أ

  . مل جتز إال فيام قل, وإن أذن له سيده جاز;اًجاز, ولو كثر, وإن كان فقري
جيـز, وإن أذن ال جتـوز كفالـة احلـر, وال جيـربه سـيده وإن اغرتق الـدين مالـه مل : وفيها

ــه ألزمــه الكفالــة مل تلزمــه إال برضــاه لــه جــربه  عــىل الكفالــة لــه وال خيــربه ولــو أشــهد فيهــا أ
 وإن مل يكــن لــه يشء بيــده يشء وهــو فقــري, ففــي ,عليهــا إن كــان لــه بيــده مــن املــال قــدرها

ــه يقــول أجــرب ; ال جيــرب:َاحلكــمعبــد صــحة جــربه عليهــا قــوال حممــد وابــن القاســم وابــن     أل
  .يف ذلك

  . فله جربه;إن أسقط الطالب مقاله يف حبسه: اللخمي
 لوقفـــه عـــن ;رجـــع مالـــك عـــن ختيـــري الطالـــب يف طلـــب احلميـــل دون الغـــريم: وفيهـــا
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ْبن وهبأخذ به ابن القاسم ورواه ا و,العجز عىل طلب الغريم َ.  
ًحــــارضا خيــــاف الطالــــب إن قــــام عليــــه ًوإن كــــان الغــــريم غائبــــا أو مــــدينًا : قــــال مالــــك

 حــــارض يعــــدى فيــــه, فــــال يتبــــع  فلــــه طلــــب احلميــــل, إال أن يكــــون للغائــــب مــــال;املحاصــــة
  .احلميل

  .إال أن يكون يف تثبيت ذلك فيه بعد فيؤخذ من احلميل: قال غريه
  .َسحنون وقاله :الصقيل
ُقلـــــت ـــــه خـــــالف ابـــــن: ظـــــاهره:ُ   أن قـــــول الغـــــري وفـــــاق, ورصح ابـــــن حـــــارث عـــــىل أ
  .احلاجب

 لكـــن إذا غـــاب أو فلـــس, ورآه كـــالرهن, ;ال يطالـــب, واألصـــل حـــارض مـــيل: وفيهـــا
  .اًلو كان ملطاط: وقيل

ُقلت   .قوامللطاط معرت امللك, ال جاحد احل;  كونه كالرهن قاله الصقيل:ُ
 لططـــــت حقـــــه إذا جحدتـــــه; ألن محلـــــه عـــــىل اجلحـــــد هنـــــا حيمـــــل معنـــــى :يف الـــــصحاح

إمجاع ثالث طاءات, فأبدلوا األخرية تاء, وعدوله عن لفظ املسألة, وربام تلطيت كرامة 
بته بالنـسبة ,امللك إىل امللطاط  وهو مرجوع ال مشاع إرادة حقيقته هنا حسبام بيناه, ولقرا

 بـل يف غريهـا ; هذه الصورة ألحد من أهل املذهبلفظ امللك, وال أعرف هذا القول يف
 عيــسى ســامع ويف ,حلميــل التلــوم لــه ففــي تعجيــل غــرم ا,حــسبام يــذكر, ولــو غــاب الغــريم

ام اليسرية:ابن القاسم   . يتلوم له يف الغيبة القريبة األ
ْبـــــن رشـــــدا  اليـــــومني والثالثـــــة, والـــــسامعان األول عـــــىل قـــــول مالـــــك لـــــألول, :يريـــــد: ُ

ه يأخذ بحقه من شاء منهام, ففـي أعـامل رشطـه مطلقـ ا ولغـوه, ًوالثاين للثاين, ولو رشط أ
ْبـن رشـد إن كانت يف العقد, وإال فـالثالث ال:رابعهاة أو ذي سلطان, واملطالب  يف:ثالثها ُ 

ُاملاجــشون وأشــهب مــع ابــن ,عــن مــشهور قــول ابــن القاســم  وابــن كنانــة, وثــاين قــويل ابــن ِ
بـن  وتأويل بعـضهم عليـه, وعـىل الثانيـة يف محـل الغـريم عـىل العـدم أو املـال, نقـل ا,القاسم
ْرشد  ولو رشط املتحمل له قرص طلبـه عـىل : ابن القاسم وسامع حييىَسحنونازل  عن نوُ

ا, أو إال أن يمـــوت أو يفلـــس احلميــــل, ًاحلميـــل, وإبـــراء الغـــريم ففـــي كــــون الـــرشط مطلقـــ
لةًولغوه مطلق   .ا بخالف تقدم يف احلوا
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  ]باب ما تسقط به احلمالة[
  :)1(واملعروف سقوط احلاملة بإسقاط املتحمل به

 أهيــام شــاء أخــذ بحقــه فــامت, فاقتــىض :الثمن بــًروى أشــهب عــن مــشرت محــيال: حممــد
  ثلثـــــي حقـــــه مـــــن تركتـــــه فـــــسأله ورثتـــــه أن حيللـــــه ففعـــــل, فلـــــه طلـــــب احلميـــــل إن حلـــــف مـــــا 

  .وضع للميت
  .فيها يشء: حممد

  . فيها نظر:وقال يف موضع آخر
 فلـــم تـــف تركتـــه بـــام ,وقــال مالـــك فـــيمن لـــه عـــىل رجــل حـــق بحاملـــة وحـــق بغـــري محالــة

 ثـم طلـب احلميـل فـسأله الورثـة ,حيلل امليـت مـن بقيـة حقـه, ففعـلعليه, فسأله الورثة أن 
مـــا وصـــل إليـــه مـــن مـــال :  ثـــم طلـــب احلميـــل, فقـــال,أن حيلـــل امليـــت مـــن بقيـــة حقـــه, ففعـــل

  .امليت بني احلقني, وحيلف ما وضعت إال للميت, ويغرم احلميل حصته من الدين
 عنه سقط عن احلميـل, إنام يغرم احلميل ما هو باق عىل الغريم, فإذا سقط: الصقيل

  . ألن احلميل إذا غرم رجع عىل الغريم;ولو غرم احلميل مل تكن فائدة يف حتلل الغريم
ُقلت   . ومسألة يف سامع أشهب:ُ

ْبـــن رشـــدا هـــذه املـــسألة حاصـــلة ال يـــصح ســـقوط الـــدين عـــىل الغـــريم, ويبقـــى عـــىل : ُ
ه إنام يؤدي عنه ما وجب عليه, ويتبعه به;احلميل   . أل

 إنـام لزمـه احلميـل مـن الـدين الـذي كـان لـه بغـري محيـل, فيحلـف مـا :دحـونوقال ابـن 
  .له إال دينه الذي كان بغري محالةحل

 مل يكـن ; وحلـل امليـت مـن البـاقي,ولو كان الـدين كلـه بغـري محالـة فأخـذ بعـضه: قال
لــه طلــب عــىل احلميــل, وهــو تأويــل تــصح بــه املــسألة, ينبغــي أن حيمــل عليــه, وإن بعــد مــن 

  .لفظظاهر ال
ُقلت  هذا التأويل إنام يتوجه لو مل يرد عن مالك, سقوط احلق عـن الغـريم بـسقوط :ُ

                                     
ْبــن رشــدقــال بإســقاط املتحمــل بــه نــص عليــه ابــن يــونس وا: َّالرصــاع قــال )1(  . وانظــر مــا خــرج عــن ذلــك,ُ

  . وما ال يوجبه من احلميل,يل القضاء من تركة الغريمانظر ما يوجب تعج
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زيـــةوفـــاء احلـــق عـــىل احلميـــل, إال يف هـــذه الـــصورة, وهـــذا غـــري جـــائز كـــام تقـــدم يف   مـــن َّاملوا
:  حــــسبام تقــــدم فتأملـــه, وقــــول ابــــن دحــــونًروايـــة أشــــهب فــــيمن أخـــذ بــــثمن ســــلعته محـــيال

ْبــــن رشــــدوقبولــــه ا زيــــة عــــدم ذكرمهــــا روايــــة  يــــدل عــــىلُ  مــــع غريهــــا, ونقلهــــا الــــصقيل َّاملوا
زيـــة, وأقـــرب مـــا تـــأول الروايـــة عـــىل وجـــه يعـــم روايـــة َّالـــشيخو ـــه إنـــام حلـــل َّالعتبيـــة وَّاملوا  أ

 الحـــتامل عجـــزه عـــن ; إذ مل حيـــصل حلقـــه مـــن احلميـــل;امليـــت يعنـــي باعتبـــار طلـــب األجـــرة
 مــــات مــــدينًا أخــــذ لــــرب الــــدين مــــن مــــن: القــــضاء; ألن عــــز الــــدين ابــــن عبــــد الــــسالم قــــال

ًحــسناته حتــى تنفــد, فــإن كــان قــد مــات قــادرا عــىل القــضاء أخــذ مــن ســيئات رب الــدين, 
ًوطرحــت عليــه بقــدر حقــه, وإن مــات عــاجزا عــن القــضاء مل يطــرح عليــه مــن ســيئاته, ثــم 

ت هذا التأويل للامزري   .رأ
زيــــةويف   فــــإن ســــبق ,ت قــــضاءهإن قــــىض احلميــــل لغيبــــة الغــــريم, ثــــم قــــدم وأثبــــ: َّاملوا

