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  هـ١٤٢٩البنك اإلسالمي للتنمية، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،      
    

  
  
  
  
  

 .كالبن أو المعهد نظر وجهات بالضرورة تعكس ال الكتاب هذا في النظر وجهات

 .رالمصد إلى اإلشارة شريطة به مسموح االقتباس

  
م٢٠٠٨هـ ، ١٤٢٩ األولى الطبعة 

  



 ح



       

      

 ٣ 

  

  

  بسم ا الرمحن الرحيم
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  .يماً كثيراً صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسل، والصالة والسالم على المصطفى،الحمد هللا وكفى
  

 األولى من مشروع المنتجات واألدوات المالية اإلسالمية، وهو أحد المشاريع المرحلةبين يدي القارئ الكريم 
المهمة التي يوليها المعهد عناية خاصة من خالل تعيين فريق عمل من الباحثين المتميزين من داخل المعهد 

 منذ أن كان فكرة إلى أن وصل إلى هذه ،في رعايته إنجاز هذا العمل واإلسهام   علىوخارجه لإلشراف
  . للمشروع االفتتاحية ةمقدمال التي تعد خطوة في مسيرة مباركة كما توضح ذلك بجالء ،المرحلة

متكاملة تصل في مراحل بالعمل ضيان السير تإن التصور الذي وضع للمشروع وخطة عمله كانا يق  
، ثم الدراسة الفقهية، ثم التحليل االقتصادي  من المصدر)المنتج (تبدأ باستخراج النصبالمنتج إلى منتهاه، 

 وهذه المراحل تحوي .للمنتج، وأخيراً مطابقة المنتج للواقع ومدى اإلفادة منه في الصناعة المالية اإلسالمية
اختيار اسم المنتج : تلخص محتوى المنتج واألداة المالية ومضمونهما وتتمثل فيعناصر استرشادية 

، وتوضيحه وبيانه بجملة مركزة مفيدة تكشف عن المنتج بجالء، ثم بيان ةستخرج من المصادر المختارالم
 والمدارس الفقهية األخرى، ثم ذكر التعليل بما ورد في المذاهبحكم المنتج الوارد في المصدر ومقارنته 

 هو م ذلك.ت األخرى ذات الصلة والمنتجا، والهدف االقتصادي من المنتج، والعقود الداخلة في المنتج،للحكم
 وكان لزاماً ،علماءال، ولكن ما ال يدرك كله ال يترك جله على حد تعبير المشروعالتصور الذي كان يستهدفه 

  .ثم السعي الستكمال مراحله شيئاً فشيئاًبحالته الراهنة علينا إخراج المشروع إلى الوجود 

 وفق االنتهاء من جميع مراحله قبلي شكله الحالي  فالمشروعإظهار ب عجلتولعل أهم العوامل التي   
  : هو ما يأتيالذي سبقت اإلشارة إليه،التصور 

الخوف على المشروع من أن ينتهي ويسقط بالتقادم، فكم من مشروع بدأ بمخطط حالم، وانتهى  .١
  .بمرور الوقت إلى العدم

العامين في الدراسة ابتداء  حيث قضى الفريق قرابة  على فريق العمل،عامل الوقت الذي بدأ يضغط .٢
من أمهات الكتب مروراً باختيار المنتجات واألدوات بتحديد المفهوم وانتهاء باستخراج المنتجات 



   

  

  ــــ            

  

                  

 ٥ 

 المصادر الفقهية هاومعايير االختيار من ذلك الزخم الهائل من المنتجات واألدوات المالية التي توفر
  .وكتب التراث اإلسالمي المختارة

لإلسهام في المشروع واإلضافة عليه اإلسالمية الباحثين والمهتمين بالمنتجات المالية فتح الباب أمام  .٣
  .والنهج على منواله

 سمة ي وه،من قصورفيه تلقي مالحظات الباحثين ومرئياتهم بغية تطوير المشروع وتالفي ما قد يقع  .٤
 وجهات دد فيهاتتعالتي البكر  أصحابه، وخاصة في المشروعات تفانى فيهكل عمل بشري مهما 

ولعل ما تجود به قريحة ذوي الرأي والشأن في الموضوع وإسهامهم . وتتشعب أمامها السبلنظر ال
  . ما تكون إلى الكمال بحول اهللا تعالىبفي تقديم مرئياتهم هو الكفيل بإخراج المشروع في صورة أقر

ة من لبنات هذا العمل والمعهد على استعداد لتقديم يد العون لكل باحث جاد يرغب في وضع لبن
    .المبارك

إن المشروع في مرحلته الحالية يقدم لنا تصوراً واضحاً ألهميته العلمية من خالل الكشف عن 
 كما أنه ،األدوات والترتيبات والصيغ المالية التي اتسمت بها الصناعة المالية اإلسالمية خالل الفترة المختارة

 منتجات وأدوات مالية معاصرة تتسم باألصالة والكفاءة والمرونة في تطويرفي يبرز بجالء أهميته المتميزة 
 علىن كثب عوأحيل القارئ الكريم إلى مقدمة هذا المشروع ليقف . االستجابة الحتياجات األسواق المالية
تطوير المنتجات في  ته تركز أساساً على القيمة العلمية للمشروع، وأهمي،موضوعات هي في غاية من األهمية

لمالية من خالل الصيغ التي تم ابتكارها وممارستها عبر عصور االزدهار الحضاري اإلسالمي، وكذلك ا
المصادر التي تم استخراج المنتجات منها، ومنهج اختيار تلك المنتجات واألدوات المالية، مروراً بمفهوم 

 البحث إلى أن اكتمل تصوره وفق منذ بدايةمع فريق العمل المنتج واألدوات المالية الذي ظل يتبلور ويتطور 
  .، مع أمثلة نموذجية على بعض المنتجات المستخرجة، وإحصائيات عامة حول المشروعالمقدمةما دون في 

  
 لفريق البحث على الجهود المتميزة التي بذلها روال يسعني في هذا التقديم إال أن أتوجه بالشكر والتقدي  

 العياشي فداد، الدكتور الدكتور سامي السويلم، و: وهم من المعهد،وجودمن أجل إخراج هذا العمل الخير إلى ال
والشكر .  سعد اللحيانيالدكتوراهللا العمراني، و  عبدالدكتورومن خارج المعهد .  أحمد اإلسالمبوليالدكتورو

موصول لألخ إبراهيم حماد بابكر في جهوده في متابعة األعمال اإلدراية للمشروع وطباعته وتصنيف 
  .لمنتجاتا
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سائالً المولى عز وجل أن يبارك في جهودهم، وأن يهيئ للصناعة المالية اإلسالمية بيئة صالحة من   
منتجات وأدوات مالية أصيلة تستجيب بحيث تشترك جهودهم في ابتكار  ، وخبراء مهنيين،علماء مخلصين

الشرعي من المنتج ى والمقصود لالحتياجات االقتصادية المعاصرة وتحقق مقاصد الشريعة في اعتبار المعن
العبرة في العقود  :تحقيق القاعدة الفقهية الذهبيةذلك هو  في ناوترجيحهما على اللفظ والصورة، وشعار

  .للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني
    

  ،،واهللا ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل،
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لإلمام عبد 

 

الرزاق

 

 الصنعاني

 

   رمحه اهللا

    

 

: حتقيق

 

  حبيب الرمحن األعظمي

 

: نشر

 

املكتب اإلسالمي، ط
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  التصرف مبال اليتيم ملصلحته ]١[
  
  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر

  ، اجلزء الرابع، باب كيف يصنع مبال اليتيم وليه٧٠ص
  .فقه السلف: التصنيف

كل ذلك كان يفعل، منهم مـن       : ئل الزهري عن مال اليتيم كيف يصنع؟ قال       س: رزاق عن معمر قال   عبد ال  :النص
إمنا هي وديعة فال أتركها حىت أؤديها إىل صاحبها، : ه فيحرزه من اهلالك، ومنهم من كان يقول    كان يستسلف 

  .، وكل ذلك إىل النيةومنهم من كان يأخذها مقارضةً
  

  قسمة الثمر ]٢[
 

  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر
  ، اجلزء الرابع، باب اخلرص١٢٣ص

  .فقه السلف: التصنيف
 بن عبيد بن عمري عن مقاضاة النيب صلى اهللا عليه وسلم يهود             عبد اهللا أخربين  : رزاق عن ابن جريج قال     ال عبد :النص

ويكفون العمل، حىت إذا طاب مثرهم أتوا النيب صلى اهللا : أهل خيرب، على أن لنا نصف الثمر وهلم نصفه، قال   
 فبعث النيب صلى اهللا عليـه وسـلم ابـن     بيننا وبينك،إن مثرنا قد طاب، فابعث خارصاً: عليه وسلم فقالوا  

واهللا ما أعلم يف خلق اهللا أعظم فرية وأعدى لرسول اهللا صلى    : رواحة، فلما طاف يف خنلهم فنظر إليهم فقال       
حيف علـيكم    أبغض إيلّ منكم، واهللا ما حيملين ذلك على أن أ          واهللا ما خلق اهللا أحداً     اهللا عليه وسلم منكم،   
 مثانني ألف وسـق، مث قالـت   ،، الذي هلم والذي لليهودمث خرصها مجيعاً: ها، قالملقدر مثقال ذرة وأنا أع   

نـاكم  إن شئتم فأعطونا أربعني ألف وسق وخنرج عنكم، وإن شئتم أعطي          :  فقال ابن رواحة   ، حربتنا :اليهود
ذا قامـت الـسموات واألرض، وـذا    :  فنظر بعضهم إىل بعض فقالوا   .أربعني ألف وسق وخترجون عنا    

  .بونكميغل
    .١٢٧-١٢٥ ص ٧٢١١-٧٢٠٨:  األحاديث أرقاموانظر أيضاً

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٧٣ 

  
 الشراء بسعر السوق ]٣[

  
  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر

  ، اجلزء الثامن، باب ال سلف إال بأجل معلوم٧-٦ص
  .فقه السلف: التصنيف

نه كان يكره أن يشتري من الرجل ويـشترط  أخربنا معمر عن أيوب عن ابن سريين أ: لرزاق قال عبد ا  أخربنا   :النص
  .هو يل كيف ما قام من السعر: عليه بأكثر أو بأقل من السعر، يقول

  
  السلم بسعر السوق ]٤[

  
  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر

  ، اجلزء الثامن، باب ال سلف إال بأجل معلوم٧ص
  .فقه السلف: التصنيف

السلم كما يقوم من    : أخربنا الثوري عن األسود بن قيس عن نبيح عن ابن سعيد قال           : اللرزاق ق عبد ا  أخربنا   :النص
  .، واستكثر ا ما استطعت معلوماًالسعر ربا، ولكن تسمي بدرامهك كيالً

  
  استبدال املسلم فيه ]٥[

  
  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر

  يف دينار هل يأخذ غري الدينارامن، باب السلعة يسلفها ، اجلزء الث١٨-١٦ص
  .فقه السلف: التصنيف

 بدينار، فحل األجل، فخذ     إذا بعت شيئاً  : أخربنا معمر عن أيوب عن ابن سريين قال       : لرزاق قال عبد ا  أخربنا   :النص
  .بالدينار ما شئت من ذلك النوع وغريه



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٧٤ 

  .١٩ ص١٤١٢٥، ١٧ ص١٤١٢٤-١٤١٢١، ١٦ ص١٤١٢٠-١٤١١٧:  األحاديث أرقامانظرو
  

  أقلين ولك كذا ]٦[
  

  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر
  ، اجلزء الثامن، باب الرجل يشتري السلعة فيقول أقلين ولك كذا١٩-١٨ص

  .فقه السلف: التصنيف
 وجاءه رجـالن، بـاع      شهدت شرحياً : أخربنا معمر عن أيوب عن ابن سريين قال       : لرزاق قال عبد ا  أخربنا   :النص

 فسأله، فال أدري ما رد عليـه،  حىت أسأل شرحياً  : قال! أقلين ولك ثالثون درمهاً   :  فقال به بعرياً أحدمها صاح 
  .قد قبلت بعريي وقبلت الثالثني: غري أين مسعت الرجل يقول

  .١٩ ص١٤١٢٨، ١٨ ص١٤١٢٧:  األحاديث أرقامأيضاً انظر
  

  السلم يف احليوان ]٧[
  

  نعاينرزاق بن مهام الصعبد الكتاب املصنف ل: املصدر
  ، اجلزء الثامن، باب السلف يف احليوان٢٦ص

  .فقه السلف: التصنيف
سألت سعيد بن جبري عن السلم يف احليـوان،  : أخربنا ابن عيينة عن عمار الدهين قال: لرزاق قالعبد ا  أخربنا   :النص

 ال  إنك إذا ذهبت تنشر سلعتك علـى مـن        : أفال تنهى هؤالء عنه؟ فقال    : كرهه ابن مسعود، فقلت   : فقال
  .يريدها، كسرها

  
   من بيت املالبيع صكوك األرزاق ]٨[

  
  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر

  لثامن، باب األرزاق قبل أن تقبض، اجلزء ا٢٨ص



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٧٥ 

  .فقه السلف: التصنيف
إذا – القطوط   أخربنا معمر عن الزهري أن زيد بن ثابت وابن عمر كانا ال يريان ببيع             : لرزاق قال عبد ا  أخربنا   :النص

  .ولكن ال حيل ملن ابتاعها أن يبيعها حىت يقبضها: ، قاال بأساً-خرجت
  .، اجلزء السابع٣٤٣-٣٤٢ص املصنف البن أيب شيبة وانظر أيضاً

  
  بيع املواصفة ]٩[

  
  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر

  ، اجلزء الثامن، باب املواثفة يف البيع٤٣-٤٢ص
  .السلففقه : التصنيف

كـان  : طأة، وبه قالااملواصفة هو املو: أخربنا معمر عن الزهري عن ابن املسيب قال     : لرزاق قال عبد ا  أخربنا   :النص
 أن تأيت الرجل بالثوب لـيس       أيضاًيكره املواصفة، واملواصفة أن يواصف الرجل بالسلعة ليس عنده، وكره           

  .بيعه منه نظرةنعم، اشتريته لت: من حاجتك هذا؟ فإذا قال: لك، فتقول
  . اجلزء السابع٤٩٩-٤٩٧ صوانظر أيضاً

  
  املراحبة لآلمر بالشراء ]١٠[

  
  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر

  ، اجلزء الثامن، باب املواثفة يف البيع٤٢ص
  .فقه السلف: التصنيف

شتريه منك، أابتع بز كذا وكذا، و: للرزاق عن الثوري عن محاد عن إبراهيم أنه سأله عن رجل قاعبد ا أخربنا :النص
  .فكرهه

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٧٦ 

  اشتراط النقد ]١١[
  

  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر
  ، اجلزء الثامن، باب املصيبة يف البيع قبل أن يقبض٤٨-٤٦ص

  .فقه السلف: التصنيف
 وبت به، فأراد املبتـاع أن  شيئاًمن ابتاع   : وس عن أبيه قال   وأخربنا معمر عن ابن طا    : لرزاق قال عبد ا  أخربنا   :النص

خذ متاعك،  : ال أعطيكه حىت تقضيين، فهلك، فهو من مال البائع، ألنه ارنه، فإن قال            : يقبضه، فقال البائع  
 فإن محـاد    فإن سكتا مجيعاً  : ك فهو من مال املبتاع، قال معمر      هلدعه حىت أرسل إليك من يقبضه، ف      : فقال

  . حىت يقبضهوابن شربمة وغريه ال يرون شيئاً
  .٤٨ ص١٤٢٥١، ٤٧ ص١٤٢٥٠-١٤٢٤٤:  األحاديث أرقامانظر

  
  الضمان بالرضا ]١٢[

  
  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر

  ، اجلزء الثامن، باب السلعة تؤخذ على الرضا فتهلك٥٥-٥٤ص
  .فقه السلف: التصنيف

جل اشترى سلعة على الرضـى، ومسـى الـثمن،          لرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعيب يف ر        عبد ا  أخربنا   :النص
  .يضمن: فهلكت، فقال

  .٥٥ ص١٤٢٨٤، ٥٤ ص١٤٢٨٣-١٤٢٨٢:  األحاديث أرقامانظرو
  

  بيع ما اشتراه باخليار ]١٣[
  

  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر
  ، اجلزء الثامن، باب السلعة تؤخذ على الرضا فتهلك٥٥ص

  .فقه السلف: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٧٧ 

 يف رجـل    طاووسوس عن أبيه، وعن عمرو بن مسلم عن         وأخربنا معمر عن ابن طا    : لرزاق قال عبد ا أخربنا   :النص
هو جائز عليه   : ذهب به، فإن رضيته أخذته، فباعه قبل أن يرجع إىل الرجل فقال           ا:  من رجل فقال   أخذ ثوباً 

  .طاووس أحب إيلّوقول : ال حيل له الربح، قال معمر: فسألت عكرمة فقال: حني باعه، قال عمرو
  

  خيار التعيني ]١٤[
  

  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر
  ، اجلزء الثامن، باب السلعة تؤخذ على الرضا فتهلك٥٦-٥٥ص

  .فقه السلف: التصنيف
، أخربنا الثوري يف رجل أخذ من رجل ثوبني على أن يرضى أحدمها، فهلكا مجيعـاً              : لرزاق قال عبد ا  أخربنا   :النص

  .قد مسيا الثمن، قال يغرم أنصاف أمثاما، فإن هلك أحدمها ضمنهو
  

  تعليق الزيادة يف اإلجارة ]١٥[
  

  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر
  ، اجلزء الثامن، باب الشرط يف الكراء٥٩ص

  .فقه السلف: التصنيف
أكتري منك إىل مكة بكذا وكذا،      :  قال لرجل  جلٍأخربنا معمر عن قتادة ومحاد يف ر      : لرزاق قال عبد ا  أخربنا   :النص

أكتري منك بكذا   : ، وكره أن يقول    أو كذا وكذا فلك زيادة كذا وكذا، فلم يريا به بأساً           فإن سرت شهراً  
  .، فإن سرت أقل من شهر نقصت من ذلك كذا وكذاوكذا على أن تسري شهراً

  .٦٠ ص وانظر أيضاً
  

  ضع وتعجل ]١٦[
  

  رزاق بن مهام الصنعاينالعبد كتاب املصنف ل: املصدر



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٧٨ 

  ، اجلزء الثامن، باب الرجل يضع من حقه ويتعجل٧١ص
  .فقه السلف: التصنيف

 من كان له حق على رجلٍ     : أخربنا معمر عن الزهري عن ابن املسيب وابن عمر قاال         : لرزاق قال عبد ا  أخربنا   :النص
  . قبلنا إال وهو يكرهه أعلم أحداًوال: ، فتعجل بعضه وترك له بعضه فهو ربا، قال معمر معلومٍإىل أجلٍ

  
  يف معىن القروض املتبادلة ]١٧[

  
  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر

  باب الرجل يضع من حقه ويتعجل، اجلزء الثامن ٧٥-٧٤ص
  .فقه السلف: التصنيف

إن هـذا  : ه رجل فقـال   جاء: أخربنا معمر عن أيوب عن ابن سريين عن شريح قال         : لرزاق قال عبد ا  أخربنا   :النص
أردده عليه حىت ينتفع به بقدر ما       :  إىل أجل، فجاء أهلي فاقتضاهم، فأخذه قبل حمله، فقال شريح          يسلين حقاً 
  .انتفعت به

  
  مبيزة الدفع اآلجلاستفادة الشفيع  ]١٨[

  
  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر

  ها أو تكون إىل أجل، اجلزء الثامن، باب الشفعة يؤخذ معها غري٨٦ص
  .فقه السلف: التصنيف

 فيها شفعة لرجل آخر إىل أجـل،   أرضاًمسعت الثوري وسئل عن رجل باع من رجلٍ: لرزاق قالعبد ا أخربنا  :النص
: ال يأخذها إال بالنقد، ألا قد دخلت يف ضمان األول، قال         : أنا آخذها إىل أجلها، قال    : فجاء الشفيع فقال  

 . يف يد الذي ابتاعها فإذا بلغ األجل أخذها الشفيعيقر: ومنا من يقول

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٧٩ 

  شراء الدين ]١٩[
  

  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر
  ، اجلزء الثامن، باب هل يف احليوان أو البئر أو النخل أو الدين شفعة٨٨ص

  .فقه السلف: التصنيف
عزيز قضى يف مكاتب اشترى مـا  عبد الأن عمر بن أخربنا معمر عن رجل من قريش  : لرزاق قال عبد ا  أخربنا   :النص

 على من ابتاع ديناً: إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: عليه بعرض، فجعل املكاتب أوىل بنفسه، مث قال     
  .أوىل إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه رجل فصاحب الدين

 .٨٩-٨٨ ص أيضاًظر نوا

  
  تأجيل البدلني ]٢٠[

  
  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر

  ، اجلزء الثامن، باب أجل بأجل٩٠-٨٩ص
  .فقه السلف: التصنيف

وتفسريه عندنا أن : ال يباع أجل بأجل، قال الثوري: لرزاق عن الثوري عن عاصم عن احلكم قال   عبد ا  أخربنا   :النص
  .أعطين الليلة كذا، وأعطيك بعد غد الدرهم: يقول

  .٩٠ ص١٤٤٣٩،١٤٤٤٠:  األحاديث أرقامانظرو
  

  املزارعة ]٢١[
  

  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر
  اجلزء الثامن، باب ضمن البذر إذا جاءت املشاركة، ١٠٣-١٠١ص

  .فقه السلف: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٨٠ 

 عن أبيه أنه كان يشرك أرضه على الثلث، والنـصف،           طاووسأخربنا معمر عن ابن     : لرزاق قال عبد ا  أخربنا   :النص
  .م من البذرويعطيهم حصته

 .١٠٣-١٠٢ ص١٤٤٨٥-١٤٤٨٢:  األحاديث أرقامانظرو

  
   على طرف ثالثبيع الصك ]٢٢[

  
  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر

  باب هل يباع بالصك له على الرجل ديناً ، اجلزء الثامن، ١٠٨ص
  .فقه السلف: التصنيف

 يسأل عن الرجل يشتري الصك      مسعت الشعيب : أيب السفر قال   بن   عبد اهللا لرزاق عن الثوري عن     عبد ا  أخربنا   :النص
  .هو غرر، له قيمة متاعه بالنقد: ، قالبالبز

  .إذا مجع بينه وبني صاحبه فأقر مبا يف الصك فهو جائز:  يقولوكان ابن أيب ليلى: قال الثوري  
  

  بيع الدين بعني ]٢٣[
  

  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر
  زء الثامن، باب هل يباع بالصك له على الرجل ديناً، اجل١٠٨ص

  .فقه السلف: التصنيف
هللا يسأل عن الرجـل     عبد ا أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن        : أخربنا ابن جريج قال   : لرزاق قال عبد ا  أخربنا   :النص

  .ال بأس به: ؟ قاليكون له الدين، ابتاع به عبداً
  

  التسوية بالفرق، أو املقاصة ]٢٤[
  

  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: دراملص
  ، اجلزء الثامن، باب الصرف١٢٠ص



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٨١ 

  .فقه السلف: التصنيف
: أسلفين مائة دينار ناقصة، فقال:  مائة دينار وازنة، فقال    له على رجلٍ   رزاق قال الثوري يف رجلٍ    عبد ال  أخربنا   :النص

 .قال ال بأس بهخذها من املائة الوازنة، وأحاسبك بالفضل وأقبضه منك، 

  
  سعر السوق ب الصرف ]٢٥[

  
  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر

  اجلزء الثامن، باب الرجل عليه فضة، ايأخذ مكانه ذهباً، ١٢٨ص
  .فقه السلف: التصنيف

  .راضياال بأس به إذا ت: ال بأس به بسعر السوق، قال سفيان: وأخربين يونس عن احلسن، قال:  قال الثوري:النص
  

  ترديد الثمن ]٢٦[
  

  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر
  ، اجلزء الثامن، باب البيع بالثمن إىل أجلني١٣٧-١٣٦ص

  .فقه السلف: التصنيف
وس عن أبيه، وعن قتادة عن ابن املـسيب،         وأخربنا معمر عن الزهري، وعن ابن طا      : رزاق قال عبد ال  أخربنا   :النص

عك هذا الثوب بعشرة إىل شهر، أو بعشرين إىل شهرين، فباعه على أحدمها قبل              يأب: أن يقول ال بأس ب  : قالوا
  .أن يفارقه، فال بأس به

  
  البيع بعملة أخرى مع تثبيت سعر الصرف ]٢٧[

  
  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر

   ،باب بيعتانفي بيعة، اجلزء الثامن١٣٩ص
  .فقه السلف: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٨٢ 

أبيعك هذا البز بكذا وكـذا      : رزاق عن الثوري عن جابر عن الشعيب عن مسروق يف رجل قال           عبد ال أخربنا   :النص
  .ال حتل الصفقتان يف الصفقة: عبد اهللاقال : دينار، تعطيين الدينار من عشرة دراهم، قال مسروق

  
  أنواع السلف ]٢٨[

  
  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر

  الثامن، باب قرض جر منفعة، وهل يأخذ أفضل من قرضه، اجلزء ١٤٦ص
  .فقه السلف: التصنيف

،  سلفاًإين أسلفت رجالً! رمحنعبد اليا أبا :  أتى ابن عمر فقال    رزاق عن مالك أنه بلغه أن رجالً      عبد ال  أخربنا   :النص
السلف على ثالثة   :  قال فكيف تأمرين؟ : ذاك الربا، قال  :  أفضل مما أسلفته، فقال ابن عمر      أيضاًواشترط عليه   

سلف تريد به وجه اهللا، فلك وجه اهللا، وسلف تريد به وجه صاحبه، فليس لك إال وجهه، وسـلف    : وجوه
أرى أن تشق صكك، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته         : أسلفته لتأخذ به خبيثا بطيب، قال فكيف تأمرين؟ قال        

اك أفضل مما أسلفته طيبة ا نفـسه، فـذلك      وإن أعط  قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت،       
  .شكر شكره لك، وهو أجر ما أنظرته

  
  ضيافة املرايب ]٢٩[

  
  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر

   ، باب طعام األمراء وأكل الربا، اجلزء الثامن١٥١-١٥٠ص
  .فقه السلف: التصنيف

جاء إليه رجـل    :  عن ابن مسعود قال    عبد اهللا هيل عن ذر بن     رزاق عن الثوري عن سلمة بن ك      عبد ال  أخربنا   :النص
فإن عرفتـه   : مهنأه لك، وإمثه عليه، قال سفيان     :  يأكل الربا، وإنه ال يزال يدعوين، فقال       إن يل جاراً  : فقال

  .بعينه فال تصبه
  .١٥١ص١٤٦٨٢-١٤٦٧٩، و١٥٠ ص١٤٦٧٨-١٤٦٧٦:  األحاديث أرقاموانظر أيضاً

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٨٣ 

  البيع بالرباءة ]٣٠[
  

  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر
  ، اجلزء الثامن، باب البيع بالرباءة وال يسمى الداء، وكيف إن مساه بعد البيع١٦١-١٦٠ص

  .فقه السلف: التصنيف
عهدة املسلم على أخيه وإن مل    : أخربنا معمر عن أيوب عن ابن سريين عن شريح قال         : رزاق قال عبد ال  أخربنا   :النص

  .واخلبثة السرق.  داء وال غائلة وال شني، وال خبثةأاليشترط 
 باع سلعة، فلما وجـب      لو أن رجالً  : رزاق عن الثوري عن عوف عن أنس ابن سريين عن شريح قال           عبد ال أخربنا  

  .ردها، وأخذ باعترافه شيئاًال يربئ، إن رأى ا : أبرأ إليك من عيب كذا وكذا، قال: البيع قال
  

  كفالة متبادلة ]٣١[
  

  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: صدرامل
   ، باب الكفالء، اجلزء الثامن١٧٢ص

  .فقه السلف: التصنيف
بعضهم على بعض كفالء، وأيهم شئت أخذت حبقي، إن شئت          : إذا قال : رزاق عن الثوري قال   عبد ال  أخربنا   :النص

  . وإن شاء شىتمجيعاً وإن شئت شىت، أخذهم إن شاء مجيعاً
  

  عري يؤجر العاريةاملست ]٣٢[
  

  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر
  ، اجلزء الثامن، باب العارية١٨١-١٨٠ص

  .فقه السلف: التصنيف
سألت احلكم والشعيب عن رجل استعار دابة، فأكراها        : أخربنا الثوري عن جابر قال    : رزاق قال عبد ال  أخربنا   :النص

  .الدرهم لصاحب الدابة: وقال الشعيبالدرهم له، : بدرهم، فقال احلكم



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٨٤ 

  .١٨١ ص١٧٩٧-١٤٧٩٥، ١٨٠ ص١٤٧٩٤:  األحاديث أرقامانظر
  

  العينة الثنائية ومقلوا ]٣٣[
  

  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر
   ع السلعة مث يريد اشتراءها بنقدي، باب الرجل يب، اجلزء الثامن١٨٦ص

  .فقه السلف: التصنيف
من اشترى سلعة بنظرة من رجـل  :  قالطاووسأخربنا معمر عن عمر بن مسلم عن      : رزاق قال عبد ال ا   أخربن :النص

 .فال يبيعها إياه، ومن اشترى بنقد فال يبعها إياه بنظرة

  
  إعادة شراء السلعة دون تواطؤ ]٣٤[

  
  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر

    السلعة مث يريد اشتراءها بنقد، باب الرجل يبع، اجلزء الثامن١٨٨-١٨٧ص
  .فقه السلف: التصنيف

سئل ابن عمر عن رجل باع سرجا بنقـد، مث أراد أن  : رزاق عن الثوري عن ليث عن جماهد قالعبد ال  أخربنا   :النص
  .لعله لو باعه من غريه باعه بدون ذلك، فلم ير به باساً: يبتاع بدون ما باعه قبل أن ينتقد، قال

  .١٨٨ ص١٤٨٢٥، ١٨٧ ص١٤٨٢٤-١٤٨٢٣: أرقام األحاديث انظر
  

   أسلم أحدمهامث إذا أسلف يف مخر ]٣٥[
  

  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر
   ، باب بيع اخلمر، اجلزء الثامن١٩٦ص

  .فقه السلف: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٨٥ 

مسالـه، وإذا  ألـه ر : فقال ، يف مخر، مث أسلم أحدمها رزاق قال الثوري يف نصراين سلف نصارنياً      عبد ال  أخربنا   :النص
، وإن أسلم املستقرض رد على النـصراين مثـن   ، فإن أسلم املقرِض مل يأخذ شيئاً     أقرض أحدمها صاحبه مخراً   

  .اخلمر
 

  بيع احملتكر ]٣٦[
  

  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر
   ، باب هل يسعر، اجلزء الثامن٢٠٦ص

  .فقه السلف: التصنيف
 بن واقد بـن  عبد اهللاأخربنا ابن عيينة عن كثري بن كثري بن املطلب بن أيب وداعة عن  : رزاق قال بد ال ع أخربنا   :النص

من جاء أرضنا بسلعة فليبعها كما أراد، وهو ضيفي حىت خيـرج، وهـو              : قال عمر :  بن عمر قال   عبد اهللا 
 .أسوتنا، وال يبيع يف سوقنا حمتكر

  
  اآلبقبيع العبد  ]٣٧[

  
  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر

   ، باب الذي يشتري العبد وهو آبق، اجلزء الثامن٢١١-٢١٠ص
  .فقه السلف: التصنيف

: أبق غالم لرجل، فعلم مكانه آخر، فقال : أخربنا معمر عن أيوب عن ابن سريين قال       : رزاق قال عبد ال  أخربنا   :النص
أكنت أعلمتـه مكانـه مث   :  يقولفسمعت شرحياًبعين غالمك، فاشتراه منه، فخاصمه إىل شريح بعد ذلك،        

  .اشتريته؟ فرد البيع، ألنه مل يكن أعلمه
  .٢١١ ص١٤٩٢٤-١٤٩٢٣:  األحاديث أرقامانظرو
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 ٨٦ 

  املستأجر يؤجر ]٣٨[
  

  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر
  ، اجلزء الثامن، باب الكري يتعدى به٢١٣-٢١١ص

  .فقه السلف: التصنيف
حيمل علـى   : إذا اكترى رجل من رجل، ومل يسم ما حيمل ومل يوقت، قال           : رزاق قال الثوري  عبد ال نا   أخرب :النص

نه يحمل، ويردف إن شاء ويركض كما يركض الناس، فإن مسـى  أالدابة ما شاء، وال يتعدى ما يرى الناس     
  . مل يعده، وإذا اكترى دابة فأكراها غريه، ضمن، وإن كان مثل شرطهشيئاً

  
  ألجري املشترك اضمان  ]٣٩[

  
  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر

  ، اجلزء الثامن، باب ضمان األجري الذي يعمل بيده٢١٧ص
  .فقه السلف: التصنيف

كان علي يضمن اخليـاط، والـصباغ       :  بن العالء عن جعفر بن حممد عن أبيه قال         حيىيأن  : رزاق قال عبد ال  :النص
  . للناسوأشباه ذلك، احتياطاً

وأخربين علي بن األقمر : قال الثوري: ، اجلزء الثامن، باب ضمان األجري الذي يعمل بيده، جاء     ٢٢١صويف    
: إنه احترق بييت، فقال شريح: خاصمت إىل شريح يف ثوب دفعتها إىل صباغ فاحترق بيته، فضمنه فقال: قال

  .اغرم له ثيابهف: ال، قال: أرأيت لو أن بيته احترق أكنت تدع له أجرك؟ قال
  

  ضمان املتربع ]٤٠[
  

  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر
  ، اجلزء الثامن، باب ضمان األجري الذي يعمل بيده٢٢٠ص

  .فقه السلف: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٨٧ 

ا دفعت إليه نعال حيذوها بغـري  زسألت إبراهيم عن ح: أخربنا الثوري عن منصور قال: رزاق قالعبد ال أخربنا   :النص
  .ر، فأسرعت فيه الشفرة، فلم ير عليه ضمانا، ألنه مل يأخذ عليه أجرا، فإن كنت أعطيته أجرا فقد ضمنأج

  
  يستأجر ويؤجر ويستفيد بفرق اإلجارتني ]٤١[

  
  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر

   ، باب الرجل يستأجر الشئ، هل يؤاجر بأكثر من ذلك، اجلزء الثامن٢٢٣-٢٢٢ص
  .فقه السلف: يفالتصن
ما كان ابن سريين يقول يف رجل اكترى من رجـل، مث            : مسعت الثوري يقول ملعمر   : رزاق قال عبد ال  أخربنا   :النص

كل إخواننا مـن  : أخربين أيوب أنه مسع ابن سريين وسئل عن ذلك، فقال: واله آخر وربح عليه؟ قال معمر    
  .الكوفيني يكرهونه

  .٢٢٣ ص١٤٩٧٧-١٤٩٧٣، ٢٢٢ ص١٤٩٧٢-١٤٩٦٩:  األحاديث أرقامانظرو
  

  التقاوم ]٤٢[
  

  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر
  ، اجلزء الثامن، باب الرجل يشتري مبكان فيحمله إىل مكان مث يبيعه مراحبة، وهل يأخذ حلمله٢٣١ص

  .فقه السلف: التصنيف
 مث  عة فال يبيعوا بعضه مراحبة، وإذا اشتريا متاعـاً        كل بيع اشتراه قوم مجا    : رزاق عن الثوري قال   عبد ال  أخربنا   :النص

  .هتقاوماه، فأخذ كل واحد منهما نصيبه، فليس له أن يبيعه مراحبة، ألنه كان قد اشترى معه غري
  

  بع بكذا فما زاد فهو لك ]٤٣[
  

  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر
   ا بكذا فما زاد فلكن وكيف إن باعه بدينبع هذ: ، باب الرجل يقول، اجلزء الثامن٢٣٦-٢٣٤ص



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٨٨ 

  .فقه السلف: التصنيف
أخربنا معمر عن الزهري، وقتادة، وأيوب، وابن سريين، كانوا ال يرون ببيع القيمـة              : رزاق قال عبد ال  أخربنا   :النص

  .بع هذا بكذا وكذا، فما زاد لك: ، أن يقولبأساً
  .٢٣٦ ص١٥٠٢٨-١٥٠٢٧، ٢٣٥ ص١٥٠٢٦-١٥٠٢١، ٢٣٤ ص١٥٠٢٠-١٥٠١٩:  األحاديث أرقامانظرو
  

   عليهالوضيعة على املال والربح على ما اصطلحوا ]٤٤[
  

  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر
  يعتهض، باب نفقة املضارب ووص، اجلزء الثامن٢٤٨

  .فقه السلف: التصنيف
الوضيعة على املال   :  قالبة قاال يف املضاربة    أخربنا معمر عن الزهري وابن سريين وأيب      : رزاق قال عبد ال  أخربنا   :النص

  .والربح على ما اصطلحوا عليه
  

  رأس مال املضاربة عروض ]٤٥[
  

  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر
  ، اجلزء الثامن، باب املضاربة بالعروض٢٥٠ص

  .فقه السلف: التصنيف
ال، غال الذهب والفـضة،     : هيم أنه كره البز مضاربة، يقول     رزاق عن الثوري عن مغرية عن إبرا      عبد ال  أخربنا   :النص

  .له أجر مثله إذا أعطاه العروض مضاربة: وحنن نقول: قال سفيان
  .٢٥٠ ص١٥٠٩٨-١٥٠٩٦:  األحاديث أرقامانظر
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 ٨٩ 

  االستئثار بربح املضاربة ]٤٦[
  

  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر
   ملقارض إذا تعدى، وملن الربح، باب ضمان ا، اجلزء الثامن٢٥٣ص

  .فقه السلف: التصنيف
ال حيل الربح لواحد منهما، والضمان على من تعدى، قال   :  يقول ومسعت محاداً : رزاق قال معمر  عبد ال  أخربنا   :النص

  .وقاله ابن شربمة: معمر
  

  اقتسام الغرماء ]٤٧[
  

  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر
 فيخرج من أحـد الـرجلني       رجالًباب الشريكني يتحول كل واحد منهما       ء الثامن،   ، اجلز ٢٨٩-٢٨٨ص

  ويتوي اآلخر
  .فقه السلف: التصنيف

سألت معمرا عن شريكني اقتسما غرماء، فأخذ هذا بعضهم، فتوى نصيب أحدهم،            : رزاق قال عبد ال  أخربنا   :النص
  . جائزإذا أبرأه منهم فهو: كان احلسن يقول: وخرج نصيب اآلخر، فقال

  .٢٨٩ ص١٥٢٥٤-١٥٢٥٣، ٢٨٨ ص١٥٢٥٢-١٥٢٥٠:  األحاديث أرقامانظرو
  

  تدخل البائع ملن يريد النقد ]٤٨[
  

  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر
   باب الرجل يعني الرجل هل يشتريها منه أو يبيعها لنفسه، ، اجلزء الثامن٢٩٥ص

  .فقه السلف: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٩٠ 

 :سألت احلسن عن بيع احلرير، فقال     : قال أخربنا جعفر عن رزيق بن أيب سلمى قال        : زاق قال رعبد ال  أخربنا   :النص
دفع إليه متاعـه    ا، وال تكون منه يف شئ،       إذا ابتعته فال تدل عليه أحداً     :  قال ؟يبيعه لنفسه : تق اهللا، قال  ابع و 
 .ودعه

  
  التورق املنظم ]٤٩[

  
  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر

  ن، باب الرجل يعني الرجل هل يشتريها منه أو يبيعها لنفسه، اجلزء الثام٢٩٥-٢٩٤ص
  .فقه السلف: التصنيف

لك بن أيب عاصم أن أخته قالت       عبد امل أخربين  : حدثنا سعد بن السائب بن يسار قال      : رزاق قال عبد ال  أخربنا   :النص
 بذهب إىل أجـل     ، فبعتها طعاماً  فإن عندي طعاماً  : قلت: به يل، قال  ل عينة فاط  ين أريد أن تشتري متاعاً    إ :له

فبعته هلا، فوقع يف نفسي من ذلك شئ،        : أنا أبيعه لك، قال   :  يل من يبتاعه مين، قلت     انظر: ته، فقالت واستوفَ
فذاك الربـا   : فإين صاحبه، قال  : قلت:  قال ؟ أن ال تكون أنت صاحبه     انظر: فسألت سعيد بن املسيب فقال    

  .الفضل اردد إليهاو، فخذ رأس مالك حمضاً
  .]٥٨٦[ ، ]٢٥٧[ ، ]١٤١[  وانظر املنتجات .٢٩٥ ص١٥٢٧٥-١٥٢٧٤:  األحاديث أرقامأيضاً انظر

  
  ضمان بيت املال ]٥٠[

  
  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر

   ، باب املكاتب يكاتب عبده، وعرض املكاتب، اجلزء الثامن٤٠٥-٤٠٤ص
  .فقه السلف: التصنيف

عزيز بن رفيع عن أيب بكر بن حممد بـن          عبد ال أخربين  : أخربنا إسرائيل بن يونس قال    : رزاق قال عبد ال  أخربنا   :النص
فأتاه العبد مباله كله، فأىب أن      ،   على أواق مساها، وجنمها عليه جنوماً      كاتب رجل غالماً  : عمرو بن حزم قال   

يقبله إال على جنومه، رجاء أن يرثه، فأتى عمر بن اخلطاب فأخربه، فأرسل إىل سيده، فأىب أن يأخذها، فقال               



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٩١ 

 فقد عتقت، فلما رأى ذلك      -للعبد–ذهب  ا: فاطرحه يف بيت املال، وأعط جنومه، وقال      ! أخذ يا يرف  : عمر
  .سيد العبد قبل املال

  .٤٠٥ ص١٥٧١٦-١٥٧١٥، ٤٠٤ ص١٥٧١٤: ث أرقام األحاديانظرو
  

   الوالء وهبتهعبي ]٥١[
  

  رزاق بن مهام الصنعاينعبد الكتاب املصنف ل: املصدر
  ، اجلزء التاسع، باب بيع الوالء وهبته٥-٣ص

  .فقه السلف: التصنيف
مسعـت  : ينار قالهللا بن دعبد الرزاق عن الثوري عن عبد اقرأنا على :  حدثنا إسحاق عن إبراهيم الدبري قال    :النص