احلميل بعد حلول الدين تبـع الغـريم, واتبـع الغـريم الطالـب, وإن ثبـت العكـس مل يرجـع 
 باخليـار, وال احلميـل إال الطالـب إال  فهواحلميل إال عىل الطالب, وإن جهل األول منهام

ـه دفـع قبـل, فـإن نكـل حلـف األول, ًأن يكون دفعه نقص ا من احلاكم بعد حلف الغريم أ
ً فال يشء عليه, وموت الغريم مليا يوجـب تعجيـل القـضاء مـن ;م الغريم, فإن نكلوأغر

ًتركتــــه وموتــــه عــــديام ال يوجــــب عــــىل احلميــــل تعجيلــــه, ويف كــــون مــــوت احلميــــل توجــــب 
تعجيــــل احلــــق مــــن تركتــــه وارثــــه عنــــد حلولــــه ووقفــــه حللولــــه, فــــإن حــــل والغــــريم مــــيل رد 

ْبن وهبلوارثه, وإال أخذه الطالب, روايتان هلا, وال   . وعبد املالكَ
 عــىل روايــة ختيــري الطالــب يف :األوىل: هــذه روايــة ســوء, القــايض: الــصقيل عــن حييــى
  . عىل عدم ختيريه:الغريم واحلميل, الثانية

ــــه إن حــــل والغــــريم ;بــــل األوىل عــــىل عــــدم ختيــــريه: الــــصقيل  إذ ال فائــــدة يف دفعــــه; أل
كرده له حينئذ بعد وقفه مع احتامل عديم أخذه الطالب, وإال يأخذه الوارث من الغريم 

  .تلفه يف مدة الوقف, وتأخري الطالب الغريم
ْبــن رشـدقـال ا  فــال حجـة حلميلــه, وإن أخــره ;اًإن أخــره معـدم:  يف آخــر سـامع أشــهبُ

كر محيلــه ففــي ســقوط محالتــه بقائهــا, ًمليــ  وإال , إن أســقط احلاملــة صــح تــأخريه:ثالثهــاا فــأ
 وســقطت الكفالــة للغــري فيهــا , تــأخريه, وإن نكــل لزمــهحلــف مــا أخــره عــىل بقائهــا وســقط
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وغــريه, وابــن القاســم فــيام حلــف مــا أخــره إســقاط للحاملــة, ولزمــت, فــإن نكــل ســقطت, 
هـــذا كلـــه يف التـــأخري ال كثـــري واليـــسري ال حجـــة فيـــه للحميـــل, وتـــأخري احلميـــل فيهـــا تـــأخري 

 إذ لـو وضـع احلاملـة ;خريللغريم, إال أن حيلف ما أردت تـأخريه جـار, فـإن نكـل لزمـه التـأ
  .وضعت احلاملة دون احلق, فإن نكل لزم تأخريه: كان له طلب الغريم, إن قال

أخـــذ منـــه عـــدم انقـــالب يمـــني التهمـــة, وأداء احلميـــل يثبـــت بالبينـــة, وإقـــرار : عيـــاض
مـن : الطالب, وإقرار الغريم لغو إن كان الدفع بغري خصومة, وسمع عيسى ابن القاسم

 ومل يـشهد عليـه , ليـدفعها للطالـب فـدفعها بحـرضة الغـريم;عـرشة عـرشةدفع حلامـل عنـه ب
فجحــدها الطالــب غرمهــا الغــريم ثانيــة, ولــو دفعهــا يف غيبــة الغــريم ضــمنها حــني مل يــشهد 
عىل دفعها, ولو دفع من ماله بحرضة احلميل فجحدها الطالب غرمها الغريم ثانية, فـإن 

  . ألهنا مظلمة; هبا احلميلغرمها احلميل لعرس الغريم وغيبته مل يتبعه
ْبــن رشــدا تفرقتــه يف دفــع احلميــل بــني حــضور الغــريم وغيبتــه صــحيح عــىل قوهلــا يف : ُ

 إن غرمـــه :القـــراض يف العامـــل يتبـــع ثمـــن مـــا ابتاعـــه بحـــرضة رب املـــال أو بغيبتـــه, وقولـــه
احلميـــل لعـــرس الغـــريم أو غيبتـــه هـــو عـــىل ســـامع عيـــسى ابـــن القاســـم يف كتـــاب االســـتحقاق 

ــه مــن بــالد البــائع,ســتحق مــن يــده عبــدفــيمن ا  فيدخلــه مــن اخلــالف مــا يف ذلــك, , فعلــم أ
وما دفعه من ماله بحرضة املطلوب يف كون ضامنه منه أو من املطلوب قـوال ابـن القاسـم 

ــه مــن مالــه أو للغــريم;يف هــذا الــسامع, وســامعه أيب زيــد بنــاء عــىل نــسبة التفــريط للبــائع  ; أل
ْبـن وهـبسامع أيب زيـد كقـول ا: رضته, وقال بعضهمألن الدفع عنه لرباءته بح  وأشـهب َ

ــه مــن بـــالد  يف مــسألة الدابــة تــستحق, وســامع عيــسى كــسامعه فــيمن اســتحقه عبــد يعلــم أ
البائع وليس بصحيح, اختالف قول ابـن القاسـم حتـى عـىل مـن يتعـني اإلشـهاد عليـه هـل 

ْبن وهبهو عىل الدافع أو عىل املدفوع منه, وقول ا   .و يف مسألة أخرى وأشهب هَ
ُقلــت مــن أخــذ دابــة مــن مبتاعهــا ليثبــت اســتحقاقها :  هــي قــوهلام يف ســامع عبــد امللــك:ُ

عــىل مــن ضــمنه يف قيمتهــا إن هلكــت قبــل االســتحقاق بإذنــه مــن يعلــم أهنــا ملكــه فهلكــت 
  .فغرم الضامن قيمتها له اتباعه هبا, وإن كان يعلم أهنا ملكه

ْبــن رشــدا  هــذا عــىل اخــتالف قــول ابــن القاســم فــيمن ُيوخُش محــل مــن أدركنــاه مــن الــ:ُ
ــه ال يتبعــه بــيشء, وقــول  ــه مــن بــالد البــائع أ  نحــوه, َســحنوناســتحق مــن يــده عبــد يعلــم أ
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ه غرم عنه ما ضمنه عنه بإذنه;وليس بصحيح   . أل
  .وصلح الكفيل عن الغريم

 ,ًيراعى فيه صحة أخذ ما يدفعـه عـن الـدين وعـن رأس مالـه إن كـان سـلام: اللخمي
  . ويغرم الغريم األقل من الدين أو القيمة,فلو كان عن عني بام يقوم فجائز

  .اً اتفاق:املازري
  :ويف ختريج التونيس منعه من منع

ـه إنـام يقـيض للـدافع :حممد  دفع عرض عـن ثـوب مـن وهـب عـرض هبـة ثـواب مـع أ
ويف  ألن هبة الثـواب رخـصة, ;باألقل من قيمة العرض الذي دفع, وقيمة املوهوب نظر

القيــــاس عــــىل الــــرخص خــــالف, وألن الغالــــب يف الثــــواب كونــــه أكثــــر مــــن القيمــــة, وهــــو 
  .جمهول, واألقل عن جمهول

ْبن رشدا   .ا من األقل معلوم, وجمهول, والدين املتحمل به معلومًغرر: ُ
ُقلت , خـرج التونـيس فـيام يرجـع للقيمـة قـوال بـاملنع, وعارضـها:  وقول ابن زرقون:ُ

 , فاشـرتاها بغـري العـني, فلـو تركهـا, من أمر من يشرتي له سـلعة:االصقيل وغريه بقوهل
ـه اخـتالف  فإن أخذها دفـع لـه مثـل الـذي دفـع ال األقـل, كقولـه يف الكفيـل, فيحتمـل أ
قـــول, وحيتمـــل أن يفـــرق بـــأن املـــأمور أمـــره املـــأمور أن يـــسلفه دنـــانري أن يـــشرتي لـــه هبـــا 

ــفأســلفه املــأمور عرض  واشــرتي لــه ,م أن يــسلفه حتــى تطــوعا, والكفيــل مل يــأمره الغــريً
ا, ولـــو كـــان ســـأله أن يعطـــي عنـــه الـــدين فـــدفع فيـــه ًدينـــه بـــسلعة بعـــد بائعهـــا لـــه ال مـــسلف

ــعرض ا جــرب الغــريم يف دفــع مثــل العــرض أو مــا عليــه مــن الــدين, ويدخلــه اخلــالف فــيام ً
معنـى مـسألة اإلقـرار ريض أن يـدفع مثـل مـا وذي, : إذا دفع عنـه مـا يقـيض مثلـه, وقيـل

ـــإن كـــان مكـــيال أو موزونـــا, وإن كـــان قرض: يعنـــي ا دفـــع قيمتـــه كاحلميـــل يـــصالح عـــن ً
ا بعــرض للــشفيع األخــذ بقيمــة العــرض ال بمثلــه, ًالغــريم بعــرض, وكمــن ابتــاع شقــص

جــائز ملتفــق :  أوأجــود, فقــال الــصقيل عــن بعــض الفقهــاءوإن كــان مــن عــني نــصفها أدنــى
  .ا ال خيتار إال دفع األخف عليهًأن أحد