  .ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الوالء وهبته: ابن عمر يقول
  .٥ ص١٦١٥١-١٦١٤٦، ٤ ص١٦١٤٥-١٦١٤١، ٣ ص١٦١٤٠-١٦١٣٩:  األحاديث أرقامأيضاً انظر

  .، اجلزء السابع٢٢٧-٢٢٥ص هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن  وانظر أيضاً
  

  اهلبة املشروطة ]٥٢[
  

  لرزاق بن مهام الصنعاينعبد اكتاب املصنف ل: املصدر
  ص، اجلزء التاسع، باب بيع الوالء وهبته١٧٢-١٦٧

  .فقه السلف: التصنيف
أعتق عمر بن اخلطاب كل مسلم من رقيق اإلمـارة،          : أخربنا معمر عن الزهري قال    : لرزاق قال عبد ا  أخربنا   :النص

فابتاع اخليار : ، وأنه يصحبكم مبا كنت أصحبكم به، قالوشرط إنكم ختدمون اخلليفة من بعدي ثالث سنني  
  .يب فروةأخدمته من عثمان لثالث سنني بغالمه 

-١٦٩،١٦٧٨٩ ص ١٦٧٨٨-١٦٧٨٣،  ١٦٨ ص ١٦٧٨٢-١٦٧٨١،  ١٦٧ ص ١٦٧٨٠: األحاديث أرقام  وانظر
  .١٧١ص١٦٧٩٩-١٦٧٩٤، ١٧٠ ص١٦٧٩٣

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٩٢ 

  العتق بشرط مدى احلياة ]٥٣[
  

  ن مهام الصنعاينلرزاق بعبد اكتاب املصنف ل: املصدر
  ، اجلزء التاسع، باب العتق بشرط١٧٠ص

  .فقه السلف: التصنيف
 أعتقت غالمي هذا على أن يؤدي       :جاءت امرأة إىل شريح فقالت    : لرزاق عن هشام عن ابن سريين قال      عبد ا  :النص

  .جاز عتاقك، وبطل شرطك:  عشرة الدراهم يف كل شهر ما عشت، فقال شريحإيل
  

  استثناء التابع ]٥٤[
  

  لرزاق بن مهام الصنعاينعبد اكتاب املصنف ل: صدرامل
  ، اجلزء التاسع، باب الرجل يعتق أمته ويستثين ما يف بطنها، والرجل يشتري ابنه١٧٣-١٧٢ص

  .فقه السلف: التصنيف
، إذا أعتق الرجل أمته واستثىن ما يف بطنها، فله ما استثىن       : لرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال       عبد ا  :النص

إذا استثىن ما يف بطنها عتقت كلها، إمنا ولدها كعضو منها، وإذا            : وحنن ال نأخذ بذلك؛ نقول    : قال سفيان 
  .أعتق ما يف بطنها ومل يعتقها، مل يعتق إال ما يف بطنها

 .١٧٣ ص١٦٨٠٥-١٦٨٠٣، ١٧٢ ص١٦٨٠٢-١٦٨٠١:  األحاديث أرقاموانظر أيضاً

  
  العمرى ]٥٥[

  
  اق بن مهام الصنعاينلرزعبد اكتاب املصنف ل: املصدر

   ، باب العمرى، اجلزء التاسع١٩٢-١٨٦ص
  .فقه السلف: التصنيف

هـي لـك   :  أن يقـول ىالعمر: وس عن أبيه، وعن قتادة عن احلسن قاالولرزاق عن معمر عن ابن طاعبد ا  :النص
  .حياتك



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٩٣ 

، ١٨٨ ص١٦٨٨٤-١٦٨٨٢، ١٨٧ ص١٦٨٨١-١٦٨٧٨، ١٨٦ ص١٦٨٧٦-١٦٨٧٣:  األحاديث أرقام انظرو
، ١٩١ ص ١٦٨٩٤-١٦٨٨٩،  ١٩٠ ص ١٦٨٨٨-١٦٨٨٧،  ١٩٠-١٨٩ص١٦٨٨٦-١٦٨٨٥
  .١٩٢ ص١٦٨٩٨-١٦٨٩٦

  
]٥٦[ كىن يف معىن العمرىالس  

  
  لرزاق بن مهام الصنعاينعبد اكتاب املصنف ل: املصدر

  ، اجلزء التاسع، باب السكىن١٩٤-١٩٢ص
  .فقه السلف: التصنيف

ي لك منيح ما عشت، أو هي لك سكىن ما عشت، فإا ه: إذا قال: لرزاق عن معمر عن ابن شربمة قالعبد ا :النص
  .، وال جائزة سكىن، فهي جائزة له ولعقبههي لك ما عشت، ومل يذكر منيحاً: ترجع عليه، وإذا قال

  .١٩٤ ص١٦٩٠٨-١٦٩٠٧، ١٩٣ ص١٦٩٠٦-١٦٩٠٠:  األحاديث أرقاموانظر أيضاً
  

  التكافل باملهنة ]٥٧[
  

   الصنعاينلرزاق بن مهامعبد اكتاب املصنف ل: املصدر
    يف عمله فعنت أو عبداًباب من استأجر حراً، ، اجلزء التاسع٤٣٠ص

  .فقه السلف: التصنيف
 يف حفر ركية أو هدم حائط، فوقع احلـائط  لرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة يف رجل استأجر عماالً         عبد ا  :النص

  .حلي منهم امليتليس على الذي استأجرهم ضمان، ولكن يعقل ا: عليهم، فمات بعضهم، قاال
  .٤٣٠ ص١٧٩٠٧-١٧٩٠٥:  األحاديثأيضاً انظر

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٩٤ 

  )بشرط أو بغري شرط(عطاء احلاكم  ]٥٨[
  

  لرزاق بن مهام الصنعاينعبد اكتاب املصنف ل: املصدر
  ، اجلزء احلادي عشر، باب قطع األرض١٠-٩ص

  .فقه السلف: التصنيف
 سـنني،   بن اخلطاب واشترط العمارة ثـالث رقطع عم:  بن سعيد قالحيىيلرزاق عن معمر عن     عبد ا  أخربنا   :النص

  .وقطع عثمان ومل يشترط
قطع رسول اهللا صلى   : ينة قال دأهل امل  عن أبيه، وعن رجل من       طاووسلرزاق عن معمر عن ابن      عبد ا أخربنا  

  .اهللا عليه وسلم العقيق لرجل واحد، فلما كان عمر كثر عليه فأعطاه بعضه، وقطع سائره للناس
  

]٥٩[ ابتع علي  
  

  لرزاق بن مهام الصنعاينعبد اكتاب املصنف ل: راملصد
  ، اجلزء احلادي عشر، وصية عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه١٠٩-١٠٨ص

  .فقه السلف: التصنيف
مـا  ": جاء رجل فسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال        : سلم قال ألرزاق عن معمر عن زيد بن       عبد ا  أخربنا   :النص

 تعطي ما عندك، وال تتكلف ما ليس عندك، فقال          ]يا رسول اهللا  [:  فقال عمر  ،"عندنا شئ، ولكن ابتع علينا    
: ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   أنفق يا رسول اهللا وال ختف من ذي العرش إقالالً         : رجل من األنصار  

  ."ذا أمرين ريب"
  

  الشراء مبال حتت احلساب ]٦٠[
  

  ينلرزاق بن مهام الصنعاعبد اكتاب املصنف ل: املصدر
  زهد الصحابة، اجلزء احلادي عشر، ٣١٢-٣١١ص

  .فقه السلف: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٩٥ 

 بن أيب كثري عن رجل من أهل الشام أنه دخل على أيب ذر، وهو حيىيأخربنا معمر عن : لرزاق قالعبد ا أخربنا :النص
 قد كان لك عن هذا مندوحة، لو      : يوقد حتت قدر من حطب قد أصابه مطر، ودموعه تسيل، فقالت امرأته           

، فكأمنا ألقمها حجـراً   : وهذا عيشي، فإن رضيت وإال فتحت كنف اهللا، قال        : شئت لكفيت، فقال أبو ذر    
حىت إذا نضج ما يف قدره جاء بصحفة له، فكسر فيها خبزة له غليظة، مث جاء بالذي يف القدر فكدره عليه،                     

، فسقتنا مذقة من لنب معز له، فقلت يا  مث أمر جاريته أن تسقينا  ،ادن، فأكلنا : مث جاء به إىل امرأته، مث قال يل       
أتريد يل من احلساب أكثر من هذا؟ أليس هـذا مثـال            ! يا عبد اهللا  : ، فقال شيئاًلو اختذت يف بيتك     : أبا ذر 

نفترشه، وعباءة نبتسطها، وكساء نلبسه، وبرمة نطبخ فيها، وصحفة نأكل فيها، ونغسل فيها رؤوسنا، وقدح 
فـأين  : مسن، وغرارة فيها دقيق؟ فتريد يل من احلساب أكثر من هذا؟ قلت           وعكة فيها زيت أو      نشرب فيه، 

أما إين مل أعمي عليك يل يف هـذه   : عطاؤك أربعمائة دينار؟ وأنت يف شرف من العطاء، فأين يذهب؟ فقال          
 منه   فإن بقي  ، ملن يقوم عليها، ونفقة ألهلي      وأرزاقاً ، فإذا خرج عطائي اشتريت هلا علفاً      القرية ثالثون فرساً  

 مث جعلته عند نبطي هاهنا، فإن احتاج أهلي إىل حلم أخذوا منه، وإن احتاجوا إىل شئ         شئ اشتريت به فلوساً   
  .خذوا منه، مث أمحل عليها يف سبيل اهللا، فهذا سبيل عطائي، ليس عند أيب ذر دينار وال درهمأ
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 ٩٧ 

  تعجيل الزكاة ]٦١[
 

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
  ، اجلزء الرابع، باب ما قالوا يف تعجيل الزكاة٢٤٠-٢٣٨ص

  .فقه السلف: التصنيف
 على أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث ساعياً: ص عن حجاج عن احلكمحدثنا حف: حدثنا أبو بكر قال: النص

إين أسلفت صدقة مايل إىل سنتني فأتى النيب صلى اهللا عليه           : الصدقة، فأتى العباس يستسلفه، فقال له العباس      
  ."صدق عمي": وسلم فأخربه فقال

 .٢٤٠ ص١٠١٩٧، ٢٣٩ ص١٠١٩٦-١٠١٩٠:  األحاديث أرقامانظرو

  
  ي مال اليتيم حىت ال خيضع للزكاة الوصاقتراض  ]٦٢[

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر

   باب من قال ليس يف مال اليتيم زكاة حىت يبلغ، ، اجلزء الرابع٢٤٤ص
  .فقه السلف: التصنيف

تيم، فاستلف ماله حىت ال كان عند ابن عمر مال ي: لرمحن بن السائب قالعبد احدثنا ابن عيينة عن عمرو عن : النص
  .يؤدي زكاته

  
  أداء زكاة الفطر نقداً ]٦٣[

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر

  ، اجلزء الرابع، باب يف إعطاء الدراهم يف زكاة الفطر٢٨٢ص
  .فقه السلف: التصنيف

لفطر، نصف صاع عن كل إنـسان أو  لعزيز يف صدقة اعبد اجاءنا كتاب عمر بن     : حدثنا وكيع عن قرة قال    : النص
  .قيمته نصف درهم



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٩٨ 

  .٢٨٢ ص١٠٤٦٦-١٠٤٦٤:  األحاديث أرقامانظرو
  

  )حد الكفاية(مقدار ما يعطى من الزكاة للمستحق  ]٦٤[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
  ، اجلزء الرابع، باب ما قالوا يف الزكاة قدر ما يعطى منها٢٩٢ص

  .قه السلفف: التصنيف
غنوا، يعين  أإذا أعطيتم ف  : قال عمر : حدثنا حفص عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال         : حدثنا أبو بكر قال   : النص

  .من الصدقة
  .٢٩٢ ص١٠٥٢٣-١٠٥١٩:  األحاديث أرقاموانظر أيضاً

  
  أداء الزكاة من غري جنسها ]٦٥[

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر

   ، باب ما قالوا يف أخذ العروض يف الصدقة، اجلزء الرابع٢٩٥-٢٩٤ص
  .فقه السلف: التصنيف

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        :  قال طاووسلرحيم عن احلجاج عن عمرو بن دينار عن         عبد ا حدثنا  : النص
  .نطة والشعريالثياب من احلو إىل اليمن، فأمره أن يأخذ الصدقة من احلنطة والشعري، فأخذ العروض اًمعاذ

  .أن عمر كان يأخذ العروض يف الصدقة من الورق وغريها: حلميد عن ليث عن عطاءعبد احدثنا جرير بن 
  .٢٩٥ ص١٠٥٣٤-١٠٥٣٢:  األحاديث أرقاموانظر أيضاً

  
  املقاصة عن العطاء ملن له مال فيه زكاة ]٦٦[

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر

   ، باب ما قالوا يف العطاء إذا أخذجلزء الرابع، ا٢٩٩-٢٩٨ص



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٩٩ 

  .فقه السلف: التصنيف
 كان أبو بكر إذا أعطى إنساناً: حدثنا وكيع عن سفيان عن حممد بن عقبة عن القاسم قال: حدثنا أبو بكر قال: النص

  . زكى ماله من عطائه، وإال سلم له عطاؤه،نعم: هل لك مال؟ فإن قال: العطاء سأله
  .٢٩٩ ص١٠٥٦٠-١٠٥٥٧:  األحاديث أرقاموانظر أيضاً

  
  شراء الصدقة ]٦٧[

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر

   ، باب يف الرجل يصدق إبله أو غنمه يشتريها من املصدق، اجلزء الرابع٣٠٥ص
  .فقه السلف: التصنيف

كان تعرض على سلمة صدقة إبلـه       :  قال -لمةموىل س – بن سعيد عن يزيد      حيىيحدثنا  : حدثنا أبو بكر قال   : النص
  .فيأىب أن يشتريها

  .ال تشتر طُهرة مالك:  بن عطاء عن مسلم بن جبري عن ابن عمر قالحدثنا وكيع عن سفيان عن يعلى
  .٣٠٥ ص١٠٥٩٦-١٠٥٩٤:  األحاديث أرقاموانظر أيضاً

  
  تأجيل املهر ]٦٨[

  
  ةهللا ابن أيب شيبعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر

  ، اجلزء السادس، باب يف التزويج من كان يأمر به أو حيث عليه٨ص
  .فقه السلف: التصنيف

كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسـلم وحنـن   : هللا قالعبد ا حدثنا وكيل عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس عن   :النص
 بالثوب إىل أجل، مث قـرأ       ال، مث رخص لنا أن ننكح املرأة      : ؟ قال يأال نستخص ! يا رسول اهللا  : شباب، فقلنا 

  ].٨٧:املائدة [يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكمهللا عبد ا
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٠٠ 

  على اجلهاد) اجلعالة(األجرة  ]٦٩[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
  ، باب ما ذكر يف فضل اجلهاد واحلث عليه، اجلزء السابع٦٥-٦٢ص

  .السلففقه : التصنيف
ال أبيع نصييب من اجلهـاد، وال       : كتب إىل عمر يف اجلعالة    :  حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سريين قال          :النص

  .أغزو على أجر
، ٦٤ص١٩٧٦٩-١٩٧٦٣، و٦٣ ص١٩٧٦٢-١٩٧٥٩، و٦٢ ص١٩٧٥٨:  األحاديــث أرقــامأيــضاً انظــر

  .٦٥ ص١٩٧٧٠و
  

  الربح واخلسارة، كيف يكونا يف الشركة ]٧٠[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اتاب املصنف أليب بكر بن ك: املصدر
  الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس املال: ، باب يف الشريكني من قال، اجلزء السابع١٣٩ص

  .فقه السلف: التصنيف
ا إذا اشترى الرجل املتاع، وأشرك فيه أحد فالربح على ما اشـترك :  حدثنا شريك عن جابر عن أيب جعفر قال  :النص

  .عليه، والوضعية على املال
  

  املسلم يضارب مبال الذمي ]٧١[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
  يف مشاركة اليهودي والنصارين: باب، اجلزء السابع ١٤٤ص

  .فقه السلف: التصنيف
  مضاربة، وخذ منه مـاالً     الًال تعط الذمي ما   :  حدثنا هشيم عن سليمان أيب حممد الناجي عن ابن سريين قال           :النص

  .مضاربة، فإذا مررت مبال صدقة فأعلمهم أنه مال ذمي
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 ١٠١ 

  
  تنفيذ جزء من عقد السلم، والتراضي على رد ما تبقى من رأس املال ]٧٢[

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر

: وبعض رأس املال، من قال، باب يف الرجل أسلف يف طعام وأخذ بعض طعام   ، اجلزء السابع  ١٤٦-١٤٥ص
  ال بأس

  .فقه السلف: التصنيف
: ألعلى عن سعيد بني جبري عن ابن عباس قـال   عبد ا نا أبو األحوص سالم بن سليم عن        :  حدثنا أبو بكر قال    :النص

 فبعته بألف درهم،  ألف درهم يف طعام، فأخذت منه نصف سلفي طعاماً         رجالًإين أسلفت   : أتاه رجل، فقال  
  .ذلك املعروف وله أجران: بن عباسامخسمائة؟ فقال : خذ بقية رأس مالك: لمث أتاين فقا

  .١٤٦ ص٢٠٢٤٦-٢٠٢٤٣، و١٤٥ ص٢٠٢٤٢-٢٠٢٣٨:  األحاديث أرقامأيضاً انظر
  

  بيع الرطاب والبقول جزة بعد جزة ]٧٣[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
   لبقول والرطاب، باب يف شراء ا، اجلزء السابع١٥٥-١٥٤ص

  .فقه السلف: التصنيف
  .ال بأس ببيع الرطاب جزة بعد جزة:  حدثنا شريك عن مغرية عن إبراهيم قال:النص
  .١٥٥ ص٢٠٢٠٦-٢٠٢٠٣، و١٥٤ ص٢٠٢٠٢-٢٠٢٩٩:  األحاديث أرقامأيضاً انظر

  
  املقاولة من الباطن ]٧٤[

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر

  ابع، باب الرجل يدفع إىل اخلياط الثوب فيقطعه، اجلزء الس١٥٦-١٥٥ص
  .فقه السلف: التصنيف
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 ١٠٢ 

ال بأس أن يتقبل اخلياط بأجر معلوم يقبلها بدون ذلك بعد           :  حدثنا جرير عن مغرية عن محاد عن إبراهيم قال         :النص
فها ذا أو بشئ فال يأخذن      ، فإن مل يعر   ، أو خييط فيها شيئاً     وإبراً أن يعرفها بشئ أو يقطع، أو يعطيه سلوكاً       

  .فضالً
  .١٥٦ ص٢٠٣١١-٢٠٣٠٩، و١٥٥ ص٢٠٣٠٨:  األحاديث أرقامأيضاً انظر

  
  ) أو نسيئةنقداً(اشتراط الثمن من عملتني  ]٧٥[

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر

  ، اجلزء السابع، باب يف الرجل يشتري الثوب بدينار إال درمها١٥٨ًص
  .فقه السلف: فالتصني
  .أنه كان يكره أن يشتري الثوب بدينار إال درهم نسيئة: لرزاق عن معمر عن أيوبعبد ا حدثنا :النص
  .١٥٨ ص٢٠٣٢٤-٢٠٣٢٠:  األحاديث أرقامأيضاً انظر

  
]٧٦[ كىن الس  

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر

  رجل السكىنباب الرجل يسكن ال، اجلزء السابع، ١٦٦-١٦٤ص
  .فقه السلف: التصنيف

هللا عن نافع أن حفصة بنت عمر أسكنت أمساء بنت زيد حجرة هلا حياـا،               عبد ا  حدثنا علي بن مسهر عن       :النص
  .فلما توفيت حفصة قبض ابن عمر احلجرة

  .١٦٦ ص٢٠٣٧٥-٢٠٣٧٣، و١٦٥ ص٢٠٣٧٢-٢٠٣٦٧، و١٦٤ ص٢٠٣٦٦:  األحاديث أرقامأيضاً انظر
  

  ضاهلبة بدون قب ]٧٧[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
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 ١٠٣ 

  ال جتوز الصدقة حىت تقبض: ، اجلزء السابع، باب من قال١٦٩-١٦٦ص
  .فقه السلف: التصنيف

تصدق رجل مبائة دينار على ابنه ومها شريكان واملال يف  : هللا بن املبارك عن معمر عن الزهري قال       عبد ا  حدثنا   :النص
  .ال جيوز حىت حيوزها، قضى أبو بكر وعمر أنه إن مل حيز فال شئ له: اليدي االبن، ق

، ١٦٨ ص ٢٠٣٨٩-٢٠٣٨٥، و ١٦٧ ص ٢٠٣٨٤-٢٠٣٧٨، و ١٦٦ ص ٢٠٣٧٧:  األحاديث أرقـام   أيضاً انظر
  .١٦٩ ص٢٠٣٩-٢٠٣٩٠و

  
]٧٨[ ينة الع  

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر

   كره العينة، باب من، اجلزء السابع١٧٢-١٧١ص
  .فقه السلف: التصنيف

  .ى عن العينة:  حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن عطاء عن ابن عمر قال:النص
  ، اجلزء السابع، باب من رخص يف العينة٥٢٧-٥٢٦ويف ص

  .ال بأس بالعينة إذا كانت على وجه الصحة: حدثنا جرير عن مغرية عن إبراهيم قال: حدثنا أبو بكر قال
  .١٧٢ ص٢٠٤١٢-٢٠٤٠٧، و١٧١ ص٢٠٤٠٩-٢٠٤٠٦:  األحاديث أرقامأيضاً انظر

  
  اشتراط قبض الثمن لتسليم املبيع ]٧٩[

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر

  ، اجلزء السابع، باب يف الرجل يشتري املبيع فيهلك يف يد البائع قبل أن يقبضه املبتاع١٧٤-١٧٣ص
  .فقه السلف: التصنيف

 فهلك يف يدي البـائع قبـل أن   يف رجل اشترى من رجل متاعاً:  حدثنا عباد بن العوام عن أشعث عن احلكم :النص
ال أدفعه لـك    : خذ متاعك، فلم يأخذه فهو من مال املشتري، وإن كان قال          : إن كان قال له   : يقبضه، قال 

  . فهو مال البائع،حىت تأتيين بالثمن
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 ١٠٤ 

  .١٧٤ ص٢٠٤٢١:  احلديث رقمأيضاً انظر
  يع املزادب ]٨٠[

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر

  ، اجلزء السابع، باب يف بيع من يزيد١٨١-١٧٩ص
  .فقه السلف: التصنيف

ال بأس ببيع من يزيد، كذلك كانت تباع :  حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال             :النص
  .األمخاس

 اجلزء احلادي وانظر أيضاً .١٨٠ ص ٢٠٤٥٨-٢٠٤٥٣، و ١٧٩ ص ٢٠٤٥٢-٢٠٤٥١: اديث أرقام  األح أيضاً انظر
  .٣٤٢-٣٤٠عشر ص 

  
  الشراء إىل احلصاد أو العطاء، دون تسمية أجل ]٨١[

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر

   ، باب يف الشراء إىل العطاء واحلصاد من كرهه، اجلزء السابع١٨٩-١٨٧ص
  .فقه السلف: تصنيفال

  . كان يكره أن يشتري إىل العطاء واحلصاد، ولكن يسمي شهراًهأن:  حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم:النص
  .١٨٩ ص٢٠٥١٢، و١٨٨ ص٢٠٥١١-٢٠٥٠٦، و١٨٧ ص٢٠٥٠٥-٢٠٥٠١:  األحاديث أرقامأيضاً انظر

  
  اشتراط اخلالص أو الرباءة ]٨٢[

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر

  ، اجلزء السابع، باب يف اخلالص يف البيع ١٩٢-١٩٠ص
  .فقه السلف: التصنيف
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 ١٠٥ 

 فاستحق فهـو   من باع بيعاً؛ليس اخلالص بشئ: مسعت الشعيب يقول:  حدثنا هشيم عن إمساعيل بن سامل قال :النص
  .لصاحبه، وعلى البائع الثمن الذي أخذه به، ليس عليه أكثر من ذلك

  .١٩٢ ص٢٠٥٣٣-٢٠٥٣١، و١٩١ ص٢٠٥٣٠-٢٠٥٢٦:  األحاديث أرقامأيضاً انظر
  

  االحتكار ]٨٣[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
  احتكار الطعام ، باب يف، اجلزء السابع٢١٣-٢١١ص

  .فقه السلف: التصنيف
ى رسول اهللا صلى اهللا   :  أمامة قال  نا القاسم عن أيب   : لرمحن بن يزيد بن جابر قال     عبد ا  حدثنا أبو أسامة عن      :النص

  .عليه وسلم أن حيتكر الطعام
  .٢١٢ ص٢٠٦٥١-٢٠٦٤٦، و٢١١ ص٢٠٦٤٥-٢٠٦٤٣:  األحاديث أرقامأيضاً انظر

  
  بع بكذا فما زاد فهو لك ]٨٤[

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر

   بعه فما ازددت فلك: ل الثوب فيقول، باب يف الرجل يدفع إىل الرج، اجلزء السابع٢١٤-٢١٣ص
  .فقه السلف: التصنيف

نا هشيم بن بشري عن     : هللا بن حممد بن أيب شيبة قال      عبد ا نا أبو بكر    : لرمحن بقي بن خملد قال    عبد ا  حدثنا أبو    :النص
 بعـه  :عطي الرجلُ الرجلَ الثوب، فيقولي أن بأساًأنه كان ال يرى   : عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس       

  .بكذا وكذا، فما ازددت فلك
  .٢١٤ ص٢٠٦٦٠-٢٠٦٥٧، ٢١٣ ص٢٠٦٥٦-٢٠٦٥٣ : األحاديث أرقامأيضاً انظر
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  )يف املراحبة(البائع يضم النفقة لرأس املال عند احتساب رحبه  ]٨٥[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
  رأس املالتضم إىل ، باب يف النفقة ، اجلزء السابع٢١٦-٢١٤ص

  .فقه السلف: التصنيف
نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أيب عروبة عن خالد احلذاء عن أيب معشر عن إبـراهيم              :  حدثنا أبو بكر قال    :النص

  .العشرة اثين عشرة ما مل يأخذ للنفقة رحبا: ع الرجل املتاعي أن يببأساًأنه كان ال يرى : عن ابن مسعود
  .٢١٦ ص ٢٠٦٦٨، و٢١٥ ص٢٠٦٦٧-٢٠٦٦٣، و٢١٤ ص٢٠٦٦٢ : األحاديث أرقامأيضاً انظر

  
  املشتري يندم على السعر، فريد املبيع ومعه دراهم ]٨٦[

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر

  فيستغليه فريده ويرد معه دراهم ، باب يف الرجل يشتري من الرجل الشئ، اجلزء السابع٢١٨-٢١٦ص
  .فقه السلف: التصنيف

  .ذلك الباطل: بن عباس قالاألعلى عن داؤود عن عكرمة عن عبد األعلى بن عبد انا :  حدثنا أبو بكر قال:النص
 ٢٠٦٨١-٢٠٦٨٠، و ٢١٧ ص ٢٠٦٧٩-٢٠٦٧٤، و ٢١٦ ص ٢٠٦٧٣-٢٠٦٧٠:  األحاديث أرقـام   أيضاً انظر

  .٢١٨ص
 

  ترديد الثمن ]٨٧[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
 ، اجلزء السابع، باب الرجليشتري من الرجل البيع فيقول إن كان بنسيئة فبكذا وإن كان نقداً        ٢٢٤-٢٢٣ص

  .فبكذا
  .فقه السلف: التصنيف
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 ١٠٧ 

ال بأس أن يقول :  بن زكريا ابن أيب زائد عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس قالحيىينا :  حدثنا أبو بكر قال:النص
  .ن ال يفترقا إال عن رضاللسلعة هي بنقد بكذا وبنسيئة بكذا، لك

  .٢٢٤ ص٢٠٧١٨-٢٠٧١٤، و٢٢٣ ص٢٠٧١٣-٢٠٧٠٩:  األحاديث أرقامأيضاً انظر
  

  بيع اإلنسان ما ليس عنده ]٨٨[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
   ، باب يف الرجل يساوم الرجل بالشئ فال يكون عنده، اجلزء السابع٢٣٢-٢٣١ص

  .فقه السلف: التصنيف
يـا  : قلـت : حدثنا هشيم عن أيب بشري عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال             :  حدثنا أبو بكر قال    :النص

ال تبع ما   : فقال: الرجل يأتيين ويسألين البيع ليس عندي ما أبيعه منه، أبتاعه له من السوق؟ قال             ! رسول اهللا 
  .ليس عندك

  .٢٣٢ ص٢٠٧٦١-٢٠٧٥٩، ٢٣١ ص٢٠٧٥٨-٢٠٧٥٧:  األحاديث أرقامأيضاً انظر
  

  بيع اهول ]٨٩[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
   ، باب يف البيع الغرر والعبد اآلبق، اجلزء السابع٢٣٣ص

  .فقه السلف: التصنيف
هللا عن حممد بن إبراهيم عن حممد بن زيـد          عبد ا حدثنا حامت بن إمساعيل عن جهضم بن        :  حدثنا أبو بكر قال    :النص

ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن شراء ما يف بطون األنعـام  : عن شهر بن حوشب عن أيب سعيد قال     
حىت تضع، وعما يف ضروعها إال بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء املغامن حىت تقسم، وعن شراء         

  .الصدقات حىت تقبض، وعن ضربة الغائص
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٠٨ 

  االستثناء يف البيع ]٩٠[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد املصنف أليب بكر بن كتاب ا: املصدر
  ، اجلزء السابع، باب يف الرجل يعتق أمته ويستثين ما يف بطنها٢٤٩-٢٤٨ص

  .فقه السلف: التصنيف
من باع حبلى أو أعتقها أو استثىن ما يف بطنها،          : حدثنا هشيم عن مغرية عن إبراهيم قال      :  حدثنا أبو بكر قال    :النص

  .د استبان خلقه، وإن مل يستنب خلقه فال شئ عليهله ثُنياه فيما ق: قال
  .٢٤٩ ص٢٠٨٥٥-٢٠٨٥٤، و٢٤٨ ص٢٠٨٥٣-٢٠٨٥١:  األحاديث أرقامأيضاً انظر

 

  استبدال العطاء ]٩١[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
   ، باب يف احلنطة بالشعري اثنني بواحد، اجلزء السابع٢٥١-٢٥٠ص

  .لففقه الس: التصنيف
: كان احلجاج يعطي الناس الرزق فيقول أصحاب دار الرزق      : حدثنا جرير عن مغرية قال    : بو بكر قال  أ حدثنا   :النص

  .من شاء أخذ أربعة أجربة شعري جبريبني حنطة الذي له، فسألنا إبراهيم والشعيب؟ فقاال ال بأس به
  .٢٥١ ص٢٠٨٦٧-٢٠٨٦٣، و٢٥٠ ص٢٠٨٦٢-٢٠٨٦٠:  األحاديث أرقامأيضاً انظر

  
  اهلبة يف القرض  ]٩٢[

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر

   الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي له أحيسب من دينه ، باب يف اجلزء السابع٢٦٥-٢٦٣ص،
  .فقه السلف: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٠٩ 

سألت أنس بن :  يزيد اهلنائي قال بنحيىي عن   -وهو ابن علية  –حدثنا إمساعيل بن إبراهيم     :  حدثنا أبو بكر قال    :النص
إن كان يهدي له قبل ذلك فال بأس، وإن مل يكن يهدي لـه قبـل   : مالك عن الرجل يهدي له غرميه؟ فقال   

  .ذلك فال يصح
 ٢٠٩٥٠-٢٠٩٤٧، و ٢٦٤ ص ٢٠٩٤٦-٢٠٩٤١، و ٢٦٣ ص ٢٠٩٤٠-٢٠٩٣٨:  األحاديث أرقـام   أيضاً انظر

  .٢٦٥ص
  

  بيع املضطر  ]٩٣[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد ابكر بن كتاب املصنف أليب : املصدر
   ، باب يف الشراء من املضطر، اجلزء السابع٢٦٦-٢٦٥ص

  .فقه السلف: التصنيف
  .شيئاً ال تبتع من مضطر : قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن جماهد عن ابن عمر قال:  حدثنا أبو بكر:النص

  .كان شريح ال جييز بيع الضغطة: ال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن حممد بن سريين ق:حدثنا أبو بكر قال
  .٢٦٦ ص٢٠٩٥٦-٢٠٩٥٣:  األحاديث أرقامأيضاً انظر

  
  احلوالة والرجوع فيها ]٩٤[

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر

   ، باب يف احلوالة أله أن يرجع فيها، اجلزء السابع٢٧٣-٢٧٢ص
  .فقه السلف: التصنيف

كل حوالة ترجع إال أن يقـول الرجـل     :  حدثنا أبو األحوص عن مغرية عن إبراهيم قال        : حدثنا أبو بكر قال    :النص
  .أبيعك ما على فالن بكذا وكذا، فإذا باعه ال يرجع: للرجل

  .٢٧٣ ص٢١٠٠١-٢٠٩٩٦، و٢٧٢ ص٢٠٩٩٥-٢٠٩٩٤:  األحاديث أرقامأيضاً انظر
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١١٠ 

  املرن ينتفع من الرهن فيحسب عليه ]٩٥[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكر بن كتاب املصنف أليب ب: املصدر
  ، اجلزء السابع، باب يف الرجل يرهن عند الرجل األرض٢٧٦-٢٧٥ص

  .فقه السلف: التصنيف
إذا ارن الرجل األرض فليس له أن يعمل : حدثنا أبو األحوص عن مغرية عن إبراهيم قال  :  حدثنا أبو بكر قال    :النص

  .ض من رهنه مثل أجر مثلها حسب لصاحب األر، فإن عمل فيها شيئاًفيها شيئاً
  .٢٧٦ ص٢١٠١٥-٢١٠١٣:  األحاديث أرقامأيضاً انظر

  
  مثن الطعام بطعاماستبدال  ]٩٦[

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر

  ىل أجلإالرجل يبيع من الرجل الطعام  ، اجلزء السابع، باب يف٢٨٠-٢٧٧ص
  .فقه السلف: التصنيف

فـال    إىل أجل فحل األجل،طعاماًإذا بعت  :  قال طاووسحدثنا ابن عيينة عن عمرو عن       :  قال  حدثنا أبو بكر   :النص
  .إذا حل دينارك فخذ به ما شئت: وقال جابر بن زيد أبو الشعثاء: ، قالطعاماًتأخذ 

، ٢٧٩ ص ٢١٠٣٦-٢١٠٣١، و ٢٧٨ ص ٢١٠٣٠-٢١٠٢٦، و ٢٧٧ ص   ٢١٠٢٥:  األحاديث أرقـام   أيضاً انظر
  .]١٠٥٦[ ، ]٥٦٩[ ، ]٥٦٨[ ، ]٢٥٨[ : انظر املنتجات و.٢٨٠ ص٢١٠٣٨-٢١٠٣٧

  
  قبل القسمةالشركاء تبايع  ]٩٧[

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر

  جلزء السابع، باب يف القوم يشتركون يف العدل، ا٢٨٥-٢٨٤ص
  .فقه السلف: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١١١ 

ال بـأس أن    : لسالم عن مغرية عن إبراهيم يف القوم يشتركون يف العدل قال          عبد ا حدثنا  :  حدثنا أبو بكر قال    :النص
  .يبيع بعضهم من بعض قبل أن يقتسموا

  .٢٨٥ ص٢١٠٦٤-٢١٠٦٣، و٢٨٤ ص٢١٠٦٢-٢١٠٦٠:  األحاديث أرقامأيضاً انظر
  

  استبدال املسلم فيه ]٩٨[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
  ، باب من كره إذا اسلم السلم أن يصرفه يف غريه، اجلزء السابع٢٩٨-٢٩٦ص

  .فقه السلف: التصنيف
يف طعام فـال    إذا أسلمت   : حدثنا أبو األحوص عن مساك عن عكرمة عن ابن عباس قال          :  حدثنا أبو بكر قال    :النص

  . غريه، وإن أردت أن تأخذ مكانه علفا فخذ إن شئتتأخذن مكانه طعاماً
  .٢٩٨ص ٢١١٢٨، ٢٩٧ ص٢١١٢٧-٢١١٢٢:  األحاديث أرقامأيضاً انظر

  
  استبدال دين القرض ]٩٩[

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر

   القرض، باب يف الرجل يقرض الرجل ، اجلزء السابع٣٣٠-٣٢٩ص
  .فقه السلف: التصنيف

هللا بن حممد بن أيب عبد احدثنا أبو بكر : لرمحن بقي بن خملد قالعبد احدثنا أبو : هللا بن يونس قالعبد ا حدثنا  :النص
يف الرجـل يقـرض الرجـل    : حدثنا علي بن مسهر عن الشيباين عن حممد بن زيد عن ابن عمر         : شيبة قال 

  .أنه كرهه، طعاماًالدراهم مث يأخذ بقيمتها 
  .٣٣٠ ص٢١٢٩٧، ٣٢٩ ص٢١٢٩٦-٢١٢٩٣:  األحاديث أرقامأيضاً انظر

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١١٢ 

  السفتجة ]١٠٠[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
  ، اجلزء السابع، باب يف الرجل يعطي الرجل الدراهم باألرض ويأخذها بغريها٣٣٢-٣٣٠ص

  .فقه السلف: التصنيف
لرمحن بن موهب عن حفص أيب املعتمر عن عبد اثنا حفص بن غياث عن عبيد اهللا بن    حد:  حدثنا أبو بكر قال    :النص

  .س أن يعطي املال باملدينةـ ويأخذه بأفريقيةأال ب: أبيه أن عليا قال
 ٢١٣٠٩-٢١٣٠٧، و ٣٣١ ص ٢١٣٠٦-٢١٣٠١، و ٣٣٠ ص ٢١٣٠٠-٢١٢٩٩:  األحاديث أرقـام   أيضاً انظر

 .٣٣٢ص

  
  البيع بالرباءة ]١٠١[

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد انف أليب بكر بن كتاب املص: املصدر

  قد برئت إليك: ، اجلزء السابع، باب يف الرجل يشتري من الرجل السلعة ويقول٣٤٨-٣٤٧ص
  .فقه السلف: التصنيف

: هللا بن عامر بن ربيعة عن زيد بن ثابـت  عبد ا حدثنا شريك عن عاصم بن عبيد اهللا عن         :  حدثنا أبو بكر قال    :النص
  .ءة من كل عيب جائزأنه كان يرى الربا

  .٣٤٨ ص٢١٣٩٢-٢١٣٨٧، و٣٤٧ ص٢١٣٨٦-٢١٣٨٤:  األحاديث أرقامأيضاً انظر
  

  بيع الرقم ]١٠٢[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
  ، اجلزء السابع، باب يف بيع الرقم٣٥٧-٣٥٦ص

  .فقه السلف: التصنيف
  .من أحب بيوعهم إيل بيع الرقم: ن إبراهيم قالحدثنا جرير عن مغرية ع:  حدثنا أبو بكر قال:النص



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١١٣ 

  .٣٥٧ ص٢١٤٣٧، و٣٥٦ ص٢١٤٣٦-٢١٤٣٤:  األحاديث أرقامأيضاً انظر
  

  املضاربة بالدين ]١٠٣[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
   ، باب يف الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه، اجلزء السابع٣٦٠-٣٥٩ص

  .فقه السلف: يفالتصن
مللك عن عطاء يف رجل كانت له على رجل دراهم، فلما           عبد ا حدثنا ابن أيب زائدة عن      :  حدثنا أبو بكر قال    :النص

  .ال يصلح حىت يقبضها منه، مث يدفعها إليه إن شاء: أمسكها مضاربة؟ قال: حلت قال
  .٣٦٠ ص٢١٤٥٥-٢١٤٥١، ٣٥٩ ص٢١٤٥٠:  األحاديث أرقامأيضاً انظر

  
  بيع السلعة للبائع دون تواطؤإعادة  ]١٠٤[

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر

  يف الرجل يشتري النخل مث يبيعه قبل أن يصرمهباب ، ، اجلزء السابع٣٦٥ص
  .فقه السلف: التصنيف

 وارنـت    ثوباً ماًبعت قو : حدثنا زيد بن حباب عن ثعلبة بن أيب الفرات األنصاري قال          :  حدثنا أبو بكر قال    :النص
 مبايل عليهم، فقبضته، ويبـسته يف رؤوس النخـل،   منهم رهنا إىل أجل، فلما حل األجل اشتريت منهم خنالً 

فوقع منه عذق، فأخذته مث جاؤوين الذين باعونيه، فرغبوا إيل يف التمر، فبعته منهم إىل أجل، فأكثر الناس يف                   
وال خطـر   ! ال واهللا : عه منهم؟ فقلت  ين يف نفسك أن تب    كا:  وقصصت عليه القصة فقال    ذلك فسألت ساملاً  

وال خطـر   ! ال واهللا : كان يف نفسك أن تبيعه منهم؟ قلت      :  فقال وسألت القاسم . ال بأس : على قليب، فقال  
  .ال بأس: على قليب، قال

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١١٤ 

  الثنايا ]١٠٥[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
   من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثين بعضه، اجلزء السابع، باب٣٦٩-٣٦٦ص

  .فقه السلف: التصنيف
ى عـن  :حدثنا ابن علية عن أيوب عن أيب الزبري عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم     :  حدثنا أبو بكر قال    :النص

  .الثنايا
 ٢١٤٩٦-٢١٤٩١، و ٣٦٧ ص ٢١٤٩٠-٢١٤٨٥، و ٣٦٦ ص ٢١٤٨٤-٢١٤٨١:  األحاديث أرقـام   أيضاً انظر

  .٣٦٩ ص٢١٤٩٧، و٣٦٨ص
  

  )بسعر يومه(األداء بعملة أخرى  ]١٠٦[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
  ، اجلزء السابع، باب من رخص يف اقتضاء الذهب من الورق٣٧٠-٣٦٩ص

  .فقه السلف: التصنيف
يم على إبراهيم شئ، فأمرين أن كان المرأة إبراه: حدثنا جرير عن منصور عن احلكم قال    :  حدثنا أبو بكر قال    :النص