ا عـن ورق رد, واحلاملـة بحاهلـا بخـالف املـأمور يـدفع خـالف مـا ًلو دفـع ذهبـ: اوفيه
  .أمر به من العني
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 :اًا أو عرضــًا عــن ورق أو طعامــًوقــد قــال ابــن القاســم يف دفــع املــأمور والكفيــل ذهبــ
  اآلمـــــر والغـــــريم خمـــــريان يف دفـــــع مـــــا عليـــــه أو مـــــا دفـــــع عنـــــه لتعديـــــه, وهـــــذا أصـــــل متنـــــازع 

  .اًفيه كثري
ْبن رشا من قىض عـن رجـل دراهـم عـن دنـانري أو :  يف رسم العرية من سامع عيسىدُ

ا عـــن قمـــح مـــن أمـــر املـــدين رجـــع عـــىل مـــن قـــضاه بـــام قـــضاه, وبقـــي الـــدين ًبـــالعكس أو متـــر
أصــارفك لنفــيس فــيام لــك مــن : بحالــه اتفاقــا, فالفــساد القــضاء وإن قــضاه بــأمره, فــإن قــال

من رجـــع بالـــدنانري والقمـــح, وإن قـــال  وابتـــاع منـــك القمـــح الـــذي لـــك هبـــذا الـــث,الـــذهب
ا فـيهام, ًصاحلني بام ذكر غريمك رجع بام دفـع إال أن يـشاء اآلمـر دفـع مـا عليـه اتفاقـ: فيهام

ـه مبتـاع لنفـسه أو مـصالح , دون بيان ألحد األمرينًوإن وقع ذلك مبهام  ففـي محلـه عـىل أ
, وحاصـل اخلـالف  ختري األمر, قول ثالث غري صحيح:قوال ابن القاسم, وقول بعضهم

ــــه ;أن يف منــــع القــــضاء وجــــوازه قــــوالن, بنــــاء عــــىل إجيــــاب خيــــار األمــــر العبــــاد, ولغــــوه  أل
  .حكمي

ا عـن متـر بـام دفـع إال أن ًبدفع دنانري عـن دراهـم, وقمحـويف رجوع املأمور والكفيل 
  لريجع للكفيـل بـام أدى, واملـأمور بالـدين,:ثالثهايشاء املطلوب دفع ما عليه أو بالدين, 

َّدونةوتفرقته يف امل لـه بـني احلميـل واملـأمورَ  ألن احلميـل إنـام حتمـل عـىل أدائـه ; يف أحد أقوا
ئــه مــا عــىل املطلــوب, فوجــب محــل  للطالــب مــا لــه عــىل املطلــوب, ويتبعــه بــام أذى عــىل رشا

  .ًأمره عند اإلفهام عىل ما علم من قصده أوال
م قبــل األجــل مل حيــل, وبعــد احلميــل بــدنانري إن دفــع عنهــا دراهــ: عــن حممــد: الــصقيل

األجــــل جــــائز, وخيــــرج الغــــريم مــــا عليــــه يــــشرتي بــــه دراهــــم إن نقــــضت مل يكــــن للحميــــل 
غريهـــا, وال يشء لـــه يف الفـــضل, فرجـــع ابـــن القاســـم عـــن ختيريالغـــريم يف دفعـــه دراهـــم أو 

  . وقاله أشهب, هذا حرام:دنانري, وقال
ْبن رشدا ا عـن ثمـن, ففـي جـوازه ًو قمح إن أدى عن دنانري دراهم أ: يف سامع حييى:ُ

  .قوالن, وعىل اجلواز ففي رجوعه هبا بام حتمل الغريم فيه
 ال بــــربح يف الــــسلف, والقــــوالن يف : غــــرم عنــــه, قــــوالن, وهــــذا معنــــى قوهلــــا:وفيهــــا

  .كتاب الكفالة منها
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 وكفالتهـا بنـاء عـىل تـأثري الغـرر فـيام , سـلمهاًوجوازهـا قـوالويف منعه عـن عـني بمـثيل 
ه معروف; لتخيري الغريم لدفع ما عليه, وما أدى عنه, ولغوه;حلميليرجع به ا   . أل

فــ: ابــن زرقــون ا ال ًا مثليــًيف جــواز ظــن العــني ممــا هــو مــن ذوات القــيم, ولــو كــان جزا
ا للمـــشهور, وختـــريج التونـــيس, ً اجلـــواز مطلقـــ:ثالثهـــا ,اًبمـــثيل غـــري جـــزاف, ومنعـــه مطلقـــ

  .وقوهلا يف الكفالة
ُقلت ْبن رشد وال:ُ  إن أدى مـن حتمـل بـدنانري : يف آخر رسم األقضية من سـامع حييـىُ
ــه ال خيتــار إال غــرم األقــل, ًا, والبلــد يتبــايع فيــه بالــدنانري جــاز اتفاقــًعنهــا عرضــ ا للعلــم; أل

ْبـن رشـدويف منعه عن عرض بعني أو عـرض خمـالف لـه, سـامع حييـى ابـن القاسـم, ونقـل ا ُ 
الن فــيام إذا أدى عــن دنــانري دراهــم, ولــو أدى مــن قــائال, وعــىل اجلــواز فــيام يرجــع بــه القــو

 ختيـــري املطلـــوب :ثالثهـــا ,حتمـــل عنـــه بعـــرض مثلـــه مـــن عنـــده ففـــي رجوعـــه بمثلـــه أو قيمتـــه
 ولــو قــىض عــن احلميــل : وقولــه يف الواضــحة وســامع أيب زيــدفــيهام لــه عــىل املــشهور معهــا,

ْبن رشدبلغ اعن العرض فاشرتاه, فسمع حييى ابن القاسم يرجع عليه بالثمن ما  ا, ً اتفاقـُ
  . مل يشرته بأكثر مما يتغابن فيه البيوع:ومعناه

ُقلت ه:ُ ه يف الواضحة عزا   . ما عزا
َصبغَ أل:الصقيل أداه مـن عنـده,  ولـو أدى مـن حتمـل بمـثيل مثلـه إن : عن ابن القاسـمْ

  .وبمثله إن اشرتاه
ءه: قال بعض القروينيو ه يشرتيه, ولـو  ألن الغريم علم أ;إنام يرجع بام حيلف رشا

  .حتمل عنه بغري إذن ملا وجب له إال األقل من الثمن أو نفس ما عليه
زيـــةويف   لغـــارم ثمـــن طعـــام حتمـــل بـــه أن يأخـــذ بـــه مـــن الغـــريم أي طعـــام شـــاء, :َّاملوا

  .برضاه بخالف البائع, ومن أحاله البائع
يـل بـاجلزء  إن حتمل اثنان فأكثر بقـدر عـىل غـريهم ال بقيـد, فكـل مح:وفيها مع غريها

 فلـــه أخـــذ أجـــرهم ; أهيـــم شـــئت أخـــذه بحقـــي فقـــط:املـــسمى لعـــددهم, والقـــدر, ولـــو قـــال
  كفيـل بـبعضولبعـضهم: بجميعه, وال رجوع للغارم عىل من حتمل له هبا غرم, ولو قـال

 ففـي رجوعـه , أهيم شئت أخذت بحقي أو دونـه, فـإن أغـرم أحـدهم دون احلـق:مع قوله
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ا منه منابه يف خاصـته كـدين علـيهم حتملـوا بـه قـوالن ًقط أو مسًعليه بنصف ما غرم كامال
ْبـــن رشـــدال زيـــة عـــن التونـــيس وُ  مـــع ســـامع أيب زيـــد, وهـــو اآليت عـــىل مـــا فيهـــا لغـــري ابـــن َّاملوا

ملــن ذكــر : القاســم يف مــسألة الــستة, وعــزا عيــاض األول البــن لبابــة مــع التونــيس, والثــاين
ُشيوخمع كثري من ال دلسُ   . األ

ا, ولو حتمـل مـع حـق حمـق عـىل رضر بعيبـه ًجتوز محالة املكاتب اتفاقال : ابن احلارث
 ثـم ,بام غرم عنه من ثمـن مـا ابتاعـه, وبـام يوجبـه مـساواته إيـاه فـيام غرمـه باحلاملـة عـن غـريه

يف رجوعه عليه بذلك عىل مقتىض حال, إما بالغـارم مـن لقيـه فقـط, أو عـىل مقتـىض حـال 
رم, لـو لقـيهم رب احلـق جمتمعـني قـوال األكثـر, ما جيب عىل كل واحد منهم مع كل من غـ

  .لو لقى ثاين الستة ثالثهم: ونقل عياض حيث قال
يأخـــــذه بخمـــــسني قـــــضاء عنـــــه يف خاصـــــته, وبخمـــــسة وســـــبعني نـــــصف مائـــــة : ففيهـــــا

ومخــــسني أداهــــا باحلاملــــة فــــذلك مائــــة ومخــــسة وعــــرشون, وعــــىل هــــذا حــــسب كــــل الفقهــــاء 
 , هــذا غلــط يف احلــساب:قاســم الطنيــزي الفــارضاملــسألة يف الرتاجــع بيــنهم, وقــال أبــو ال

الثالثـة كانـا اجتمعنـا  نحـن: والواجب إذا التقى الثالث مع أحد األولـني أن يقـول الثالـث
ا عـيل منهـا مائتـان قـد ً كـان املـال علينـا أثالثـ;اًا, ولو اجتمعـا معـًبعضها بعض ا, فاجتامعًمع