  .أعطيها بقيمة الدراهم دنانري
  .٣٧٠ ص٢١٥٠٧-٢١٥٠٤، و٣٦٨ ص٢١٥٠٣-٢١٤٩٩:  األحاديث أرقامأيضاً انظر

  
  املزارعة ]١٠٧[

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر

  بع باساًالسابع، باب من مل ير يف املزارعة بالنصف وبالثلث والرب، اجلزء ٣٧٥-٣٧٢ص
  .فقه السلف: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١١٥ 

سألت موسى بن طلحة فحدثين أن : هللا عن إبراهيم بن مهاجر قالعبد احدثنا شريك عن :  حدثنا أبو بكر قال:النص
، فكال جاري قد رأيته يعطي أرضـه     أرضاً ، وصهيباً  أرضاً ، وسعداً هللا أرضاً عبد ا ، و  أرضاً عثمان أقطع خباباً  

  .عداًهللا وسعبد ا: بالثلث والربع
بـن عمـر، أن     ) هللاعبد ا (حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد اهللا بن عمر بن نافع عن             جاء   ١٩١-١٩٠ويف ص     

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عامل أهل خيرب بشرط ما خرج من زرع أو مثر
 ٢١٥٣٦-٢١٥٢٩، ٢٧٣ ص ٢١٥٢٨-٢١٥٢٣، و ٣٧٢ ص ٢١٥٢٢-٢١٥١٨:  األحاديـث أرقـام    أيضاً انظر

  .٣٧٥ ص٢١٥٤١-٢١٥٣٧، و٣٧٤ص
  

  كراء األرض بالطعام ]١٠٨[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
  ، اجلزء السابع، باب يف كراء األرض بالطعام٣٧٩ص

  .فقه السلف: التصنيف
  .ال بأس بكراء األرض بالطعام: حدثنا وكيع عن أيب مكني عن عكرمة قال:  حدثنا أبو بكر قال:النص
  .٣٧٩ ص٢١٥٦١-٢١٥٥٨: حاديث أرقام األأيضاً انظر

  
  املسؤولية احملدودة ]١٠٩[

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر

  ، اجلزء السابع، باب يف العبد املأذون له يف التجارة٣٨١ص
  .فقه السلف: التصنيف

د املأذون له يف التجارة فدينـه يف        إذا أفلس العب  : حدثنا هشيم عن مغرية عن إبراهيم قال      :  حدثنا أبو بكر قال    :النص
  .رقبته، فإن شاء مواله أن يبيعه باعه ويقسم مثنه بني الغرماء، وليس عليه أكثر من مثنه

  .٩٢ اجلزء التاسع ص وانظر أيضاً
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١١٦ 

  نفقة املضارب ]١١٠[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
  ن أين تكون نفقته، اجلزء السابع، باب يف املضارب م٣٨٥-٣٨٤ص

  .فقه السلف: التصنيف
: نفقة املضارب من مجيع املال، وقال ابن سريين: حدثنا إدريس عن هشام عن احلسن قال  :  حدثنا أبو بكر قال    :النص

  .كذلك
  .٣٨٥ ص٢١٥٨٩-٢١٥٨٧، و٣٨٤ ص٢١٥٨٦:  األحاديث أرقامأيضاً انظر

  
  البيع قبل القبض ]١١١[

  
  هللا ابن أيب شيبةد اعبكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر

   تبعه حىت تقبضهالإذا بعت بيعا ف: ، اجلزء السابع، باب من قال٣٩٢-٣٩٠ص
  .فقه السلف: التصنيف

قـال يل  : لعزيز بن رفيع عن عطاء عن حزام بن حكيم قالعبد ا حدثنا أبو األحوص عن     :  حدثنا أبو بكر قال    :النص
ال :  أن أقبضه، فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال          من طعام الصدقة، فرحبت فيه قبل      ابتعت طعاماً : حكيم

  .تبعه حىت تقبضه
 ٢١٦٣٤-٢١٦٣٢، و ٣٩١ ص ٢١٦٣١-٢١٦٢٥، و ٣٩٠ ص ٢١٦٢٤-٢١٦٢٣:  األحاديث أرقـام   أيضاً انظر

  .٣٩٢ص
  

  تثمري مال اليتيم ]١١٢[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
  ل اليتيم يدفع مضاربة، اجلزء السابع، باب يف ما٣٩٩-٣٩٧ص

  .فقه السلف: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١١٧ 

أن ابن عمر كـان يف حجـره يتيمـة،          : حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن نافع        :  حدثنا أبو بكر قال    :النص
  .فزوجها، ودفع ماهلا إىل زوجها مضاربة

  .٣٩٩ ص٢١٦٧٠، و٣٩٨ ص٢١٦٦٩-٢١٦٦٤، و٣٩٧ ص٢١٦٦٣-٢١٦٦٢:  األحاديث أرقامأيضاً انظر
  

  املسلم فيهترديد  ]١١٣[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
  ما كان من حنطة فبكذا : ، اجلزء السابع، باب يف الرجل يسلم فيقول٤٠٥-٤٠٤ص

  .فقه السلف: التصنيف
 رمبا أسلم الرجـلُ : قلت البن عمر : حدثنا ابن إدريس عن حصني عن حممد بن زيد قال         :  حدثنا أبو بكر قال    :النص

 فبكذا، وما كان عنـدك مـن         فبكذا، وإن أعطيتين شعرياً    إن أعطيتين براً  :  ألف درهم وحنوها فيقول    لرجلٍ
  .حبوب فبكذا، أنه كرهه

  .٤٠٥ ص٢١٦٩٩، و٤٠٤ ص٢١٦٩٨-٢١٦٩٦: األحاديث أرقامأيضاً انظر
  

  رأس مال املضاربة ]١١٤[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
   ، باب يف الرجل يدفع إىل الرجل املال مضاربة اجلزء السابع،٤١٧-٤١٦ص

  .فقه السلف: التصنيف
  مـضاربةً  أنه كره أن يعطي الرجل ماالً     : حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغرية عن إبراهيم        :  حدثنا أبو بكر قال    :النص

  .على أن يعطيه بضاعة
  .٤١٧ ص٢١٧٧٢، و٤١٦ ص٢١٧٧١-٢١٧٧٠:  األحاديث أرقامأيضاً انظر

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١١٨ 

  تصرف األمني  ]١١٥[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
   ، باب يف الرجل يبضع الرجل فيحتاج إليها، اجلزء السابع٤١٨ص

  .فقه السلف: التصنيف
إنا حنمل هذه البـضائع  : سألته قلت : لعزيز بن رفيع عن عطاء قال     عبد ا حدثنا جرير عن    :  حدثنا أبو بكر قال    :النص

ال : بلى، قال: إذا قدمت اشتريت ألصحاا حاجتهم ومل حتبسها؟ قلت     :  يف الطريق؟ قال   ااس فنحتاج إليه  للن
  .بأس، هو خري لصاحب البضاعة

، فصرفها شيئاً فعت إليه دراهم يشتري ا حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن احلسن يف رجل د: حدثنا أبو بكر قال
  .هو ضامن حىت يسلمها لرا: لذي أُمر به، قاليف حاجته مث ردها، فاشترى ا ا

  
  تقومي رأس مال املضاربة ]١١٦[

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر

   ، باب يف الرجل يدفع إىل الرجل الشئ مضاربة، اجلزء السابع٤٣٥ص
  .فقه السلف: التصنيف

 مضاربة، فقوم املتاع ألف درهـم مث        دفع إىل رجل ماالً   حدثنا معتمر عن محاد يف رجل       :  حدثنا أبو بكر قال    :النص
  .رأس املال تسعمائة: باعه بتسعمائة، قال

  .٤٣٥ ص٢١٨٧٦-٢١٨٧٥:  األحاديث أرقامأيضاً انظر
  

  بيع ده دوازده ]١١٧[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
   ، باب يف بيع ده دوازده، اجلزء السابع٤٣٧-٤٣٥ص

  .فقه السلف: نيفالتص



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١١٩ 

هللا بن أيب يزيد عن ابن عباس أنه كـره بيـع ده دوازده     عبد ا حدثنا سفيان بن عيينة عن      :  حدثنا أبو بكر قال    :النص
  .بيع األعاجم: وقال

  .٤٣٧ ص٢١٨٨٧-٢١٨٨٦، و٤٣٦ ص٢١٨٨٥-٢١٨٧٩، و٤٣٥ ص٢١٨٧٨:  األحاديث أرقامأيضاً انظر
  

  اجلعالة ]١١٨[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد ان كتاب املصنف أليب بكر ب: املصدر
  ، اجلزء السابع، باب جعل اآلبق٥٠٧-٥٠٥ص

  .فقه السلف: التصنيف
مـا زلنـا   : حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء أو ابن أيب مليكة وعمر بن دينار قاال           :  حدثنا أبو بكر قال    :النص

  . أو عشرة دراهمديناراً من احلرم؛ نسمع أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قضى يف العبد اآلبق يوجد خارجاً
 ٢٢٢٦١-٢٢٢٥٩، و ٥٠٦ ص ٢٢٢٥٨-٢٢٢٥٣، و ٥٠٥ ص ٢٢٢٥٢-٢٢٢٤٩:  األحاديث أرقـام   أيضاً انظر

  .٥٠٧ص
  

  ربح ما مل يضمن ]١١٩[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
  ، اجلزء السابع، باب من كره أن يأكل ربح ما مل يضمن٥٢٥ص

  .فقه السلف: التصنيف
قلـت  : حدثنا حسني املعلم عن قيس بن سعد عن جماهد قال         : حدثنا معاذ بن معاذ قال    :  حدثنا أبو بكر قال    :النص

  . ضمانهك شئ ليس عليال تأكل شف:  جتمع يل فيه أبواب الربا، قالحدثين حديثاً: لرمحن بن أيب ليلىعبد ال
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٢٠ 

  االحتكار فيما ال يضر ]١٢٠[
  

   ابن أيب شيبةهللاعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
  ، اجلزء السابع، باب من رخص يف احلُكرة ملا ال يضر الناس٥٣٣ص

  .فقه السلف: التصنيف
  .أنه كان حيتكر الزيت:  بن سعيد عن سعيد بن املسيبحيىيحدثنا عيسى بن يونس عن :  حدثنا أبو بكر قال:النص

 بتاع لـسعيد بـن  أكنت : اخلياط قالحدثنا ابن أيب ذئب عن مسلم     : حدثنا وكيع قال  : حدثنا أبو بكر قال   
  .املسيب النوى والعجم واخلبط فيحتكره

  
  الشريكان كل يقدم عملة غري صاحبه ]١٢١[

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر

   السابع، باب الرجالن يشتركان فيجئ هذا بدنانري وهذا بدراهم ، اجلزء٥٣٨ص
  .فقه السلف: التصنيف

 بـالرجلني  أنه مل يكن يرى بأسـاً  : حدثنا هشام عن احلسن   : حدثنا يزيد بن هارون قال    :  أبو بكر قال    حدثنا :النص
الدنانري عني كله فإذا أرادا أن يفترقا أخـذ صـاحب     : يشتركان، فيجيء هذا بدنانري واآلخر بدراهم، وقال      

  .الدنانري دنانري، وأخذ صاحب الدراهم دراهم، مث اقتسما الربح
  

  بالنقد مث يشتريها بأقل قبل أن ينتقدبيع السلعة  ]١٢٢[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
   ، باب الرجل يبيع السلعة بالنقد مث يشتريها، اجلزء السابع٥٤١ص

  .فقه السلف: التصنيف
ألعمـش عـن    حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث والشيباين عن الشعيب، وسفيان عـن ا            :  حدثنا أبو بكر قال    :النص

  .يف الرجل يبيع السلعة بالنقد، مث يشتريها بأقل مما باعها قبل أن ينتقد، فكرها ذلك: إبراهيم



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٢١ 

ال بأس إذا باعهـا بالنقـد أن        : حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن ابن سريين قال         : حدثنا أبو بكر قال   
  .يشتريها بدون ما باعها، إذا قاصه

  
  الشراء حتت احلساب ]١٢٣[

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد ااملصنف أليب بكر بن كتاب : املصدر

   ، باب الرجل يكسر الدرهم عند البقال، اجلزء السابع٥٤٢ص
  .فقه السلف: التصنيف

أم كرهوا أن يكسر الـدرهم      : حدثنا حفص عن أشعث عن احلكم ومحاد عن إبراهيم        :  حدثنا أبو بكر قال    :النص
  .عند البقال، فيأخذ غري الذي كسره فيه

  .٥٤٢ ص٢٢٤٣٣-٢٢٤٣١:  األحاديث أرقاماًأيض انظر
  

  بيع الكالئ بالكالئ ]١٢٤[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
   ، باب من كره آجالً بآجل، اجلزء السابع٥٤٤ص

  .فقه السلف: التصنيف
– بكالئ   أنه كره كالئاً  : حدثنا موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر        : حدثنا وكيع قال  :  حدثنا أبو بكر قال    :النص

  .- بدينديناً: يعين
  .٥٤٤ ص٢٢٤٤٢-٢٢٤٤٠:  األحاديث أرقامأيضاً انظر

  
  شراء الصك باملتاع ]١٢٥[

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر

   ، باب الرجل يشتري الصك بالبز، اجلزء السابع٥٥٢ص



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٢٢ 

  .فقه السلف: التصنيف
ال بأس أن يشتري الـصك  : حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : نا وكيع قال  حدث:  حدثنا أبو بكر قال    :النص

  .بالبز على الرجل نوى أو مل ينوِ
  .٥٢٢ ص٢٢٤٨٣-٢٢٤٨١:  األحاديث أرقامأيضاً انظر

  
  باع سلعة إىل أجل، وشرط على املشتري إن باعها قبل األجل انتقد الثمن ]١٢٦[

  
   ابن أيب شيبةهللاعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر

، اجلزء السابع، باب يف رجل باع من رجل سلعة إىل أجل وشرط عليه إن باعها قبل األجل فهـو                    ٥٦٤ص
  أحق ا

  .فقه السلف: التصنيف
 عن رجل باع سلعة إىل سألت حممداً: حدثنا عبدة بن سليمان عن سلم بن أيب الذيال قال:  حدثنا أبو بكر قال   :النص

  .ال أعلم به سابقاً:  إن باعها قبل الشهرين أن ينتقده؟ قالشهرين، شرط على املشتري
  .٥٦٤ ص٢٢٥٣٥-٢٢٥٣٤: األحاديث أرقامأيضاً انظر

  
  ضع وتعجل ]١٢٧[

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر

  أعجل لك وتضع عين: ، اجلزء السابع، باب يف املكاتب يقول ملواليه٥٦٥-٥٦٤ص
  .فقه السلف: التصنيف

 أن  أنه كان ال يرى بأساً:وسولسالم بن حرب عن عطاء بن السائب عن طا       عبد ا حدثنا  :  حدثنا أبو بكر قال    :النص
  .حط عين، وأعجل لك: يقول املكاتب ملواله

  .٥٦٥ ص٢٢٥٤١-٢٢٥٣٧:  األحاديث أرقامأيضاً انظر
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٢٣ 

  ذهب بذهب وفضة ]١٢٨[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
   باب الدينار الشامي بالدينار الكويف، ، اجلزء السابع٥٧٣-٥٧١ص

  .فقه السلف: التصنيف
يف الدينار الشامي بالـدينار    : لواحد عن احلكم  عبد ا حدثنا سفيان عن    : حدثنا وكيع قال  :  حدثنا أبو بكر قال    :النص

  .ال بأس به: الكويف وفضل الشامي فضة قال
 ٢٢٥٧٧-٢٢٥٧٥، و ٥٧٢ ص ٢٢٥٧٤-٢٢٥٧٢، و ٥٧١ ص ٢٢٥٧١-٢٢٥٦٧:  األحاديث أرقـام   أيضاً انظر

  .٥٧٣ص
  

  )املشافة(املراحبة  ]١٢٩[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
  ، اجلزء السابع، باب من كره بيع املراحبة٥٨٠ص

  .فقه السلف: التصنيف
أنه كره  :  بن أيب يزيد عن ابن عباس      حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عبيد اهللا         :  حدثنا أبو بكر قال    :النص

  .-يعين املراحبة–بيع املشافة 
  

  ضع وتعجل يف السلم ]١٣٠[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
  ، اجلزء السابع، باب السلف يف الطعام والتمر٥٨٣ص

  .فقه السلف: التصنيف
ن عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان األمحري عـن     حدثنا سفيا : حدثنا وكيع قال  :  حدثنا أبو بكر قال    :النص

  .ال تؤخر عنه لتزداد عليه وال يعجل لك لتضع عنه: سعيد بن املسيب أنه قال يف السلم



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٢٤ 

  
  والدين، والوديعة، واملال الغائببالعروض، : الشركة واملضاربة ]١٣١[

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر

  سابع، باب يف الشركة بالعروض، اجلزء ال٥٨٧ص
  .فقه السلف: التصنيف

ال يكون الشركة واملـضاربة بالـدين   : لد األمحر عن أشعث عن حممد قال      حدثنا أبو خا  : حدثنا أبو بكر قال    :النص
  .والوديعة والعروض واملال الغائب

  .٥٨٧ ص٢٢٦٤٧، ٢٢٦٤٥، ٢٢٦٤٤:  األحاديث أرقامأيضاً انظر
  

  إحياء املوات ]١٣٢[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
   إذا أحيا أرضا فهي له: ، باب من قال، اجلزء السابع٥٩٩-٥٩٧ص

  .فقه السلف: التصنيف
كان الناس يتحجرون علـى عهـد       : حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سامل عن أبيه قال         :  حدثنا أبو بكر قال    :النص

  . فهي لهمن أحيا أرضاً: عمر، فقال
 ٢٢٧٠٨-٢٢٧٠٧، و ٥٩٨ ص ٢٢٧٠٦-٢٢٧٠٠، و ٥٩٧ ص ٢٢٦٩٩-٢٢٦٩٨:  األحاديث أرقـام   أيضاً نظرا

 .٥٩٩ص

 

  املستأجر ضمان  ]١٣٣[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
  ، اجلزء السابع، باب الرجل يكتري الدابة٦١٢ص

  .فقه السلف: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٢٥ 

من اكترى علـى أنـه   :  عن أبيه قالطاووس خملد بن جريج عن ابن       حدثنا الضحاك بن  :  حدثنا أبو بكر قال    :النص
  .ضامن فليس بضامن

  .٦١٢ ص٢٢٧٧٧-٢٢٧٧٦:  األحاديث أرقامأيضاً انظر
  

  دابة بدابة ودراهم، الدابة معجلة والدراهم مؤجلة ]١٣٤[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
   ة بدابة ودراهم معجلة، باب يف داب، اجلزء السابع٦٢٨-٦٢٦ص

  .فقه السلف: التصنيف
 دابة بدابة ودراهـم،     ال يرى بأساً   أنه كان :  عن أيوب عن حممد    إمساعيل بن علي  حدثنا  :  حدثنا أبو بكر قال    :النص

  .والدابة معجلة والدراهم نسيئة
  .٦٢٩ ص٢٢٨٥٤، و٦٢٨ ص٢٢٨٥٣:  األحاديث أرقامأيضاً انظر

  
  ضمان بيت املال ]١٣٥[

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد ا املصنف أليب بكر بن كتاب: املصدر

  مجيعاً، اجلزء السابع، باب املكاتب جيئ مبكاتبته ٦٣١ص
  .فقه السلف: التصنيف

أراد مكاتب أن يعطي مواله املال كله،       : حدثنا ابن أيب زائدة عن ابن عون عن حممد قال         :  حدثنا أبو بكر قال    :النص
، فلما رأى ذلك الرجل أنا أعطيكه جنوماً: ان عتقه، فأخذ املال وقال   ، فكتب له عثم   ال آخذه إال جنوماً   : فقال

  .أخذ املال
  .٦٣١ ص٢٢٨٧١-٢٢٨٧٠:  األحاديث أرقامأيضاً انظر

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٢٦ 

]١٣٦[ مرىالع  
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
  العمرى وما قالوا فيها ، باب، اجلزء السابع٦٤٨-٦٤٤ص

  .فقه السلف: التصنيف
أن : وس عن حجر املدري عن زيد بن ثابـت        وحدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طا       :  حدثنا أبو بكر قال    :لنصا

للوارثمرىالنيب صلى اهللا عليه وسلم جعل الع .  
 ٢٢٩٥٠-٢٢٩٤٦، و ٦٤٥ ص ٢٢٩٤٥-٢٢٩٤١، و ٦٤٤ ص ٢٢٩٤٠-٢٢٩٣٧:  األحاديث أرقـام   أيضاً انظر

  .٦٤٨ ص٢٢٩٥٦، و٦٤٧ ص٢٢٩٥٥-٢٢٩٥١، ٦٤٦ص
  

  لرقىبا ]١٣٧[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
   ، باب يف الرقىب وما سبيلها، اجلزء السابع٦٤٩-٦٤٨ص

  .فقه السلف: التصنيف
حدثنا يزيد بن زياد بن أيب اجلعد عن حبيب بن أيب ثابت عن ابن عمر               : حدثنا وكيع قال  :  حدثنا أبو بكر قال    :النص

  .من أرقب رقىب فهي له: لى اهللا عليه وسلم عن الرقىب، وقالى رسول اهللا ص: قال
  .٦٤٩ ص٢٢٩٦٣-٢٢٩٦١، ٦٤٨ ص٢٢٩٦٠-٢٢٩٥٩:  األحاديث أرقامأيضاً انظر

  .١٩٤ اجلزء التاسع ص لرزاق الصنعاينعبد ا املصنف لوانظر أيضاً
  

  ضمان املضارب ]١٣٨[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
   السابع، باب الرجل يدفع املال مضاربة على أنه ضامنزء، اجل٦٥٢ص

  .فقه السلف: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٢٧ 

 مضاربة  حدثنا الضحاك بن خملد عن ابن جريج عن عطاء يف الرجل يدفع إىل الرجل ماالً              :  حدثنا أبو بكر قال    :النص
  .ليس بضامن: على أنه ضامن، قال

  .٦٥٢ ص٢٢٨٧٩-٢٢٩٧٨:  األحاديث أرقامأيضاً انظر
  

  ةاوااملق ]١٣٩[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
   ، باب ما ذكر يف املقاواة، اجلزء السابع٧٣٩ص

  .فقه السلف: التصنيف
  .ة باملقاواأنه كان ال يرى بأساً: حدثنا هشام عن حممد: حدثنا يزيد بن هارون قال:  حدثنا أبو بكر قال:النص

  
  املواطأة لعودة السلعة للبائع ]١٤٠[

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر

  ، باب يف رجل يبيع الدين إىل أجل، اجلزء السابع٧٤٤ص
  .فقه السلف: التصنيف

عن إبراهيم يف   : هللا الشقري عبد ا لرمحن بن مهدي عن سعيد بن زيد عن أيب          عبد ا حدثنا  :  حدثنا أبو بكر قال    :النص
إذا مل يكن فيه مواكسة     : ، أيشتريه صاحبه الذي باعه؟ قال      املشتري من رجلٍ    إىل أجل، فباعه   رجل باع بيعاً  

  .فال بأس
يف هـذا إذا مل يكـن فيـه    : حدثنا ابن مهدي عن سعيد بن زيد عن هشام عن احلسن      : حدثنا أبو بكر قال   
  .مواكسة فال بأس

  
  التورق املنظم ]١٤١[

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٢٨ 

  ، اجلزء السابع، باب يف الرجل يبيع الدين إىل أجل٧٤٥ص
  .فقه السلف: التصنيف

تـه أن  ر إىل أجل، مث أمه بيعاًتأنه باع من أخ :  حدثنا ابن مهدي عن سعيد بن السائب عن داود بن أيب عاصم            :النص
الربا، فال تأخذ   ذاك  : أنا هو، قال  : أبصر أن يكون هو أنت؟ قلت     :  فسألت ابن املسيب؟ فقال    ،يبيعه، فباعه 

  .منه إال رأس املال
  

  املستأجر يعمر العقار من اإلجيار  ]١٤٢[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
  ، اجلزء السابع، باب يف الرجل يستأجر الدار وغريها٧٤٧ص

  .فقه السلف: التصنيف
كان حممد يكره أن يستأجر العرصة، فيـبين  : الحدثنا حممد بن أيب عدي عن ابن عون ق       :  حدثنا أبو بكر قال    :النص

  .فيها من أجرها
  .]١٠٩٩[  و ]٦٩٦[ وانظر منتج 

  
  الوعد ]١٤٣[

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر

   لى أن يذهب للموضع، باب يف الرجل جيعل للرجل الشئ ع، اجلزء السابع٧٥٥ص
  .فقه السلف: التصنيف

ذهب إىل بـاب   ا: قال لرجللو أن رجالً: حدثنا جرير عن مغرية عن احلارث ومحاد قاال:  حدثنا أبو بكر قال   :النص
  .كان ذلك له: الدار ولك مخسمائة درهم، قاال

  
  ) العربان(العربون  ]١٤٤[

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٢٩ 

  ةهللا ابن أيب شيبعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
  ، اجلزء السابع، باب يف العربان يف البيع٧٦٩-٧٦٨ص

  .فقه السلف: التصنيف
أن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم     : حدثنا حممد بن بشر قال    :  حدثنا أبو بكر قال    :النص

  .وسلم أحل العربان يف البيع
  .٧٦٩ ص٢٣٥٤٥-٢٣٥٤٢، و٧٦٨ ص٢٢٥٤١-٢٢٥٣٨:  األحاديث أرقامأيضاً انظر

  
  الشراء بدين والبيع نقداً ]١٤٥[

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر

  ه، اجلزء السابع، باب يف الرجل يبيع الشئ بالنقد مث يشتريه من٧٧٣ص
  .فقه السلف: التصنيف

ال : يح عن جماهـد قـال    حدثنا حممد بن مسلم عن ابن أيب جن       : حدثنا حممد بن بشر قال    :  حدثنا أبو بكر قال    :النص
  .ينبغي أن يبيع بدين ويشتري به، وال يبيع بنقد ويشتري بدين، وال بأس أن يبيع بدين ويشتري بنقد

  
  اشتراط املضارب دراهم معلومة ]١٤٦[

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر

  مضاربةماالً اجلزء السابع، باب يف الرجل يدفع إىل الرجل ، ٧٧٦ص
  .فقه السلف: التصنيف

أنـا أفـضلك    : يكره أن يقول املضارب لصاحبه    : حدثنا جرير عن مغرية عن محاد قال      :  حدثنا أبو بكر قال    :النص
  .أفضلك بثلث، أو ربع، أو سدس:  أن يقول أو ثالثني، وال يرى بأساًعشرين درمهاً

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٣٠ 

  لك منها ربح ألف درهم: ل للمضاربرب املال يدفع مال املضاربة، ويقو ]١٤٧[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
  مضاربةماالً باب يف الرجل يدفع إىل الرجل  ،، اجلزء السابع٧٧٦ص

  .فقه السلف: التصنيف
أما : لوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن املسيب وابن سريين   عبد ا حدثنا  :  حدثنا أبو بكر قال    :النص

  .لك منها ربح ألف درهم:  مضاربة، ويقول أن يدفع الرجل إىل الرجل ماالًساًكانا ال يريان بأ
  

  تثبيت سعر الصرف عند أداء الثمن ]١٤٨[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
  ، باب يف الرجل يبيع البيع على أن يأخذ الدينار بكذا، اجلزء السابع٧٧٩-٧٧٨ص

  .فقه السلف: التصنيف
كرها أن يبيع الرجل على أن يأخـذ       : حدثنا شريك عن جابر عن عامر وأيب جعفر، قال        :  حدثنا أبو بكر قال    :النص

  .الدينار بكذا وكذا
  .٧٧٩ ص٢٣٥٩١، و٧٧٨ ص٢٣٥٩٠:  األحاديث أرقامأيضاً انظر

  
  بربحاملستأجر يؤجر  ]١٤٩[

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر

  السابع، باب يف الرجل يستأجر الدار يؤجر بأكثر، اجلزء ٧٩٠-٧٨٦ص
  .فقه السلف: التصنيف

يف رجل استأجر : حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن نافع عن ابن عمر   :  حدثنا أبو بكر قال    :النص
  .الفضل لألول:  فآجره بأكثر مما استأجره، قالأجرياً



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٣١ 

 ٢٣٦٤٨-٢٣٦٤٣، و ٧٨٨ ص ٢٣٦٤٢-٢٣٦٣٥، و ٧٨٧ ص ٢٣٦٣٤-٢٣٦٢٨:  األحاديث أرقـام   أيضاً انظر
  .٧٩٠ ص٢٣٦٥٣-٢٣٦٤٩، و٧٨٩ص
  

  املشاركة يف منفعة العني ]١٥٠[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
   اعمل عليها: ، باب يف الرجل يعطي الرجل الدابة فيقول، اجلزء السابع٧٩١ص

  .فقه السلف: التصنيف
حدثنا هشيم عن يونس عن احلسن ومغرية عن إبراهيم أما كرها أن يعطي الرجل الرجل : ال حدثنا أبو بكر ق  :النص

  .ما كسبت من شئ فهو بيين وبينك: الدابة أو الغالم أو البيت فيقول
  

  البيع على الصفة ]١٥١[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
    فقال رجل أبيعك مثلهجل ثوباً، باب يف رجل رأى بيد ر، اجلزء السابع٨٠٤ص

  .فقه السلف: التصنيف
أبيعك مثله :  بثوب، فقال رجل أن رجل ساوم رجالً:حدثنا ابن علية عن أيوب عن حممد:  حدثنا أبو بكر قال  :النص

بكذا وكذا، فباعه منه مث انطلق لصاحب الثوب فاشتراه منه، مث أتاه به، فأىب أن يقبله، فخاصمه إىل شـريح                   
  .أشبه به منه فأجازه عليهشيئاً ال جتد : فقال

  
  البيع قبل القسمة ]١٥٢[

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر

    يرثون املرياث فيبيع بعضهم من بعض قبل أن يقتسموهام، باب يف قو، اجلزء السابع٨٠٤ص
  .فقه السلف: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٣٢ 

ـ  متاعـاً أ واالًومأ يف رجلني ورثا: ابن جريج عن عطاءد عن حدثنا الضحاك بن خمل   :  حدثنا أبو بكر قال    :النص ع يبي
  .نعم: أحدمها صاحبه قبل أن يقتسما؟ قال

   .٨٠٤ ص٢٣٧١٩-٢٣٧١٨:  األحاديث أرقامأيضاً انظر
  

  الشراء باألجل  ]١٥٣[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
  دين، اجلزء السابع، باب يف الرجل يشتري بال٨٠٩ص

  .فقه السلف: التصنيف
تق اهللا وكل   ا: الرجل يشتري بالدين؟ قال   : سألت احلسن : حدثنا أزهر عن ابن عون قال     :  حدثنا أبو بكر قال    :النص

  .بقدر مالك
ذكر لنافع أن ابن عمر كان يشتري من قوم قد عـرفهم         : حدثنا أزهر عن ابن عون قال     : حدثنا أبو بكر قال   

  . نتني، وله من الرباع ما لو شاء لباع فقضاهم، وكان ابن عمر إذا أيسر قضىوعرفوه، فيمطلهم السنة والس
  

    االستصناع ]١٥٤[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
   باب يف نقش اخلامت وما جاء فيه ،، اجلزء الثامن٣٣٥ص

  .فقه السلف: التصنيف
اصطنع رسول اهللا صلى اهللا عليه : لعزيز بن صهيب عن أنس قالاعبد حدثنا ابن علية عن :  حدثنا أبو بكر قال   :النص

  ."، فال ينقش عليه أحد، ونقشنا فيه نقشاًإنا قد صغنا خامتاً": ، فقالوسلم خامتاً
  

  اإلقطاع ]١٥٥[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٣٣ 

  من األرضشيئاً ن يقطع ، باب ما قالوا يف الوايل، أله أ، اجلزء احلادي عشر٣٥٦-٣٥٤ص
  .فقه السلف: التصنيف

 من أرض أقطع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرضاً:  حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه قال:النص
  .بين النضري فيها خنل وشجر، وأقطع أبو بكر وعمر

 ٣٣٥٨٠-٣٣٥٧٧ و ٣٥٥ص ٣٣٥٧٦-٣٣٥٧٢ و ٣٥٤ ص ٣٣٥٧١،  ٣٣٥٧٠:  األحاديـث أرقـام    أيضاً انظر
  .٣٥٦ص

 

  البيع قبل القسمة ]١٥٦[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
  ، باب يف الغنائم وشرائها قبل أن تقسم ، اجلزء احلادي عشر٤٢١-٤١٩ص

  .فقه السلف: التصنيف
مامة، أن رسول اهللا    حدثنا القاسم ومكحول عن أيب أُ     : لرمحن بن يزيد بن جابر قال     عبد ا  حدثنا أبو أسامة عن      :النص

  .صلى اهللا عليه وسلم ى يوم خيرب أن تباع السهام حىت تقسم
  .٤٢١ ص٣٣٨٨٥ و٤٢٠ص٣٣٨٨٤-٣٣٨٨٠ و٤١٩ ص٣٣٨٧٨،٣٣٨٧٩:  األحاديث أرقامأيضاً انظر

  
  بيع السالح يف الفتنة ]١٥٧[

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر

  ما يكره أن حيمل إىل أرض العدو فيتقوى به، باب ، اجلزء احلادي عشر٤٢٩ص
  .فقه السلف: التصنيف

  .أما كرها بيع السالح يف الفتنة: حدثنا سفيان عن يونس عن احلسن وابن سريين:  حدثنا وكيع قال:النص
  .٤٢٩ ص٣٣٩٢٩-٣٣٩٢٧:  األحاديث أرقامأيضاً انظر
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  دابة ال ءحياإ ]١٥٨[
  

   ابن أيب شيبةهللاعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
  ي عن دابته فيأخذها الرجللّ، باب يف الرجل خيَ، اجلزء احلادي عشر٤٩٦ص

  .فقه السلف: التصنيف
لرمحن احلمريي عن الشعيب    عبد ا ثنا هشام الدستوائي عن عبيد اهللا بن محيد عن          :  حدثنا وكيع بن اجلراح قال     :النص

  ".ة مبهلك فهي ملن أحياهامن وجد داب: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
  .٤٩٦ ص٣٤٤٤٢، ٣٤٤٤١:  األحاديث أرقامأيضاً انظر

 

  املراهنة ]١٥٩[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
  )باب أول من فعل وما فعله(، كتاب األوائل ، اجلزء الثالث عشر١٤ص

  .فقه السلف: التصنيف
، قـال   "كانوا يتراهنون على عهد النيب صلى اهللا عليه وسـلم         : "ي قال  عن معمر عن الزهر    هإللعبد ا  حدثنا   :النص

  ."وأول من أعطى فيه عمر بن اخلطاب: "الزهري
  

  آليات وأوجه املزارعة ]١٦٠[
  

  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر
   عليه وسلم م، باب ما ذكروا يف أهل جنران، وما أراد النيب صلى اهللا ، اجلزء الثالث عشر٤٥٣ص

  .فقه السلف: التصنيف
 بن سعيد، أن عمر أجلى أهل جنران اليهود والنصارى، واشترى بياض أرضهم  حيىي حدثنا أبو خالد األمحر عن       :النص

إن جاءوا بالبقر واحلديد من عندهم؛ فلهم الثلثان ولعمر الثلث، وإن جاء عمر : وكرومهم، فعامل عمر الناس
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لشطر، وعاملهم النخل على أن هلم اخلمس ولعمر أربعة أمخاس، وعاملهم الكرم على             بالبذر من عنده؛ فله ا    
 ".أن هلم الثلث ولعمر الثلثان

  
  الوديعة تطلب قرضاً ]١٦١[

  
  هللا ابن أيب شيبةعبد اكتاب املصنف أليب بكر بن : املصدر

   باب يف مسرية عائشة وعلي وطلحة والزبري، كتاب اجلمل،، اجلزء الرابع عشر٢٦١-٢٦٠ص
  .فقه السلف: التصنيف

ملا وقف الزبري يـوم اجلمـل   : "هللا بن الزبري قالعبد ا حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن   :النص
، وإن أكرب   ين ُألراين سأقتل اليوم مظلوماً    عإنه ال يقتل إال ظامل أو مظلوم، و       : "دعاين، فقمت إىل جنبه، فقال    

وثُلثَيـه  ا، وأوصيك بالثلث    نقضِ دين ايا بين بع مالنا و    : "مث قال " ؟يبقي من مالنا شيئاً   مهي لَديين، افترى ديننا     
فجعل يوصـيين بدينـه   : هللا بن الزبريعبد ا قال  ".لنا بعد قضاء الدين فثلثه لولدك     ، فإن فضل شئ من ما     لبنيه

يـا  : ت ما أراد حىت قلت، قال فواهللا ما دري"منه؛ فاستعن عليه موالي    يا بين، إن عجزت عن شئ     : "ويقول
 ،قضِ عنه دينه  ايا موىل الزبري،    : ، قال فواهللا ما وقعت يف كربة من دينه إال قلت          "اهللا: "أبت من موالك؟ قال   

 وال درمهاً إال أرضني؛ منها الغابة وإحدى عـشر داراً باملدينـة،             وقتل الزبري فلم يدع ديناراً    :  قال .فيقضيه
أن الرجل كان يأتيه باملال فيستودعه إياه، : وإمنا كان عليه:  قال.ة، وداراً مبصرودارين بالبصرة، وداراً بالكوف 

 والية قط وال جباية وخراجاً وال شيئاً إال         ، وما ويل  "ليه ضيعة ال، ولكنه سلف، إين أخشى ع     : "فيقول الزبري 
  ."أن يكون يف غزو مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو مع أيب بكر وعمر وعثمان
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 األجرة على األذان واإلمامة ]١٦٢[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  رها من الغد، باب من نسى صالة ذك، اجلزء األول١٤٣ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

نعم، أكره هلما ذلك، وال ينبغي      : أرأيت املؤذن واإلمام هل تكره هلما أن يؤذنا ويؤما بأجر معلوم؟ قال           : قلت: النص
. جيـزيهم :  فأذن هلم وأم؟ قـال     معلوماً فإن أخذا على ذلك أجراً    : قلت. للقوم أن يعطومها على ذلك أجراً     

فيعطوه شيئاً  يشارطهما على شئ معلوم ولكنهم عرفوا حاجته فكانوا جيمعون له يف السنة   أرأيت إن مل  : قلت
  .هذا حسن: ذلك؟ قال

  
 الفرار من الزكاة ]١٦٣[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ة ، كتاب الزكا اجلزء الثاين،١٥ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

أيت الرجل يكون له اإلبل فإذا خاف أن جتب عليه الصدقة باعها قبل ذلك بيوم بغنم أو بقر أو دراهم                    قال أر : النص
  .يريد بذلك الفرار من الصدقة قال ليس عليه صدقة حىت حيول عليها احلول وهي عنده

  .٦١، ٥١، ٤٢، ٢٦ صوانظر أيضاً
  

 تعجيل الزكاة ]١٦٤[

  
  . مد بن احلسن الشيباينكتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حم: املصدر

   ، كتاب الزكاة، اجلزء الثاين٢٥ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف
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أرأيت الرجل يكون له اإلبل فيعجل زكاا أو يعطي منها الزكاة سنني ويعجل ذلك هل يسعه فيما بينه                  : قال: النص
  .نعم، يسعه هذا كله: وبني اهللا تعاىل؟ قال

  .١٤٧، ١٢٧، ٨٥، ٤٩ صوانظر أيضاً
  

 بيع املال بعد وجوب الزكاة ]١٦٥[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب صدقة الغنم، اجلزء الثاين٤٨ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 هل  ،ليس عندي شئ  حبها واملصدق ينظر إليه مث يقول       أرأيت الرجل جتب يف غنمه الصدقة فيبيعها صا       : قلت: النص
هو باخليار إن شاء أخذ البائع حىت يؤدي صـدقتها،          : خذ صدقتها من املشتري وهي يف يديه بأعياا؟ قال        يأ

فإن كان املشتري قد ذهب وتفرقا وجاء املصدق بعد أيأخذ مما يف يد : قلت. وإن شاء أخذ مما يف يد املشتري
  .ستحسن ذلكأما : املشتري؟ قال

  
 ادخار مال الزكاة الفائض ]١٦٦[

  
  . تاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباينك: املصدر

  ، باب صدقة البقر، اجلزء الثاين٦٨ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 عمر بن اخلطاب    يتأُ: حممد عن أيب يوسف قال حدثنا احلسن بن عمارة عن احلكم عن موسى بن طلحة قال               : النص
 كل ذي حـق حقـه       قد أعطيت : فقال بعضهم  ،اور القوم فيه   فش ،لني فبقي منه بقية   ممبال فقسمه بني املس   

ما تقول يا أبا احلسن؟     : فقال عمر : وعلي يف القوم ساكت، قال    : ، قال فأمسك هذه الباقية لنائبة إن كانت     
 وجتعـل    جتعل يقينك شكاً   مل: فقال له علي  : قال! لتقولن: فقال عمر : قد قال القوم؛ قال   : فقال علي : قال

أما تذكر حني بعثك رسـول اهللا       : فقال له علي  :  قال !لتخرجن مما قلت  : فقال له عمر  : قال؟  علمك جهالً 
 فوجد عليك رسول اهللا صلى ، العباس فلم يعطك وكان بينك وبينه كالم   فأتيت ،صلى اهللا عليه وسلم ساعياً    
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ا عليه فأذن   مث استأذن  فصلينا معه الظهر فدخل مث صلينا معه العصر فدخل           ، يب عليه   فاستعنت ،اهللا عليه وسلم  
 إليه فعذرك مث قال    لنا فاعتذرت  :" إنا كنا احتجنا إىل مال فتسلفنا مـن        ! الرجل صنو أبيه  عم   أن   أما علمت

مال أتاين فقسمته فبقيت منـه فـضلة        ": قد صلينا معك الظهر والعصر، فقال     :  فقلنا ،"العباس صدقة سنتني  
فقسم ذلك املال   ] كذا [بك حارأ مل   وبذلك وأنا يب  : ر فقال عم  ،"فمكثت يف ذلك حىت وجدت هلا موضعاً      

  .صاب طلحة مثامنائة درهمفأ
  

 صرف الزكاة يف احلج أو بناء املساجد ]١٦٧[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب العاشر، اجلزء الثاين٩٦ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 هل جيزيه ذلـك؟  ، من زكاة مالهل حيج عن الرجل من زكاة ماله أو يكفنه أو يبين مسجداً     أرأيت الرج : قلت: النص
  .ال: قال