ــت وصــاحبك عنــي خـذ مائتــك التــي تقــع لـك, وادفــ ع لــصاحبك مائــة إذا لقيتــه, غرمتهـا أ
  .وكذلك يف بقية سائر املسألة

ُقلت  ًشـيئا ألن مالـه عـدم غـرم الثالـث ; وقبله عيـاض وغـريه, وهـو غلـط يف التحفـة:ُ
عليـــه   مائـــة, وهـــي واجبـــة عليـــه فـــيام:باحلاملـــة; ألن مجلـــة غرمـــه عـــىل قولـــه يف لقائـــه الثالـــث

ء واســـتواؤمها يف التـــزام احلاملـــة يوجـــب اســـتواؤ مها يف الغـــرم هبـــا, واســـتواؤمها فيـــه بالـــرشا
  .يوجب رجوع الثاين عىل الثالث بام قاله الفقهاء



אא 

 

513

513

  ]باب املضمون[
 ن أل; من الضامن أو مـا يـستلزمه فيدخلـه الوجـه, وكـل كـيلنيلهما يتأتى : املضمون

ــه كــيل حــسبام ;اجلزئــي احلقيقــي كــاملعني مــن غــري املعــني; ولــذا جــازت بعمــل املــساقاة  أل
  .)1(جوبتها مع غريها, وتوقف فيها بعض املفتنيدلت عليه أ
 ,ال جتوز الكفالة بام ابتعته من يشء بعينه, وجتوز بام أدركه مـن درك يف املبيـع: وفيها

 مل جيز الكفالـة, ; ولرشط خالص السلعة,فيغرم الثمن حني الدرك يف غيبة البائع وعدمه
  .ومل تلزم

  .يع يوم االستحقاق أو الثمن فعليه األقل من قيمة املب,تلزمه: قال غريه
إن رشط املبتــاع عــىل البــائع خــالص الــسلعة يف الــدرك, وأخــذ منــه : قــال ابــن القاســم

 بــذلك بطــل املبيــع والكفالــة كمــن بــاع مــا لــيس لــه, واشــرتط خالصــه عــىل اشــرتاطه ًكفــيال
  .ولو عقد البيع عىل اشرتاطه فسد البيع

 تـــشرتط يف العقـــد فـــصح, ويف محـــل بعـــضهم أول الكـــالم عـــىل أن الكفالـــة مل: عيـــاض
 للـزوم الكفالـة وسـقوطها, وأخـرى ًإنام تعـرض أوال: آخره عىل اشرتاط فيه ففسد, وقيل

 وختيريه يف التامسـك بـه, ,يف جوازه بلزوم سقوط الرشط: عىل جواز البيع وفساده, وقيل
  .فيفسد البيع وإسقاطه فيصح قوالن
                                     

ى نيلـــه مـــن : يشء وهـــو جـــنس قولـــه: معنـــاه;)مـــا يتـــأتى نيلـــه مـــن الـــضامن: (قولـــه: َّالرصـــاع قـــال )1(  مـــا يتـــأ
  . فإنه ال ضامن فيها; وما ليس بامل وخيرج اجلزئيات كلها,الضامن أخرج به احلد وذو القصاص

  . هبأي يشء يدخل الوج): فإن قلت(
ُقلت ه أدخله بقوله:ُ ه يقول املـضمون; أو ما يستلزمه: يظهر أ ً شـيئان : ألن قوله أو ما إلخ عطف عىل فكأ

 ألن ; أو مـا يـستلزم مــا يتـأتى أخـذه مــن الـضامن كـضامن الوجــه,أمـا أن يـتمكن فيــه األخـذ مـن الــضامن
  .من الزمه الغرامة

  . إن صح هذا فضامن الطلب كيف يدخل يف هذه): فإن قلت(
ُقلت  ثـم أعطـى , وهـي مـن ادعـى دابـة وأراد وقفهـا ليـشهد عليهـا; هنـا مـسألة حـسنةَّالـشيخ وذكر , فيه نظر:ُ

َأصبغ وقال , يضمن:َسحنون فقال , فضاعت يف الرعي,ا هبا وأخرجهاضامنً ْ   . بعدم الضامن:َ
ْبن رشدقال ا   . بناء عىل ظاهر اللفظ أو املعنى واألظهر املعنى:ُ
  . واهللا املوفق,ذا يشبه ضامن املعني فانظر ذلك فيه وه:َّالشيخقال 
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ً والرواحـــل منهــــا مـــن ابتـــاع ســــلعة غـــري احلقيقـــي كــــالكيل يف ثـــاين نكاحهـــا,واجلزئـــي 
 مل جتز إال أن يشرتط عليه بدهلا إن كتبت, ومن ادعى دابة بيد رجـل ;بدراهم بعينها غائبة

أراد وقفها بشبهة أتى هبا برتك وقفها إىل إثباهتـا بـضامن مـا جـاء فيهـا, وأخرجـت للراعـي 
زلـــه, ونقـــل اَســـحنونفامتـــت ففـــي ضـــامنه إياهـــا قـــوال  ْبـــن رشـــد يف نوا َأصـــبغ  عـــنُ ْ  بنـــاء عـــىل َ

 ألن املعنـى ضـامن مـا خيـشى ممـن هـي بيـده مـن تغيبهـا ;ظاهر اللفظ, واملعنـى وهـو األظهـر
  .أو هروبه
ُقلت   . هذا يشبه ضامن املعني:ُ

َصـبغَهي اجلنايات واحلدود والقصاص, وعقوبات األبدان ال يـصح, وأل: عياض ْ 
 محــيال بــام اجــرتم مــن قتــل, يف الواضــحة يف الفاســق املتعــسف بالقتــل, وأخــذ املــال يعطــي

ه يلزمه وي ه ال يقتلومال فأ   .أخذ مما يؤخذ به إال أ
ه يؤخذ بام اجرتم من املال إال القتل واجلراح: فضلقال  أو يؤخذ , انظر هل أراد أ

  .?بالدية يف القتل
فعـــــىل هـــــذا هـــــو مـــــذهب التـــــي الـــــذي يلـــــزم احلميـــــل بـــــالنفس يف القتـــــل : قـــــال عيـــــاض

  .ه ودى دية املقتول وأرش اجلراح أو مل يأت ب,واجلراح
املطلوب بحـق اهللا ال يـرتك بحميـل, كاحلامـل مـن زنـى تـسجن, وإن كـان : اللخمي

 ألن هلــــا إن ترجــــع, واختلفــــت األحاديــــث يف الغامديــــة يف ;ذلــــك بإقرارهــــا فــــاألمر واســــع
ــــه كفــــلغبعــــضها أمرهــــا رســــول اهللا  , )1(هبــــا  باالنــــرصاف حتــــى تــــضع, ويف بعــــضها أ

 فمــن أجازمهـا جييـز الــرتك ?روب رجـوع, وهـل يقبــل الرجـوع دون عـذرواختلـف هـل اهلــ
بغري محيل, ومـن حتمـل بطلـب مـن ثبـت عليـه حـد بعـد هروبـه, فـإن ثبـت ببينـة ألـزم الوفـاء 

ا, ومحـل ًباحلاملة, وإن ثبت بإقراره طلبه عـىل اخلـالف, ومحيـل املتحمـل بـه غـري مـانع اتفاقـ
  .وقت احلاملة باحلق
جــاز,  ل بعــرض أو ثمــن مبيــع ففــي عقــد بيعــه بخــروج العطــاءإن حتمــ: قــال اللخمــي

 والثمن ألجل معلوم, وإن كان البيـع واحلاملـة بخـروج العطـاء ,وختتلف إن كان يف عقده
                                     

  .يف احلدود, باب من اعرتف عىل نفسه بالزنا) 1695( رقم : أخرجه مسلم)1(
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 , فكرهــه مالــك مــرة, وإن كــان مــن أهلــه,فــسد البيــع إن مل يكــن املــشرتي مــن أهــل الــديوان
  .ما يسقطهوخففه أخرى حلاجة اجلند إىل القيمة, وجهل بقدره برشط 

ه إن مـات: قال ابن حارث فيه  فـال يشء عـىل ورثتـه, ;إن رشط احلميل بدين تقرر أ
ففــــي  ا, وإن كــــان يف عقــــد بيــــعً فــــال يشء عــــىل احلميــــل, جــــاز اتفاقــــ;وإن مــــات رب الــــدين
َأصبغ وصحة سامع ,فسخه وسقوط احلاملة ْ   . ابن القاسم وقولهَ

ُقلت َأصبغ قال : يف نص السامع:ُ ْ به: َ  هذا عىل عجلة, وغري علـم باملـسألة, أرى جوا
ه أجاب جواب غريها مما سبق عىل ظنه هبا, وإال فال   .وأ

د يف فــــساد البيــــع مــــع ســــقوط احلاملــــة وصــــحتهام وصــــحة البيــــع, وســــقوط :رشابــــن 
َأصـــبغ عكـــسه البـــن القاســـم و:رابعهـــااحلاملـــة  ْ  وغريمهـــا, واخلـــالف فيـــه كـــالبيع عـــىل رهـــن َ

 النظـــر قـــول ابـــن القاســـم هـــذا خـــالف قوهلـــا : العلـــمفاســـد حـــسبام مـــر, وقـــول بعـــض أهـــل
بإجازة البيع عىل رهن ذي غرر كالثمر قبـل بـدو صـالحه غـري صـحيح; ألن غـرره الثمـرة 

 وهــذه املــسألة مــن غريــب املــسائل عــىل مــذهب ابــن , وغــرر احلاملــة بــصنعها,ال بــصنعهام
ـــه جييـــز احلاملـــة إن انفـــردت عـــن البيـــع ويبطلهـــا ويفـــسد الب;القاســـم يـــع إن اشـــرتطت يف  أل

أصـــله, وفـــرق أشـــهب بـــني الـــرهن واحلاملـــة الـــصحيحني مـــن أصـــل البيـــع الفاســـد, فأبطـــل 
ا باألقــل مــن الــثمن أو القيمــة, وابــن القاســم يبطــل الــرهن واحلاملــة يف وجعــل الــرهن رهنًــ

لــه, ومــن حتمــل لفــالن باملــه عــىل فــالن لــزم غــرم مــا أقــر بــه فــالن بــإقراره  ووقفــه ,أحــد أقوا
َّدونــــةببينــــة نقــــال اللخمــــي قــــوال ابــــن القاســــم يف الدمياطيــــة واملعــــىل ثبوتــــه  واألول : , قــــالَ

: أحسن يف البزاز فيام العادة فيه يف املداينة فيه بغري بينة, وسـمع عيـسى روايـة ابـن القاسـم
ا محيل بام بويع به فالن:من قال  مل يلزمه يشء مما بويع به إال ببينة ال بإقراره, وكذا من ; أ
مـا عليـه عـيل مل يلزمـه مـا أقـر بـه املطلـوب إال مـا ثبـت ببينـة أن :  مطل رجل, فقالشكا إليه

 مـــن :يـــداين بمثلـــه املحمـــول عنـــه, وال خـــالف فيـــه عنـــدي, وال يف مثلـــه الـــشكوى, وقـــال
ُشيوخأدركنــا مــن الــ  عــىل فــالن ألــف : هاتــان املــسألتان, خــالف دليــل قوهلــا فــيمن قــال يلُ

ا هبا كفيل, : درهم, فقال رجل ه ال يشء عـىل الكفيـل إال ببينـة عـىل احلـقأ كر فالن أ  ;فأ
ـه لـو : فقوله,ألن الذي عليه احلق قد جحده  ألن الـذي عليـه احلـق قـد جحـده يـدل عـىل أ

 يل عـىل فـالن : ألن املسألتني مفرقتان من قـال ملـن قـال;أقر لزمته احلاملة, وليس بصحيح
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ــا هبــا كفيــل  عــىل فــالن :ا, ولــو قــال يلًملطلــوب اتفاقــ لزمتــه الكفالــة بــإقرار ا;ألــف درهــم أ
ا به كفيل, مل تلزم الكفالة بام أقر به املطلوب وأخذه ذلـك مـن دليـل : فقال الرجل,حق  أ
ْبــن رشـــد ألن الــذي عليــه احلــق قــد جحــده, فــإن عيــسى ســمع مثلــه خــالف نقــل ا;قوهلــا ُ ,

ه الفـرق دون بينـة نظـر ل عليـه بـدعوى  ألن رد مـستد;االتفاق عىل عـدم لزومـه, ويف دعـوا
ا كفيل لفـالن بـألف دينـار لـه عـىل فـالن يف : عرية عن دليل لغو, وإنام اختلف فيمن قال أ

كرهــــا املطلــــوب,  ال يلــــزم : , وعــــىل األولً إن كــــان عــــديام:ثالثهــــاغرمهــــا الكفيــــل, ولــــو أ
, َســحنوناملطلــوب غــرم املحيــل إال ببينــة بــاحلق لــسامع حييــى ابــن القاســم مــع كتــاب ابــن 

شــــهب, ومــــا يقــــوم مــــن قــــول ابــــن القاســــم يف أول رســــم مــــن ســــامعه مــــن كتــــاب وروايــــة أ
  .الشهادات حسبام تقدم

ُقلــت  ومل يــذكر مــا عليــه جــاز, فــإن غــاب ,مــن تكفــل بــنفس رجــل:  يف الــشفعة منهــا:ُ
 :للطالب أثبت حقك ببينة, وخذه من الكفيل, وإن مل تقم بينـة, وقـال يل: املطلوب, قيل

 أن حيلــف الكفيــل عــىل علمــه, فــإن نكــل حلــف الطالــب,  فلــه;عــىل املطلــوب ألــف درهــم
  .واستحق
ُقلت ْبن رشد انظر هذا مع متقدمي قول ا:ُ تلزمه الكفالة بـام أقـر املطلـوب إال ببينـة : ُ

  .ً واحداًقوال
 فللكفيـل ; وال يرجع احلميل عىل الغريم بام محل بنكولـه إال أن يقـر الغـريم:الصقيل

  .أن يغرمه, فإن نكل غرم
ُقلت وعرضت بمسألة النكاح األول يف الرسول يضمن الصداق عمن أرسله إىل  :ُ

كر العدد الذي عقد به فلم يضمن ابن القاسم الرسول وضمنه غريه,امرأة خيطبها   . فأ
ُشيوخ وللــ:عبــد الــسالمابــن   إنــام يلزمــه مــا يــشبه أن يــداين بمثلــه : كــالم يف قــول الغــريُ

  .املحمول عنه هل هو تفسري أو خالف
ُقلت   . بل نص; ال أذكر من محله عىل اخلالف:ُ

ْبن رشد وا:الصقيل ه وفاقُ   . عىل أ
ـا بـه محيـل, فقـالًلو رجع القائـل دائـن فالنـ: وفيها ال تفعـل قـد : قبـل أن يداينـه: ا, وأ

ـــا ضـــامن: فـــذلك لـــه بخـــالف قولـــه;بـــدا يل يف احلاملـــة  ثـــم رجـــع قبـــل حلفـــه, مل , أحلـــف وأ
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ــه حــق وجــب عليــه, ;ينفعــه رجوعــه ــه يف احلاملــة مل يدخلــه يف يشء,  أل ففــرق عبــد احلــق بأ
واآلخر ادخله يف ترك الغريم ورفع طلبه, وألن حلف الطالب هو مستقل بـه, واملعاملـة 

ه يف احللف ضمن    . وجب, ويف املعاملة مل جيب بعدًشيئاال يستقل هبا بنفسه, وأل
خيتلف أن أطلقه,  مل يكن له عنه رجوع, و;إن سمى القدر الذي يداين به: اللخمي

 واختلـف قـول مالـك يف هـذا األصـل إذا أكـرى مـشاهرة, ,لـه أن يرجـع: فقال ابن القاسـم
ــه ال غايــة لــه, وألزمــه مــرة شــهر;فقــال مــرة, ال يلزمــه يشء , وكــذا اختلــف فــيمن أعــار ً أل ا

ــه يعــار إليهــا أو ال تلــزم, وعــىل ًا, ومل يــرضب أجــالًأرضــ  هــل تلــزم العاريــة ملــدة مــا يــرى أ
 القــولني يلزمــه ذلــك إال أن يــداين بمثلــه هــذا, وإن داينــه بــأكثر مــن مداينــة مثلــه مــرة أحــد

بعد مرة لزمه أوهلا, وسقط ما فوقه, وإن عامله بأكثر وأخذ فوق ما يعامله به مثلـه سـقط 
  .عن الكفيل املطالبة بجميع ذلك

ئــه وســمع عيــسى روايــة ابــن القاســم مــن تــرك مــاال مل يــدر قــدره فتحمــل ولــده لغرما
ديــوهنم عــىل أن خيلــوا بينــه وبــني الرتكــة, فــإن كــان عــىل أن خيــتص بفــضل الرتكــة عــن الــدين 

ه معروف, وهذا من أمـر النـاس;دون الورثة مل جيز, وإال جاز سـامع ابـن القاسـم  ويف , أل
 فطلــب تــأخريه , لــو كــان الــدين ثالثــة أمثــال الرتكــة وورثــه ولــده فقــط:مــن كتــاب املــديان
ال بـــأس بـــه, وبلغنـــي مثلـــه عـــن ابـــن هرمـــز ابـــن   أن يـــضمن عـــىل ديـــنهمالغرمـــاء ســـنتني عـــىل

ــه تبــع فيهــا ابــن هرمــز ــ;دحــون, هــذه املــسألة رديئــة, إال أ ــه أخــذ عينً ا ليعطــى إىل أجــل  أل
ه  ه ضمن ما يطرأ عىل أبيه من دين جمهول أو يطرأ دين لزمه, ولو رشط أ أكثر منها, وأل

ْـبن رشدلغائب إذا قدم أخذ حظه من الرتكة ا ألن ا;ال يؤدي إال دين من حرض مل جيز ُ 
ه باجتهــاده ;هــذا غــري صــحيح  إذ ال جيــوز عنــد أحــد مــن العلــامء تقليــد عــامل لعــامل فــيام يــرا

ـه خطــأ, إنـام اختلفــوا هـل لــه تـرك النظــر يف نازلـة ليقلــد مـن نظــر فيهـا واجتهــد, أم ال  ?أ
 بــل ;مــز مــن دون نظــر فلــم يتــابع مالــك ابــن هر,ودليــل مــسائل مالــك أن ذلــك ال جيــوز