  
 إخراج زكاة النقد من الطعام ]١٦٨[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب العاشر، اجلزء الثاين٩٧ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 مما يكال أو  شيئاً أو أو شعرياًت الرجل جتب عليه الدراهم يف زكاة ماله فيعطي قيمتها حنطة أو متراً           أرأي: قلت: النص
  .زكاة؟ قال نعمال أو غري ذلك أجيزيه ذلك من يوزن أو ثياباً
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 التصدق بالدين بنية الزكاة ]١٦٩[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب العاشرجلزء الثاين، ا٩٨ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

أرأيت الرجل يكون له الدين فيتصدق به على الذي هو عليه وينوي أن يكون من زكاة ماله هل جيزيه                   : قلت: النص
: قلـت .  مل يقبضه  هألن: مل؟ قال : قلت. ال:  قال ؟فعليه أن يزكي ذلك الدين مع ماله      : قلت. ال: ذلك؟ قال 

  .نعم:  مث تصدق به عليه هل جيزيه؟ قالأرأيت إن قبضه
  

 بيع أرض العشر قبل أداء العشر ]١٧٠[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  .، باب العاشر، اجلزء الثاين١٠٣ -١٠٢ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 ءشر فيبيعها قبل أن يؤدي عـشرها فيجـي        أرأيت الرجل خيرج أرضه حنطة كثرية وهي من أرض الع         : قلت: النص
 هل للمصدق أن يأخذ من املشتري عـشر         ،صاحب العشر والطعام عند املشتري وليس عند البائع منه شئ         

  . نعم: ويرجع املشتري على البائع بعشر الثمن؟ قال: قلت.  إن شاء أخذ منه،نعم: الطعام؟ قال
 

 القبالة ]١٧١[

  
  . لإلمام حممد بن احلسن الشيباينكتاب األصل املعروف باملبسوط : املصدر

  اب الذهب والفضة والركاز واملعدن، ب، اجلزء الثاين١٢٠ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 ملن تكـون    ،أرأيت الرجل يتقبل املكان من املعدن من السلطان فيستأجر فيه أجراء خيرجون منه أمواالً             : قلت: النص
فإن جاء قوم بغري أمره : قلت. خيمس كله، وما بقي فهو لهللمستأجر الذي استأجرهم، و: تلك األموال؟ قال
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خيمس ما أصابوا، وأما ما بقي فهو هلم، وليس للذي : ؟ قالمل يستأجرهم فعملوا يف ذلك املكان فأصابوا ماالً
  .تقبل من ذلك شئ

  
 استئجار أرض العشر ]١٧٢[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب عشر األرضاجلزء الثاين ،١٢٣ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

على رب األرض وليس :  على من عشرها؟ قال،أرأيت الرجل يستأجر األرض من أرض العشر فيزرعها : قلت: النص
  .على املستأجر شئ

 .١٤١ صوانظر أيضاً

  
 إعطاء الزكاة لصنف واحد ]١٧٣[

  
  . م حممد بن احلسن الشيباينكتاب األصل املعروف باملبسوط لإلما: املصدر

   باب الذهب والفضة والركاز واملعدن والرصاص والنحاس واحلديد واجلوهر وغري ذلك ، اجلزء الثاين١٢٦ 
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 ، من املساكني والفقـراء  واحداً صنفاً، زكاة إبله وبقره وغنمه، أعطى عشر أرضه وزكاته  أرأيت رجالً : قلت: النص
حدثنا احلسن بن عمـارة عـن       : حممد عن أيب يوسف قال    ،  نعم: ك فيما بينه وبني اهللا تعاىل؟ قال      أيسعه ذل 

  .املنهال عن شقيق عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه أتى بصدقة فبعث ا على أهل بيت واحد
  .٢١٧، ١٤٧ صوانظر أيضاً
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 يرنـزأخذ العشر من قيمة اخلمر واخل ]١٧٤[

  
  . ف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباينكتاب األصل املعرو: املصدر

  ، باب العاشر، اجلزء الثاين١٠١-١٠٠ ص
أرأيت النصراين أو الرجل من أهل الذمة مير على العاشر خبنازير أو خبمر قد اشتراه للتجارة وهي تساوي : قلت: النص

 اخلمر فيأخذ نصف عشر قيمتها؛      أما اخلنازير فال يعشرها، وأما    :  أيعشرها العاشر؟ قال   ،مائيت درهم أو أكثر   
حممد عن أيب يوسف قال حدثنا احلسن بن عمارة عن احلكم عن إبراهيم النخعي أنه قال يف اخلمر مير ـا                      

  .فيأخذ نصف عشر قيمتها: الذمي على العاشر
ر منه؟ زير للتجارة مل يعشر اخلنازير وأخذ عشر قيمة اخلمـفإذا مر الرجل من أهل احلرب باخلمر واخلن: قلت  

  .نعم: قال
    

 اشتغال السلطان بالتجارة ]١٧٥[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، كتاب ما يوضع فيه اخلمس والعشر وملن جيب، اجلزء الثاين١٥٧ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

ب له من ذلك قدر ما يغنيه من العطاء، ويفرض له جي: أرأيت اإلمام ما الذي جيب له يف بيت املال؟ قال        : قلت: النص
عطاء من بيت املال، فأما ما سوى ذلك فال حق له فيه؛ بلغنا عن أيب بكر رضي اهللا عنه أن حني ويل انطلق                       

معي شـئ أبيعـه   : أين يا خليفة رسول اهللا؟ قال: بشئ يبيعه فقال أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
  . من بيت املالله رزقاً منعوه وفرضوا ف،أستعني به يف نفقيت

  
 شراء وبيع املعتكف يف املسجد ]١٧٦[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب االعتكاف، اجلزء الثاين٢٣٧ ص



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٤٣ 

  .املذهب احلنفي: التصنيف
  .ا له من احلديث بعد أن ال يكون مبأمثوال بأس أن يشتري املعتكف ويبيع يف املسجد، وأن يتحدث مبا بد: النص

  
 أجرة اجلزار وبيع حلم اهلدي ]١٧٧[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب احللق، اجلزء الثاين٣٦٤ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 فإن فعل فعليه قيمتـه      ،من حلوم اهلدايا  شيئاً    وال ينبغي له أن يبيع     ،وال يعطي اجلزار منها وال من غريها شيئاً       : النص
  .يتصدق ا

  
 إنفاق الوكيل يف احلج من ماله ]١٧٨[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب احلج عن امليت وغريه، اجلزء الثاين٤١٧ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 فأنفق املدفوع إليه من ماله ومال امليـت،    ،عن ميت فلم يبلغ مال امليت النفقة       ليحج به    رجل دفع لرجل ماالً   : النص
قال إن كان األكثر من مال امليت وكان يبلغ الكراء وعامة النفقة فهو جائز، وإال فهو ضامن ويرده وحيج من 

امليت إذا كان    رجع به يف مال      ، نفسه، ويف مال امليت وفاء حبجه       وإن أنفق املدفوع إليه من مال      .حيث يبلغ 
  .قد دفع إليه

  
 استئجار من حيج ]١٧٩[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب احلج عن امليت وغريه، اجلزء الثاين٤٢٢ ص



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٤٤ 

  .املذهب احلنفي: التصنيف
  .ال جتوز اإلجارة وله نفقة مثله:  ليحج عنه ففعل، قالرجل استأجر رجالً: النص

  
 االنتفاع مبا غلب عليه احلالل ]١٨٠[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، كتاب التحري، اجلزء الثالث١٩ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

زير إال أن الزيت هو الغالب على ذلك مل         ـ كان له زيت فاختلط به بعض ودك ميتة أو شحم خن           أن رجالً لو  : النص
 وأن يبيعه ويبني عيبه، ولو كان ودك امليتة أو شـحم            ، بأن يستصبح به وأن يدبغ به اجللود مث يغسله          بأساً نر

زير هو الغالب على الزيت أو كانا سواء ال يغلب واحد منهما على صاحبه مل ينبغ أن ينتفع بشئ منه                    ـاخلن
  .وال يباع وال يستصبح به وال يدهن به جلد وال غري ذلك

  
 ر ابنهاألب يؤاج ]١٨١[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، كتاب التحري، اجلزء الثالث٣٨ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 فبلغ الغالم قبل أن     ،وكذلك لو أن األب آجر ابنه وهو صغري يف عمل من األعمال سنني معلومة بأجر معلوم               : النص
ار إن شاء فسخ اإلجارة، وإن شاء مضى عليها، وكانت حاله كحال الذي آجـره                فهو باخلي  ،يتمم السنني 

  .الوصي
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٤٥ 

  فهو حرإن اشتريت عبداً ]١٨٢[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ان، كتاب األمياجلزء الثالث ،١٦٥ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

  . وأجزى عنه، عتق مث اشتراه فهو حر عن مييينفالناًوكذلك إن قال إن اشتريت : النص
  .١٩٠ اجلامع الصغري ص :وانظر

  
 أعتق عين ]١٨٣[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   ، كتاب األمياناجلزء الثالث ،١٦٥ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

  . أجزى عنه،ه عبده يف كفارة ميينه قد مساه له وجعله له ففعل ذلك طلب إىل رجل أن يعتق عنرجالًولو أن : النص
  .]٣١٦[   و]٢٨١[  وانظر منتج، ٢١٣، ٢١٠ ،١٨٨ص ٤ج وانظر أيضاً

  
 إعطاء ما يعادل قيمة الطعام يف الكفارة ]١٨٤[

  
  . إلمام حممد بن احلسن الشيباينكتاب األصل املعروف باملبسوط ل: املصدر

   ، باب الطعام يف كفارة اليمني، اجلزء الثالث١٧٩ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

جيزي عنه من الكسوة، وإن كان يساوي الثوب          لعشرة مساكني من كفارة ميينه فإنه ال       إذا أعطى الرجل ثوباً   : النص
  .مثن الطعام فهو جيزي عنه من الطعام

  .١٨٥ص وانظر أيضاً
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٤٦ 

 صرف الكفارة يف بناء املساجد وحنوه ]١٨٥[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب باب الكسوة يف كفارة اليمني، اجلزء الثالث١٨٦ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 دين ميت أو يف عتق رقبة مل جيز ذلك ولو أنه أعطى من كفارة ميني يف أكفان املوتى أو يف بناء مسجد أو لقاء             : النص
  . بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال ذلك،عن ميينه

  
 حلف ال يبيع مث أمر غريه بالبيع ]١٨٦[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب الكفارة يف الوفاء يف اليمني ، اجلزء الثالث٢٨٢-٢٨١ ص
  . احلنفياملذهب: التصنيف

وإذا حلف   . مل حينث، ألن الذي باعه هو البائع       ، فأمر غريه فباعه   ، وال نية له    وال متاعاً  ولو حلف ال يبيع عبداً    : النص
 حنث، ألنه قد نـوى      ، فاشترى له  ه فأمر غري  ، وهو ينوي أن ال يأمر غريه فيشتري له        الرجل ال يشتري عبداً   

  .ذلك
  

 األمر بالشراء ]١٨٧[

  
  . ملعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباينكتاب األصل ا: املصدر

  ، باب الكفارة يف الوفاء يف اليمني، اجلزء الثالث٢٨٣ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

كذلك لـو حلـف ال      .  مل حينث  ، فباعه آلخر طلب ذلك إليه     ، قد مسى  وإذا حلف الرجل ال يبيع لرجل شيئاً      : النص
 فإن احلالف ال حينث، ألنه      ، واآلمر ينوي أنه لفالن احمللوف عليه      ،ى له  فأمره آخر فاشتر   ،يشتري لفالن شيئاً  

  .إمنا اشتراه للذي أمره



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٤٧ 

  
 الكفالة والوكالة ]١٨٨[

 

  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر
  ، باب الكفارة يف اليمني يف الكفالة، اجلزء الثلث٣١٠ ص

  .املذهب احلنفي: التصنيف
 مل حينث، ألن هذا ليس بكفالـة        ، فأمره فالن فاشترى له ثوباً     ،وإذا حلف الرجل أن ال يكفل عن فالن بشئ        : نصال

  .وإن كانت الدراهم على املشتري
 فهما سواء الكفالة والضمان، ولو      ،وإذا حلف الرجل أن ال يكفل عن فالن بشئ وال يضمن عن فالن شيئاً             

 .مل حينث: من عن رجل آخر ففعل ذلكأمره فالن أن يكفل عن رجل آخر أو يض

  
 كفالة الكفيل ]١٨٩[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب الكفارة يف اليمني يف الكفالة ، اجلزء كفالة الكفيل٣١٠ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

مل حينث احلالف، ألنه مل يكفل      : الف فكفل عن كفيله   ولو كانت الدراهم على فالن وا كفيل فأمر فالن احل         : النص
  .عن فالن بعينه

مل حينث ألنه مل يكفـل لـه   : ولو حلف ال يكفل عن فالن فكفل لغريه والدراهم اليت كفل ا أصلها لفالن      
  .بشئ وإن كان أصلها له، وكذا لو كفل لعبده أو ألبيه أو لبعض أهله فكفل ا له مل حينث

  
 لةالكفالة واحلوا ]١٩٠[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب الكفارة يف اليمني يف الكفالة، اجلزء الثالث٣١١ ص



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٤٨ 

  .املذهب احلنفي: التصنيف
مل حينث إذا مل يكن للمحتال دين عليه، ألن هذا    : ولو حلف أن ال يكفل لفالن فأحال فالن عليه مبال له عليه           : النص

  .ليس بكفالة أال ترى إمنا أحال عليه بشئ هو له عليه، وإمنا هو وكيل الذي أحال عليه
ضمن ما عندك لفالن فضمنه له مل حينث، ألنه مل يكفل عن فالن، إمنا ضمن ما عنده هلذا، أال ترى ا: ولو قال  

اله فاحتال به على احلالف أو أن هذا احملتال إمنا هو وكيل لرب املال لو كان هلذا احملتال له مال على الذي أح          
  .لذي أحال عليه حنث، ألن هذا كفيلضمنه احلالف له وعلى احلالف مال ل

  
 إذا عجزت عن قسط فالثمن كذا ]١٩١[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، كتاب املكاتب، اجلزء الثالث٣٣٩ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 فإن عجـز  ،مها عليه جنوماً وجنّ ، له أو أمة على ألف درهم أو على مائة دينار           كاتب عبداً  أرأيت رجالً : تقل: النص
  . ال: وز هذه املكاتبة؟ قالجت هل ،عن جنم منها فمكاتبته ألفا درهم

  .٣٥٣ صوانظر أيضاً
  

 الربا بني السيد وعبده ]١٩٢[

  
  . سن الشيباينكتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احل: املصدر

  ، كتاب املكاتب، اجلزء الثالث٣٤٠ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 هل ، وللعبد ألف درهم أو أكثر من ذلك، له على نفسه وماله على ألف درهم كاتب عبداًأرأيت رجالً: قلت: النص
ومل؟ : قلت. نعم: وكذلك لو كاتب على ألف دينار وللعبد أكثر من ذلك؟ قال         : قلت. جيوز ذلك؟ قال نعم   

  .ألنه ال يدخل بينه وبني عبده رباً: قال
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٤٩ 

 املكاتبة على مال غري معلوم ]١٩٣[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، كتاب املكاتب، اجلزء الثالث٣٤١ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

مل واخلدمـة   : قلت. نعم:  هل جتوز هذه املكاتبة؟ قال     راً له على أن خيدمه شه      كاتب عبداً  رجالًأرأيت  : قلت: النص
وكذلك لو كاتبـه  :  قلت؟ستحسن ذلك، أال ترى أنا جنيز املكاتبة على مال ليس مبعلوم         أ: غري معلومة؟ قال  

 قد وقها ومسـى طوهلـا        وكذلك على أن حيفر له بئراً      ، قد أجرها وجصها وما يبىن ا      على أن يبين له داراً    
  . يف االستحسان جائزأيضاًنعم هذا : املكان؟ قالوقدرها وأراه 

  
 املكاتبة لطرف ثالث ]١٩٤[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، كتاب املكاتب، اجلزء الثالث٣٤٢ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

  .نعم:  سيده أجيوز ذلك؟ قال يؤديها إىل غريأرأيت املكاتب إذا كاتبه سيده على ألف: قلت: النص
  

 املكاتبة على ضمان ]١٩٥[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، كتاب املكاتب، اجلزء الثالث٣٤٢ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

نعم، املكاتبـة  : الأرأيت إن كان على ألف درهم يضمنها لرجل على سيده أجيوز املكاتبة على هذا؟ ق              : قلت: النص
ها بشرط لـسيده،    ألن املكاتبة جائزة، وألنه ليس في     : مل أجزت املكاتبة؟ قال   : قلت. جائزة، والضمان جائز  

  .قد كاتبتك على ألف درهملة قوله نـزفهو مب



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٥٠ 

  
 ضع وتعجل ]١٩٦[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  تاب املكاتب، ك، اجلزء الثالث٣٤٣ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 مث صاحله السيد على أن يعجل لـه بعـض            له على مال أو جنمها عليه جنوماً        كاتب عبداً  أرأيت رجالً : قلت: النص
ألن املكاتـب   : ومل وأنت تكرهه يف الدين؟ قال     : قلت. نعم: املكاتبة وحط عنه ما بقي هل جيوز ذلك؟ قال        

  .زلة احلقـه، وال يكون هذا مبنزلة عبده فلذلك مل أكرهـمبن
  .٤٦٢اجلامع الصغري ص : وانظر أيضاً

  
 املكاتبة على مال بعد العتق ]١٩٧[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب ما ال جيوز من املكاتبة، اجلزء الثلث٣٥٠ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 له على ألف درهم وهي قيمته على أنه إذا أدى يعتق وعليه ألف أخرى هـل                 اتب عبداً  ك أرأيت رجالً : قلت: النص
وجتوز هذه املكاتبة : قلت.  وكانت عليه ألف أخرى ، إذا أدى األلف درهم عتق     نعم: جتوز هذه املكاتبة؟ قال   

  .نعم ولكن إذا أدى األلف األوىل عتق: عندك؟ قال
  

 لغريااملكاتبة على عروض  ]١٩٨[

  
  .  األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباينكتاب: املصدر

  ، باب ما ال جيوز من املكاتبة، اجلزء الثالث٣٥١-٣٥٠ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف
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 ١٥١ 

ألنه كاتبه على : ومل؟ قال: قلت. ال:  له على عبد غريه هل جتوز املكاتبة؟ قال         كاتب عبداً  أرأيت رجالً : قلت: النص
  ال ترى أنه كاتبه على ما ال ميلك؟ على أموال الناس من العروض؛ أةوز املكاتبعرض لغريه، وال جت

  .٤٦٠ري ص غامع الصاجل: وانظر أيضاً
  

 تسلسل املكاتبة ]١٩٩[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   ، باب كتابة املكاتب اجلزء الثالث٣٦٧ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

وكذلك لـو   : قلت. نعم:  أجيوز ذلك؟ قال   أيضاً له    مث كاتب مكاتبه عبداً    أرأيت املكاتب يكاتب عبداً   : قلت: لنصا
  .نعم: كانت أمة له؟ قال

  .٤٦٠وانظر اجلامع الصغري ص ، ٣٧٤  صوانظر أيضاً
  

 مكاتبة املأذون له بالتجارة ]٢٠٠[

  
  . الشيباينكتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن : املصدر

  ٥ ص٤وجباب مكاتبة املأذون له يف التجارة، ، اجلزء الثالث، ٣٩٤ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

جتوز مكاتبتـه؟    من عبيده أو أمة من إمائه هل         أرأيت العبد املأذون له يف التجارة إذا كان كاتب عبداً         : قلت: النص
زلة املأذون له يف التجـارة؛  ـليس املكاتب مبن:  قال؟إن للمكاتب أن يكاتب :  وقد قلت  ولم: قلت. ال: قال

؛ أال ترى أنـا جنيـز       وإمنا استحسنا يف املكاتب استحساناً    ! أال ترى أن املكاتب ليس ألحد على ماله سبيل        
  ؟ وجنيز مكاتبة الرجل على ابنه إذا كان صغرياً،مكاتبة الوصي وهو ال ميلك ما يكاتب
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 املكاتبة على قيمة اخلمر ]٢٠١[

  
  . اب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباينكت: املصدر

  ، باب مكاتبة الذمياجلزء الرابع ،٣٨ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

املكاتبـة  :  ما القول يف ذلك؟ قال،ن العبد أسلمإ مث  له من أهل الذمة على مخرٍ      كاتب عبداً  أرأيت ذمياً : قلت: النص
 على اخلمـر؟    ة وأنت ال جتيز املكاتب    مول: قلت. عليه قيمة اخلمر  : د؟ قال فما يكون على العب   : قلت. جائزة

ألنه كاتب يوم كاتبه واملكاتبة جائزة فال يفسدها إسالمه، وال يزيدها إال شدة ويكون عليه قيمة اخلمر             : قال
  .يسعى فيها

وم بعد إسـالمه؟   كيف يؤدي النج، من مخر  إن كان جنومه كل شهر أن يؤدي كذا كذا رطالً          أرأيت: قلت  
يؤدي قيمة كل جنم عند حمل كل جنم، فإن عجز عن شئ من ذلك رد يف الرق، وإن عجز ورد يف الرق  : قال