 ووجهـه أن املـرتوك مل ,ا لـصحة نظـرهًـأجازهـا بنظـره, وحكـى قـول ابـن هرمـز احتجاج
 ألن ذلـــك لـــو تلـــف كـــان مـــن ;دفعـــوه فـــيام هـــو أكثـــر  فيكونـــوا,يـــدخل يف ضـــامن الغرمـــاء

 جـــاز أن حيـــل وارثـــه حملـــه, وامليـــت لـــو فلـــس ;ا عـــىل ملـــك املتـــوىفًـــامليـــت, وملـــا كـــان باقي
مل جيـزه مالـك ألحـد الورثـة   ولـذا; جاز كذلك, فكذلك وارثه;اءففعل ذلك مع الغرم
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  . وحدهإال عىل الفصل بينهم ال له
ال جتـــوز كفالـــة بكتابـــة, ومـــن عجـــل عتـــق عبـــده عـــىل مـــال جـــازت الكفالـــة بـــه : وفيهـــا

ا بكتابته كفيل, وله اتباع املكاتب بذلك, عجل عتق مكاتبك:وكذا من قال لرجل   . وأ
 ًة عـىل أصـل املـذهب إلجازتـه أن يعطـى رجـل سـيد عبـد مـاالجتوز بالكتابـ: اللخمي

عتــــق أم ال  فكـــذا إذا مل يكاتبـــه ســـيده إال باحلاملـــة, ولــــو ?عـــىل أن يكاتبـــه, وهـــو ال يـــدري أ
 ً حتـــى لألجـــل, وعجـــز وديتـــه عنـــه جـــاز قـــوال:ا, وقـــال الكفيـــلً واحـــدًكانـــت الكتابـــة نجـــام

آلخـر نجومـه, فـإن جـيء ألجلهـا  قف عليه كل نجـم فعجـزه :ا, وكذا إن قال سيدهًواحد
  . وإن مات قبل ذلك مل أتبعه بيشء,اًحر غرم كل ما عجز عنه وكان

 هــذا التخــريج قــد يقــال : ختــريج اللخمــي عــىل قــول أشــهب:وقــال املــازري إثــر قولــه
 بـدين قـد ال ثبـت, وإنـام تكـون احلاملـة ً من كاتب عبده عىل محيل بالكتابة أعطاه محـيال:فيه

ف كتابــة, ويــسقط حقــه يف بيــع ًة أشــهب إنــام دفــع لــه مــاالبــام يثبــت, ومــسأل  عــىل أن يــستأ
  .العبد, وهذا مما ينظر فيه إلشكاله

ُقلـــت  إنـــام يقـــرر التخـــريج لـــو كانـــت علـــة املنـــع غـــرر ثبـــوت العتـــق وعدمـــه, ولـــيس :ُ
  . إنام هي عدم تقرر ثبوت املتحمل;كذلك

حلميـــل دون رجـــوع عـــىل املعنـــى يف عـــدم ثبوهتـــا أهنـــا قـــد تـــؤدى إىل عـــدم ا: فـــإن قلـــت
ه إذا قال; الحتامل عجز املكاتب بعد غرم احلميل حال املانع;أحد  ال يرجع به عـىل : أل

  .أمر احلصول وعدمه, وهذا يف مسألة أشهب موجود
ُقلـــت  املقـــصود يف مـــسألة أشـــهب حمقـــق احلـــصول, وهـــو نفـــس الكتابـــة ال املقـــصود :ُ

ود منهــا العتــق, وقــد ال حيــصل فيــؤدي لغــرم منهــا, وهــو العتــق يف احلاملــة يف الكتابــة املقــص
ا, وافتقــــارهم للتخــــريج, والبحــــث فيــــه يــــدل عــــىل عــــدم وجــــود هــــذا القــــول ًاملحلــــل جمانــــ

ال بـــــأس : َعبـــــد احلكـــــما, وللـــــصقيل يف آخـــــر كتـــــاب املكاتـــــب عـــــن ابـــــن ًاملخـــــرج منـــــصوص
وىل عليـه  كام لو حتمل رجل عن عبد غري مأذون يف التجر بامل أو غري املـ,باحلاملة بالكتابة

ه ريض بذلك;ًبيشء اشرتاه أحدمها أن ذلك يلزمه, وإن ذهب ماله باطال   . أل
ال جيـوز ضـامن اجلعـل يف : روايـة ابـن شـاس وال أعلم أن يل هبذا القـول: قال الصقيل

وال أعرفـــه لغريمهـــا, وفيـــه نظـــر الغـــزايل يف : اجلعالـــة إال بعـــد العمـــل, وتبعـــه ابـــن احلاجـــب
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جهــــان, ومقتــــىض املــــذهب عنــــدي اجلــــواز لقوهلــــا مــــع غريهــــا ضــــامن اجلعــــل مــــن احلاملــــة و
 وقد تقدم, وتوجيه ابن عبد السالم نقل ابـن ًبصحة ضامن ما هو حمتمل الثبوت استقباال

 ألن احلاملـــة قبـــل العمـــل ليـــست بعقـــد منـــربم, فأشـــبهت الكتابـــة يـــرد بـــأن ;احلاجـــب بقولـــه
ا, واجلعـــل متـــى ًا ثابتـــا ليـــست دينًـــ ألهنـــ;ا, حـــسبام تقـــدمًمحالـــة الكتابـــة تـــؤدي إىل الغـــرم جمانـــ

ه بعد تقرره دين ثابت;غرمه احلميل رجع به   . أل
  .بالوجه جائزة ولو بوجه منكر: واحلاملة

كره فتحمـل بـه رجـل آخـر إىل غـد عـىل إن مل يـأت : فيها من ادعـى عـىل رجـل حقـا فـأ
ه حيـث به ضمن املال, فلم يأت بـه مل يلزمـه حتـى يثبـت احلـق ببينـة حكمهـا لـزوم إحـضار

  .يقدر الطالب عليه
إن دفعــه بموضــع ال ســلطان فيــه, أو حــال فتنــة أو مفــازة, أو حيــث يقــدر عــىل : فيهــا

  .االمتناع فيه إال بام يمتنع يف املوضع الذي ضمنه فيه
ا حــني احلاملــة صــح تــسليمه حيــث ال بينــة, وإن كــان ًإن كــان املطلــوب مقــر: اللخمــي
, وأخذ احلميل عليه إلقامًحينئذ منكر  مل يربأ بتسليمه حيث ال بينة, وإن اشرتط ;ة البينةا

ءتـه نقـال ابـن  , َعبـد احلكـمإحضاره ببلد, فأحرضه بغريه, حيث تأخذه األحكام, ففـي برا
وخترجيهـــا املـــازري عـــىل رشط ضـــامن مـــا ال يفيـــد نظـــر, ولـــو خـــرب املوضـــع املـــشرتط فيـــه 

  .َعبد احلكمحضوره ففي براءته بإحضاره فيه نقال ابن 
ه حيبس له بعد متام ما حبس فيه; لو دفعه له وهو يف السجن برئ:وفيها   . أل

  برئـــت إليـــك منـــه,:ولـــو كـــان حبـــسه يف ديـــن أو دم أو غـــريه, ويكفـــي قولـــه: البـــاجي
  .اًوهو يف السجن فتناوبه اللخمي, كان سجنه يف حق أو تعدي

ُقلت ه مظنة إلخراجه برفع التعدي عنه; يف التعدي نظر:ُ   . أل
  .ط اإلحضار كونه من املبيع أو وكيله عىل ذلك, وإحضار أجنبي لغورش: الباجي
ه سلم نفسه إليه ضمن احلميل: وفيها   .وكذا لو أشهد الغريم أ

 وهـو , فيكون كوكيل احلميـل عـىل ذلـك,إال أن يأمره احلميل بذلك: َّاملوازيةزاد يف 
ا عــن أجنبــي فــع دينًــإذا مل يــرض الطالــب قبولــه إال بتــسليم احلميــل, ولــو قبلــه بــرئ كمــن د

للطالــب أال يقبلــه إال بتوكيــل الغــريم, ولــه قبولــه إال أن يكــون كوكيــل احلميــل عــىل ذلــك, 
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كره بدفع نفسه إليه, فإن أشهد بذلك أحد   .ا برئ احلميلًوهذا أن يكون احلميل أ
سمع حسني بن عاصم, ولو رشط احلميل عىل الطالب إن لقيـت غريمـك : الباجي

  .قائه بموضع يقدر عليهفتلك براءيت برئ بل
:  لكــن حممــد قــال; املــشهور عــدم ســقوطها, بتــسليم الغــريم نفــسه للطالــب:املــازري

إال أن يكــون احلميــل أمــر الغــريم بــذلك, فجعــل هنــا, مقابــل املــشهور قــول حممــد, وظــاهر 
 بـرباءة احلميـل َعبـد احلكـمكالم الباجي أن قـول حممـد, وفـاق ثـم رصح املـازري عـن ابـن 

  . نفسه ال بقيد الينابة عن احلميليمبتسليم الغر
ره بـــني إن متكـــن الطالـــب مـــن الغـــريم بحـــضو:  واختـــاره بعـــض أشـــياخي, وزاد:قـــال

  زيديه, وعدم امتناعه يربهي
  .وفيه نظر: قال
  . للامزريًإال أن تقوم قرينة بإسقاطه الكفالة, واملشهور بطء إحضاره عديام: قال

روى ابـــن : ا, وعـــرب عنـــه عيـــاض, بقولـــهًيـــال يـــربأ إال بإحـــضاره مل: روى ابـــن اجلهـــم
  وزاد اللخمــي يف روايــة ابــن اجلهــماجلهــم أهنــام كحاملــة املــال, ســواء تلزمــه يف كــون ذلــك,

ــه حتمــل وقــت يــرسه: قــال  فيــأيت بــه وقــت عــرسه, فــأتلف عليــه مالــه, واألول أبــني إن ,أل
ال, إال أن تكـون ا لزمـه املـً وأتى به معرس,اًا وقت حلول األجل, وإن كان مليًكان معرس

  .احلاملة بامل حال, وإن مل يتحمل ليؤخره
ُقلـــت ءتـــه بمطلـــق إحـــضاره أو بقيـــد كونـــه مليـــ:ُ ا ً بقيـــد كونـــه مـــساوي:ثالثهـــاا, ً ففـــي برا

 حللولــه وقــت الــدين للمــشهور, ونقــل عيــاض وروايــة ابــن :رابعهــاحلالــه وقــت ضــامنه, و
  .اجلهم, ونقلها اللخمي, واختياره

جـزه عـن احتـضاره قـوالن للمـشهور, ونقـل اللخمـي مـع غـريه ما عليـه بعويف غرمه 
بـن , وعـىل املـشهور يف تعجيـل غرمـه بعـد احتـضاره نقـل الـصقيل عـن اَعبد احلكمعن ابن 
ْوهــب ْبــن وهــب يف قــول ا:, واملــشهور, وقــال البــاجيَ  لعلــه يريــد مــن بعــدت غيبتــه, وعــىل َ

ْن رشــــدبــــالتلــــوم يف كونــــه يــــومني أو ثالثــــة أو فــــيهام ونحــــوه نقــــال ال  عــــن ســــامع حييــــى ابــــن ُ
إن مل يـــأت بـــه والغـــريم حـــارض أو قريـــب الغيبـــة مثـــل اليـــومني أو :  قلـــت: وقوهلـــا,القاســـم

ْبـن وهـباليوم تلوم له, وإن بعدت غيبته غرم احلميل مكانه, وملا حكى الـصقيل قـول ا َ ,
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َّدونة ما يف امل:قال بعض فقهائنا: قال ـام و; أشبهَ نحوهـا, فـإن  ألن التلـوم احلـارض ثالثـة أ
ا ملجيئــه, وإن كانــت ًا لإلقامــة, ويومــًا خلروجــه ويومــًا تلــوم لــه ثالثــة يومــًكانــت غيبتــه يومــ
ا إلقامتــه فيكثــر ً صــارت مــدة التلــوم يــومني لذهابــه, ويــومني ملجيئــه, ويومــ;غيبتــه ليــومني

  .التلوم
ُقلــت ا عــىل يتلــوم يف الغائــب عــىل يــومني إال أن حيمــل قوهلــ:  هــذا التقريــر ينــايف قوهلــا:ُ

ْبن رشدالتلوم لرجاء القدوم ال للخروج إلتيانه به, فتأمله, وكذا نقل ا  يف قدر التلـوم مـا ُ
  , ألن ذلك القدر إنام وقع يف السامع;يقدم فيه, فيه نظر

َّدونـــةويف امل  إن :ا ملـــدة التلـــوم, ونـــص الـــسامعًا للغيبـــة التـــي يتلـــوم فيهـــا, ال حـــدً حـــد:َ
مني, والثالثــة, وال يــرض بالطالــب أخــذا عــىل قــدر مــا يــرى كانــت غيبتــه قريبــة اليــوم, واليــو

  .اإلمام
ام سري: اللخمي , ورجوعًهذا يقتيض أن يؤخر سبعة أ  ما ال يـرض :ا, وقولهًا وطلبًا

  .باملتحمل له حسن ليس الطالب املقيم كاملسافر
ُقلــــت ــــام, :ُ ــــام أو يــــوم ونحــــوه, وســــبعة أ  ففــــي حــــد التلــــوم يف قريــــب الغيبــــة ثالثــــة أ

ْبن رشد بحسب حال الطالب فيام ال يرض به, لنقيل ا:عهارابو  ونقل اللخمي, واختياره, ُ
  .وعىل طريقة املازري
 واختــار بعــض , ثالثــة:يومــان, وقيــل: قــدر التلــوم يــوم ونحــوه, وقيــل: قــال املــازري

  .اًا واحدًاألشياخ يوم
  . يومان:خامسها
  . يوم فقط:وسادسها
فللطالب أخذه بحميل خوف عـدم رجوعـه  ; إن أمكن من اخلروج لطلبه:اللخمي

إال أن يرى أن مثله ال خيشى منه ذلك, فإن مل يرفع أغرم احلميل الثاين, ولو حكـم بغرمـه 
  . ومل يرض:, وقوهلاَسحنونوأحرضه قبله ففي سقوطه نقال الصقيل عن 

ُاملاجشون إال البن :الثاين: اللخمي , وكان يـوم حلـول ًوأرى إن قدم معرس: , قالِ ا
ا رد احلكـم, ولـو دفـع احلميـل املـال رد ًا مىض احلكم, وإن كان حينئـذ معـرسًين مورسالد

ا مــــىض احلكــــم, وهــــو كحميــــل بــــامل, واختلــــف هــــل يــــربأ ًلــــه, وإن كــــان يف اليــــومني مــــورس



 

 

522

522

:  ولـــو أثبـــت احلميـــل فقـــر الغـــريم يف غيبتـــه ليـــسقط محالتـــه, فقـــال املـــازري?باحلميـــل أم ال
 ألن حلـف الغـريم لـو حـرض مـع البينـة عـىل فقـره ;لنيجيري سقوطها بذلك عنـدنا عـىل قـو

ــه أخفــى مــاال ــامن,   يمــنيًيمــني اســتظهار لتهمتــه عــىل أ التهمــة لــيس هلــا مــن القــوة مــا ال لأل
  . لضعف يمني االستظهار;واختار بعض أشياخي سقوطها بذلك

ه ا, أو ما مل يمت يف غيبته لو كلف احلميـل إتيانـه بـًبموت الغريم مطلقويف سقوطها 
قبل موته, وقبل حلول أجل الدين عجز عنـه قـوالن هلـا مـع الـصقيل, فاعتبـار األوىل, مـن 
              خــــروج احلميــــل وإتيانــــه بــــالغريم بنــــاء عــــىل اعتبــــار امتناعــــه, ويف الثــــاين مــــن اعتبــــار إتيــــان 

إن مـات بعـد : وعن ابـن القاسـم: الغريم فقط, بناء عىل عدم امتناعه, وقول ابن احلاجب
  .ل لزماألج

  . غريه فاطرحوه وهم:وإن قلت
 ثــم أثبــت بينــة مــوت الغــريم يف غيبتــه قبــل القــضاء رجــع بــام ,لــو غــرم احلميــل: وفيهــا

  .غرم عىل رب الدين
 وتعلقهــــــا برتكتــــــه قــــــوال ابــــــن , ويف ســــــقوط احلاملــــــة بمــــــوت محيــــــل الوجــــــه:املــــــازري

ُاملاجـــشون أو بذمتـــه, وعـــىل , واملـــشهور بنـــاء عـــىل قـــرص تعلـــق احلاملـــة عـــىل عـــني احلميـــل, ِ
  . برئ الورثة بإحضاره;املشهور لو مات احلميل قبل األجل

ويكفـــي إحـــضاره بعـــض الورثـــة, وتعقـــب بعـــضهم ســـقوطها بإحـــضاره قبـــل : حممـــد
ه ال يفيد الطالب;األجل   . ولذا ال يربأ احلميل بذلك; أل

ا يــرى حلــول األجــل يف املــوت بمــوت احلميــل كحميــل املــال, ً لعــل حممــد:املــازري
 تــأخري الطلــب هبــا يوجــب تعلقــه بالرتكــة إن عجــز عــن إحــضاره حــني األجــل, فيلــزم وأن

زيــةتــأخري قــسم الرتكـــة, وهــو رضر بالورثــة, وللتونـــيس يف رشح   إثــر نقلـــه منهــا قـــول َّاملوا
  .عبد امللك

  . جيئوا بالذي عليه الدين وإال ضمنتم:يقال للورثة: قال حممد
  .لعله أراد عند حلول األجلمل يذكر متى جييئون به, و: قال التونيس

ُقلت   .وإال ضمنتم: وإال غرمتم, ومل يقل:  لو أراد عند حلول األجل لقال:ُ
ــه اليــربأ امليــت بإحــضار الغــريم قبــل حلــول األجــل, ويوقــف : اللخمــي الــصواب أ
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  .من تركته قدر الدين, فإن كان الورثة مأمونني وقف يف ذمتهم
محيل يطلبه, ويربأ دفعه, ومثله قوله مـع ال توجب غرم مال صيغتها ومحالة الطلب 

  .طلبه, فإن مل أجده برئت من املالمحيل الوجه أ: سامع أيب زيد ابن القاسم إن قال
  . قائل ال يضمن إال وجهه ال يلزمه مال:َّاملوازيةويف املقدمات عن 

ْبـــن رشــــدا ــــا ضــــامن لوجهــــه:ُ ال أضــــمن إال : وقولــــه.  وفيــــه نظــــر ال فــــرق بــــني قولـــه أ
  .وجهه

:  كـــام ال فـــرق بـــني قولـــه, ضـــمن املـــال; ومـــن ضـــمن الوجـــه:ويف ضـــامن الوجـــه عليـــه
 مـا أسـلفني إال ألـف درهـم يف وجـوب األلـف درهـم, :أسلفني فـالن ألـف درهـم, وقولـه

حتمــل لــه :  إن كــان لكالمــه بــساط يــدل عــىل إســقاط املــال, مثــل أن يقــال:وإنــام يــصح قولــه
  . ال أضمن إال وجهه وشبه ذلك:قولبه برئت من املال, في بوجه, فالن فإن جئت

 إال أن يمكنــه بعــد األجــل إحــضاره ففــرط : لغــري ابــن القاســم زيــادة عــىل قولــه:وفيهــا
  .فيه حتى أعوزه, فهذا قد غره, ومثله يف سامع أيب زيد إن مل حيرضه

  .ا إن أخره ثم خالهأراه ضامنً: قال أشهب
ُاملاجشوناللخمي عن ابن  ه حتى غاب فقد غـر, وقـال  إن قدر عىل إحضاره فرتك:ِ

  . هو ضامن:يف املبسوط
  .إن مل يعرف: القاسمابن 
ْبــن رشــدا  إنــام عليــه إن غــاب عــن موضــعه أن يــذهب إليــه إن كــان : فيهــا مــع غريهــا:ُ

  .ا, وال يطلبه إن جهل موضعهًقريبا, وليس ذلك عليه إن كان بعيد
يــسجن فيــه إال أن يــتهم إن مل يعــرف موضــعها مل : َّاملوازيــة البــن القاســم يف :اللخمــي

ه السلطان, ويرجى له الرد عىل صاحبه,بمعرفة موضعه   . فيسجن عىل قدر ما يرا
إن قــوي دليــل هتمتــه بمعرفــة مكانــه, لــد مــن طلبــه وإظهــاره, فــأغرم املــال : اللخمــي
  .كان له وجه
ُقلت ه خرج وأقام بقرية ثـم رجـع:ُ  ومل يـصل إىل , يف السامع املذكور إن قامت بينة أ

  . فال;ريم سجن عىل قدر ما يرى السلطان وأما ضامن املالالغ
ْبن رشدا ه يقدر عليه أو بأسفار النـاس غـري : ُ يف حد القرب املوجب طلبه بام يرى أ
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ــام, فــإن مل يــأت بــه : رابعهــا بيــومني, ومــا ال مــرضة فيــه, و:ثالثهــاا, ًالنائيــة جــد يتلــوم لــه األ
ْبن رشدحبسه حتى يأيت به, ال ُاملاجـشون عـن ابـن َعبـد احلكـم زيد, والبـن  عن سامع أيبُ ِ 

, وًوالــشهر ونحــوه مــن أســفار النــاس كثــري: حبيــبابــن  ًيف الواضــحة قــائال َأصــبغا ْ  وفــضل َ
  .َعبد احلكمعن ابن 

ُقلــت  ويف الــسامع املــذكور إن كانــت غيبــة الغــريم ال تعــرف مل يكلــف احلميــل, وإن :ُ
مل أجــده, وقــال : خــرج حتــى قــدم, فقــال لزمــه, فــإن ;كــان ببلــد يقــوى مثلــه عــىل الــسري لــه

مـــن يعـــرف بلوغـــه املوضـــع, فـــإن غـــاب قـــدر مـــا يبلغـــه صـــدق, وإن ضـــعف عـــن : الطالـــب
  . مل يلزمه;اخلروج للموضع الذي نحاه الطالب

هــذا كقولــه يف األجــري عــىل تبليــغ كتــاب, وخالفــه غــريه يف األجــري, ويلــزم : اللخمــي
ا ذكر املـازري ختـريج اللخمـي عـىل قـول  أن يكلف احلميل إثبات وصوله, ومل:عىل قوله
ه دينًـ;وفيه نظر: الغري, قال ـه يريـد أن يثبـت بـدعوا ا يف ذمـة, والـدين ال يثبـت إال ببينـة,  أل

واحلميل ال يريـد إثبـات ديـن يف ذمـة, إنـام يريـد إثبـات بـراءة مـن الطلـب, وال يمكـن إقامـة 
  . فهذا مما ينظر فيهبينة عليه, فكان الغريم والطالب دخال عىل تصديق احلميل,

  . مل جيز;من أخر مدينه قبل حلول أجله ألبعد منه برهن أو محيل: وفيها
  .والرهن واحلاملة ساقطان: قال

ا بـثمن أو  لو كان الرهن يف أصل العقد كان أحق به كقوهلا فيمن أخـذ رهنًـ:الصقيل
ــه إن مل يفتكــه فــالرهن بــه مل جيــز, وهــو أحــق بــه مــن الغرمــاء, و إن : َّاملوازيــةيف قــرض عــىل أ

  .سقطت احلاملة فقط: مات أو فلس يف األجل سقطا, ويف الثاين
ه بدخول األجل:  هذا عىل قول أشهب:الصقيل , وأل   .الرهن بجعل جائزا
صــار كــرهن يف عقــد, وهــذا أشــبه, والبــن القاســم ثبــوت احلاملــة بعــد األجــل : الثــاين

ه كمن خرج من يده ;األول   . حني حل األجل عىل أخذ حقه الحتامل قدرته;ًشيئا أل
إن أراد إن مل يــنقص ذمــة الغــريم عــن حاهلــا يــوم احلاملــة فهــي ســاقطة, وإن : اللخمــي

 أجلـه : ببـدل, فقـالًنقصت فعىل احلميل للقدر الـذي نقـص لـه كـان التـأخري إعطائـه محـيال
ا مــن ًا, وإىل أجــل دونــه, والــدين عــني أو عــرض كــذلك, فــإن كــان عرضــًإليــه جــائز مطلقــ

 مل جيـــز, ; ولنفـــع املطلـــوب بإســـقاط الـــضامن جـــاز,;قـــع الطالـــب بالتعجيـــلن, والقـــصد بيـــع
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, والتـأخري مل يـرى ًوأعطاه بعد حلوله لتأخري, والغريم مورس جائز, وكذا إن كـان معـرس ا
رسه إليه أو بعده   @2/525@.أ
 إن كـــــان :ملـــــا يـــــرى اليـــــرسة إليـــــه أو قبلـــــه, قـــــوال أشـــــهب وابـــــن القاســـــمويف جـــــوازه 

فاحلاملـــة بـــه ليـــؤخره جـــائزة, وكـــذلك مـــا هـــو بـــه معتـــرب عـــىل تعجيـــل مـــا هـــو بـــه  ;بـــالبعض
  .مورس, وعىل تأخريه ال جيوز

ُقلت  جـاز ضـامن أحـدمها ;ا بالبعضً وهو معنى قول ابن احلاجب, وإن كان مورس:ُ
  .دون اجلميع

وفيـــه نظـــر إذا فرضـــنا أن حالـــه يف العـــرس ال ينتقـــل لليـــرس يف ذلـــك : عبـــد الـــسالمابـــن 
ـــه لـــو كـــان مـــورس;األجـــل ا ال يقـــدر عـــىل ً جلـــازت املـــسألة, ولـــو كـــان معـــرس;ا بـــاجلميعً أل

ضا جلازت املسألة ;قضاء يشء من دينه   .ًأ
ُقلت ـه إذا كـان :ُ  ال خيفى عىل منصف سقوط احتجاجه عىل ما زعمـه مـن النظـر; أل

  فـالعوض عنهـا;ا بـالبعضًا بـاجلميع فـال عـوض عـن احلاملـة بوجـه, وإن كـان مـورسًمعرس
ا ًموجود, وهو تأخريه بالبعض الذي هو به مورس يدخله ضامن بجعـل, وسـلف جـر نفعـ

  .حسبام قرره غري واحد
مــن قيــد محالتــه بعــرس الغــريم أو جحــده أو لــدده أو غيبتــه أو موتــه مل يلزمــه : اللخمــي

إال ثبــوت الــرشط, فلــو علقــه بغيبتــه فحــل األجــل وهــو حــارض مقــدور عــىل طلبــه, ففــرط 
  . مل يلزمه إن غاب; إن جحد أو افتقر:سقطت احلاملة, ولو قالطالبه حتى غاب 
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  ]باب صيغة احلمالة[
  .اًما دل عىل احلقيقة عرف: صيغة الضامن

ا محيل بفالن:من قال: فيها  أو , أو هـو لـك عنـدي, أو قبيل, أو ضامن, أو زعيم, أ
  .مه فهي محالة الزمة إن أراد الوجه لزمه, وإن أراد املال لز;إيل أو قبيل

قبيــــل, وديــــن وعزيــــز وضــــمني, وكــــوين, ويف محــــل لفظهــــا املــــبهم : ومثلهــــا: عيــــاض
ُشيوخالعاري عن بيان لفظ أو قرينة عن املال, والنفس نقال عياض عن    .ناُ

ْبن رشدا   .)1(»احلميل غارم«: غاألصح األول لقوله : ُ
   

                                     
 رقـــم :يف البيـــوع, بـــاب يف اســـتخراج املعـــادن, وابـــن ماجـــه) 3328( يف حـــديث واحـــد بـــرقم : أبـــو داود)1(

  .يف الصدقات, باب الكفالة) 2406(
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