  .نعم، إال أنه ال جيرب على بيعه: وكذلك السيد هو الذي أسلم؟ قال: قلت. أجرب مواله على بيعه
  .٤٤ صوانظر أيضاً

  
 مكاتبة أحد الشريكني على حمرم ]٢٠٢[

  
  . ألصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباينكتاب ا: املصدر

  ، باب مكاتبة الذمي، اجلزء الرابع٤٣ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 والعبـد ذمـي   ، له من عبد بينه وبني آخر بغري إذن شـريكه  من أهل الذمة كاتب نصيباً     أرأيت رجالً : قلت: النص
يعتق نصيبه من العبد، فإن كان :  ما القول يف ذلك؟ قال    ،ذمي فكاتبه على مخر فأداها إىل ال      ،والشريك مسلم 

فهل يكون له من شريكه مما :  قلت.إن شاء ضمن وإن شاء أعتق، وإن شاء استسعى:  فشريكه باخليارموسراً
ألنه مسلم وال حيل له اخلمر وال قيمتها، فمن مث مل أقض            : مل؟ قال : قلت. ال  : قبض من املكاتبة سبيل؟ قال    

  .شريكه بشئ مما أخذ إذا استهلكهله على 
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 املواالة ]٢٠٣[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب مواالة الرجل الرجل، اجلزء الرابع١٦٧ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 ووااله فإنه يرثه ويعقـل      إذا أسلم الرجل على يدي رجل     : حممد عن أيب حنيفة عن محاد عن إبراهيم أنه قال         : النص
وهـذا  مل يكن له أن يتحول عنه إىل غريه،          ، فإذا عقل عنه   عنه، وله أن يتحول عنه إىل غريه إذا مل يعقل عنه          

  .قول أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد
  

 بيع الوالء وهبته ]٢٠٤[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   ، باب بيع الوالءرابع اجلزء ال،١٨٠ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

قال رسـول اهللا    : هللا بن عمر قال   عبد ا هللا بن دينار عن     عبد ا حممد عن أيب يوسف عن عبيد اهللا بن عمر عن           : النص
 وهذا قول أيب حنيفة وأيب يوسـف  ،"الوالء حلمة كلحمة النسب ال يباع وال يوهب     : "صلى اهللا عليه وسلم   

  .وحممد
  .٢٢٩ صضاًوانظر أي

  
 اشتراط الوالء ]٢٠٥[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

، باب الرجل يشتري العبد على أن يعتقه على أن الوالء للبائع أو يشتريه بيعاً فاسـداً                 ، اجلزء الرابع  ١٨٤ ص
  فيعتقه

  .املذهب احلنفي: التصنيف
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 ١٥٤ 

إين : قالتنيفة عن محاد عن إبراهيم عن عائشة رضي اهللا عنها ساومت بريرة ف   حممد عن أيب يوسف عن أيب ح      : النص
فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         . اشترطي أن الوالء لنا   : فقالوا هلا ! عتقهاشتريها فأ أأريد أن   

  .؛ فاشترا فأعتقتها"الوالء ملن أعتق: "فقال
  

 الصلح عن الدية ]٢٠٦[

  
  .  باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباينكتاب األصل املعروف: املصدر

   ، باب جناية املكاتب على مواله وجناية مواله عليه، اجلزء الرابع٣٢٢ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

ولو كان من أهل اإلبل فقضى عليه باإلبل فصاحله من ذلك على شئ من العروض أو احليوان بعينه بعد أن ال                     : النص
 وكان له أن يأخذه بذلك لـيس  ، وإن كان أكثر من الدية أضعافاً كان ذلك جائزاً:يةيكون مما فرض فيه الد  

 وكذلك لو كان من أهل الورق أو من أهل الذهب إذا صاحله على شئ  . ل ألنه صاحله على شئ بعينه     فيه أج
ال خري فيـه   فوإن ضرب لشئ من ذلك أجالً    .  فهو جائز   كان أو قليالً    بيد كثرياً  من احليوان أو العروض يداً    

  . بدينمن قبل أنه اشتراه بالدية وهي دين فال يصح أن يشتري ديناً
  .٤٣١ صوانظر أيضاً

  
 العاقلة ]٢٠٧[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   ، باب القسامةاجلزء الرابع ،٤٢٧ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

لزم العاقلة فعلى املقاتلة من أهل الديوان؛ وال يلزم النساء وال الذرية من ذلك شئ وال       إمنا يعقل الدم وكل ما ي     : النص
  .من ليس له ديوان

الرجل إال ثالثة دراهم أو أربعة، فإن مل يسع ديوان أولئك القوم لتلك الدية ضم إليها أقـرب                   وال يؤخذ من  
  . هم أو أربعةالقبائل إليهم يف النسب، حىت ال يقع على الرجل إال ثالثة درا
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  .٥٩٠  صوانظر أيضاً
  

 املهر أرش اجلرح ]٢٠٨[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   ، باب العفو يف اخلطأ، اجلزء الرابع٤٥٦ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 وعلى قطع تلك اليد أو تلك الضربة  أو جرحته مث تزوجها على تلك اجلراحةوإذا قطعت املرأة يد الرجل عمداً: النص
فإن طلقها قبل أن يدخل ـا       . فذلك كله سواء، فإن برأ وصح فإن مهرها أرش ذلك اجلرح وتلك الضربة            

  .كان هلا نصف ذلك األرش وترد عليه نصفه
  .٤٧٢ صوانظر أيضاً

  
 استرداد بعض رأس املال وبعض املسلم فيه ]٢٠٩[

  
  . إلمام حممد بن احلسن الشيباينكتاب األصل املعروف باملبسوط ل: املصدر

  ، كتاب البيوع والسلم، اجلزء اخلامس٧ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

  .وال بأس بأن تأخذ بعض رأس مالك وبعض ما أسلمت فيه إذا حل األجل: النص
  

 مؤنة السلم وكلفة محله ]٢١٠[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   ، كتاب البيوع والسلم،اجلزء اخلامس٩ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف
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 ١٥٦ 

فسد : فإن مل يشترط ذلك   . فالبد من أن يشترط املكان الذي يوفيه فيه       : وكل شئ من السلم له محل ومؤونة      : النص
  .السلم يف قول أيب حنيفة

  .٥١، ٢٨ صوانظر أيضاً
 السلم يف الفلوس ]٢١١[

  
  .  لإلمام حممد بن احلسن الشيباينكتاب األصل املعروف باملبسوط: املصدر

   ، كتاب البيوع والسلم اجلزء اخلامس،١١ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

  .وال بأس يف السلم يف الفلوس عدداً: النص
  .٥٧ ،٥٦، ٤١ صوانظر أيضاً

  
 االستصناع ]٢١٢[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، كتاب البيوع والسلم امس، اجلزء اخل١١ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 من آنية النحاس، واشترط      أو آنيةً   أو قمقماً   أو كوزاً  إذا استصنع الرجل عند الرجل خفني أو قلنسوة أو توراً         : النص
، فهو باخليار إذا فرغ الرجل من ذلك، ألنه اشترى مـا مل             من ذلك صناعة معروفة ومل يضرب لذلك أجالً       

 وكانت تلك الـصناعة معروفـة       فإن ضرب له أجالً   . إن شاء الذي استصنعه أخذه وإن شاء تركه       ف: يرى
وإن .  يف قول أيب حنيفة-لة السلم وهو جائز ليس له خيارنـزفهو مب :  من النحاس   معروفاً واشترط منها وزناً  

  .فهو فاسد ال جيوز: كانت جمهولة
  

 املقاصة ببعض رأس مال السلم ]٢١٣[

  
  . صل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباينكتاب األ: املصدر
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  ، كتاب البيوع والسلم ، اجلزء اخلامس١٥ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 عليه، ومخسمائة نقـده   يف طعام، مخسمائة درهم من ذلك كانت ديناً        وإذا أسلم الرجل ألف درهم إىل رجلٍ      : النص
وبلغنا : قال– ويبطل من ذلك حصة الدين وهو النصف       ،نصففإنه جيزي ذلك من حصة النقد وهو ال       : إياها

   يف دين؟سلم ديناًأأال ترى أنه . ذلك عن أيب حنيفة عن ابن عباس
  .٣٢٣ اجلامع الصغري ص:وانظر

  
 اخليار يف السلم ]٢١٤[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   والسلم، كتاب البيوع، اجلزء اخلامس١٦ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

فال جيوز السلم يف هذا، والسلم فاسد،       : وإذا أسلم الرجل الدراهم إىل رجل يف طعام على أن أحدمها باخليار           : النص
  . فيجوز ذلك، إال أن يبطل صاحب اخليار خياره قبل أن يتفرقاـزلة الصرف،وهو مبن

  
 لسلم اصلح الكفيل يف  ]٢١٥[

  
  . عروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباينكتاب األصل امل: املصدر

  ، كتاب البيوع والسلماخلامس، اجلزء ١٧-١٦ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

:  مث صاحل الكفيل على رأس ماله، فإن الذي عليه الطعام باخليار           ، يف طعام، وأخذ كفيالً    أسلم الرجل إىل رجلٍ   : النص
  .وهذا قول أيب حنيفة وحممد–وإن شاء رد الصلح فإن شاء أجاز الصلح وأعطاه رأس املال 
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 االشتراك يف السلم والصلح عليه ]٢١٦[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، كتاب البيوع والسلم، اجلزء اخلامس١٨ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

فإن الصلح ال :  على رأس املال وأىب اآلخر أن جييز ذلكأسلم الرجالن إىل رجل يف طعام، فصاحله أحدمها: النص
كان ما أخذ اآلخر : فإن رضي الشريك بذلك. جيوز، من قبل أنه ال يكون ألحدمها دراهم ولآلخر طعام

  .وهذا قول أيب حنيفة وحممد–رأس املال وما بقي من الطعام بينهما 
  

 التعويض عن اجلودة ]٢١٧[

  
  . سوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباينكتاب األصل املعروف باملب: املصدر

  ، كتاب البيوع والسلم، اجلزء اخلامس٢٢ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

فال بأس بذلك إن فعله، وكذلك لـو        :  فأتاه اآلخر جبيد، فقال خذ هذا وزدين درمهاً        وإذا كان اشترط وسطاً   : النص
مما يكال أو يوزن فأتـاه  شيئاً وإن كان  .فعلهفال بأس بذلك إن  :  اشترط عليه أو أعرض    اأتاه بثوب أطول مم   

مل يكن يف هذا خـري وال  :  خذ هذا وزدين درمهاً:مبثل ذلك الكيل الذي عليه غري أنه أجود مما اشترط، فقال  
فأمـا  .  وكذلك كل ما يكال ويـوزن ؟جيوز، أال ترى أن ال يصلح خمتوم حنطة مبختوم حنطة وزيادة درهم  

  . ويعطي مثله وزيادة درهمباًالثياب فال بأس أن يأخذ ثو
ز هذا من قبل أنه ال يدري       مل جي :  من رأس مالك    هذا وأرد عليك درمهاً    خذ: ولو أتاه بأنقص من ثوبه فقال       

ولو أتاه مبثل طعامه يف الكيل وهو دونه . وكذلك يف الطعام .ال ما أخذ وما ترك، ألن الثوب خمتلفكم رأمس 
  . ال جيوزن ذلك باطالًكا: درمهاًخذ هذا وأرد عليك : فقال
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 احلوالة ببعض رأس مال السلم ]٢١٨[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، كتاب البيوع والسلم، اجلزء اخلامس٢٧ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

فإمنا له من   :  بعض، مث تفرقا   فإن أسلم إليه دراهم يف طعام فقبض بعضا، وأحال ببعض على آخر، وبقي عنده             : النص
فال خري فيه، ويرجع رب السلم      : السلم حبساب ما قبض من املال فأما ما أحاله به أو بقي عنده مل ينقده إياه               

  .بالدراهم اليت حاله ا على احملتال عليه
  

 ترديد املسلم فيه بني نوعني ]٢١٩[

  
  . لشيباينكتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن ا: املصدر

  ، كتاب البيوع والسلم، اجلزء اخلامس٣٢ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

أسلم الرجل إىل الرجل عشرة دراهم يف عشرين خمتوم شعري أو عشرة خماتيم حنطة، ووقع السلم علـى                  وإذا  : النص
السلم مل يقـع    فال خري يف هذا، ألن      : هذا، والشرط على هذا أن يعطيه أيهما شاء رب السلم أو املسلم إليه            

  .على شئ معلوم
  

 بيع املسلم فيه ]٢٢٠[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، كتاب البيوع والسلم، اجلزء اخلامس٣٣ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٦٠ 

 فإنه ال يستطيع أن يوليه ولّين هذا السلم،:  رجل لرب السلموإذا أسلم الرجل إىل رجل دراهم يف حنطة، فقال : النص
وقد جاء األثر عن رسول اهللا . ذلك السلم وال جيوز، من قبل أن التولية بيع، وال جيوز أن يبيع له ما مل يقبض            

  .أنه ى عن بيع الرجل ما مل يقبض: صلى اهللا عليه وسلم
  

 توكيل رب السلم بالقبض قبل الكيل ]٢٢١[

  
  .  حممد بن احلسن الشيباينكتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام: املصدر

   ، كتاب البيوع والسلم، اجلزء اخلامس٣٤ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

اقبضه، : وإذا أسلم الرجل إىل رجل يف كر حنطة، فاشترى الذي عليه الكر كر حنطة من رجل آخر، مث قال                  : النص
وال . ملشتري مث يكتاله رب السلم   فليس ينبغي لرب السلم أن يقبضه حىت يكتاله ا        : قبل أن يكتال من املشتري    

  .يصلح له أن يأخذه بكيله حىت يأخذه بكيل مستقبل لنفسه
وإذا كان كر سلم على رجـل،    . فال يبيعه حىت يكتاله   :  من طعام مكايلة، فاكتاله    فإذا اشترى رجل كراً   ): ٢( النص

 كيل واحـد يف بيـع       فال جيزيه : ، ووكل رب السلم أن يقبضه له ويأخذه من سلمه         فاشترى من رجل كراً   
  .واقتضاء

  .٣٩  صوانظر أيضاً
  

 توكيل املسلم إليه لرب السلم بالشراء والقبض ]٢٢٢[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، كتاب البيوع والسلم، اجلزء اخلامس٣٤ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

كتله لنفـسك   ا مث   ، فاقبضه يل بكيل    ا طعاماً  اشتر: ب السلم دراهم، فقال    إىل ر  وإذا دفع الذي عليه السلم    : النص
  .اًكان جائز: بكيل آخر مستقبل

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٦١ 

  السلم املتبادل ]٢٢٣[
 

  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر
 ، كتاب البيوع والسلم، اجلزء اخلامس٣٦ ص

  .املذهب احلنفي: التصنيف
هما واحد، وصفتهما واحدة لُأسلم الرجل إىل الرجل يف كر حنطة، مث أسلم اآلخر إليه يف كر حنطة، وأج  وإذا: النص

 كل واحد ؟أال ترى أنه يبيع ما مل يقبض. ، وإن تقاصا به فال جيوزفال يكون شئ من ذلك قصاصاً  : أو خمتلفة 
جيوز أن يأخذ إال رأس ماله أو الـذي   عليه، والوإمنا يأخذ به ديناً  يأخذه،ه كراًمنهما ليس يقبض من كر 

  . والذي عليه ليس مما أسلم فيه وال رأس ماله،أسلم فيه
  

 مقاصة السلم والقرض ]٢٢٤[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   ، كتاب البيوع والسلم، اجلزء اخلامس٣٦ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

وإن كان األول قرضاً     . سواء افال بأس أن يكون قصاصاً، إذا كان      :  واآلخر قرضاً  ألول منهما سلماً  وإذا كان ا  : النص
  .واآلخر سلماً فال يكون قصاصاً وإن تراضيا بذلك

  .٤٦ ص وانظر أيضاً
  

  مقاصة الصرف والقرض ]٢٢٥[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   ، كتاب البيوع والسلم اخلامس، اجلزء٣٧ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 . ألن الدراهم والدنانري من األمثانيكون قصاصاً:  بعشرة دراهم مث استقرض منهإذا باع ديناراً: النص



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٦٢ 

  
 توكيل املقرض بإقباض رب السلم قبل كيله ]٢٢٦[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، كتاب البيوع والسلم، اجلزء اخلامس ٣٨ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

كله لـصاحب   : ، فقال وإذا كان للذي عليه السلم قرض على رجل، أو مل يكن له فاستقرض من رجل كراً               : النص
فهو قبض وهو جائز، من قبل أن أصل الطعام علـى املطلـوب   :  واحداًالسلم، فاكتال صاحب السلم كيالً  

، كان جـائزاً  :  من الطعام، فاستقرضه رجل منه على كيله        كال كراً  أال ترى لو أن رجالً    .  ببيع قرض وليس 
 ليس يكيله له، إمنا هـو       كيل، فهو يأخذ قرضاً   فإن القرض ال حيتاج فيه إىل       . وله أن يبيعه من قبل أن يكتاله      

  .وكيل للبائع ألن القرض ال يفسده أال يكال
  .٣٢٥ اجلامع الصغري ص:وانظر

  
 لشركة بعد عقد السلما ]٢٢٧[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، كتاب البيوع والسلم، اجلزء اخلامس٤٣ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

فإن : أشركين فيه: أسلم الرجل إىل الرجل يف طعام، فقال له رجل آخر بعدما نقد وتفرقا أو قبل أن يتفرقا    وإذا: النص
  .الشركة ال جتوز، ألن الشركة بيع، وهذا بيع ما مل يقبض

  
 الرهن يف السلم ]٢٢٨[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   ، كتاب البيوع والسلم، اجلزء اخلامس٤٣ ص



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٦٣ 

  .املذهب احلنفي: التصنيف
 .فقد بطل السلم، ألن الرهن مبا فيه: لسلم، فهلك الرهن يكون فيه وفاء باوإذا أخذ الرجل بالسلم رهناً: النص

  
 استرباح الكفيل يف السلم ]٢٢٩[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   ، كتاب البيوع والسلم، اجلزء اخلامس٤٥ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

سلم من املسلم إليه على وجه االقتضاء منه، مث باعه وربح فيه أو             وإذا كفل الرجل بالسلم، فاستوىف الكفيل ال      : النص
فهو له حالل، ألنه قبضه على وجـه        :  مثله، وفضل يف يده فضل من ذلك       أكله، مث قضى رب السلم طعاماً     

  .االقتضاء منه
لـك،   من ذ  ولو كان قبضه على وجه الرسالة، فإنه رسول فيه حىت يدفعه إىل رب السلم، فإن فعل فيه شيئاً                   

  .كان ينبغي له أن يتصدق بالربح، وكان ال حيل الفضل
وإن قضى الكفيل السلم من ماله قبل أن يقبضه من املكفول عنه، مث صاحل املكفول عنه على دراهم أو شعري                      

فهو جائز، من قبل :  بيدأو على غري ذلك مما يكال أو يوزن أو على عروض أو على حيوان، غري أن ذلك يداً   
 على املكفول عنه، فال أال ترى أن له قرضاً. زلة رب السلمـههنا مقرض للمكفول عنه، وليس مبنأن الكفيل 

  .ن يبيع القرض ببعض ما ذكرناأبأس ب
  

 اقتسام دين السلم  ]٢٣٠[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   ، كتاب البيوع والسلم، اجلزء اخلامس٥١ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

  .فال جيوز، وال خري فيه: وإذا كان السلم بني رجلني فاقتسماه وهو دين: النص
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٦٤ 

 مد عجوة ]٢٣١[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   ، كتاب البيوع والسلم، اجلزء اخلامس٥٩ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

  . مبثل، وال اثنني بواحدال خري فيه مثالً: احلنطة اليت قليت وطحنت، واحلنطة بالسويقوال خري يف احلنطة ب: النص
إال : بلغنا حنو من ذلك عن الشعيب؛ إال يف اخلصلة الواحـدة –فال خري فيه : ولو كان مع ذلك ذهب أو فضة   

 الدراهم والـذهب   مبثل، واحلنطة أكثر، ومع السويق دراهم أو ذهب، فتكونأن يكون السويق باحلنطة مثالً  
  .بفضل احلنطة

  
 تأجيل املعني ]٢٣٢[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   ، كتاب البيوع والسلم، اجلزء اخلامس٦٧ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 من قبل أنه اشـترى شـيئاً  ، كان هذا فاسداً: أجل يوم أو أكثر من ذلك) أي يف املبيع احلاضر(ولو جعل فيه    : النص
  .بعينه، فال جيوز فيه األجل

  
 تكلفة التوصيل ]٢٣٣[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   ، كتاب البيوع والسلماجلزء اخلامس ،٦٧ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

زله، ومهـا يف    ـوزن واشترط عليه أن يوفيه إياه يف من        بطعام أو بغريه مما يكال أو ي       وإذا اشترى الرجل طعاماً   : النص
  .فال خري:  بطعام وفضلطعاماًفذلك جائز، ما خال الطعام، فإنه قد أخذ : زلـاملصر الذي فيه املن



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٦٥ 

  .٩٥ صوانظر أيضاً
  

 نقد الوكيل عن رب السلم من عنده ]٢٣٤[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   ، باب الوكالة يف السلم، اجلزء اخلامس٧٠ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 والطعـام للـذي وكلـه،       ، فهو جائز  :وإن كان الوكيل نقد الدراهم من عنده، ومل يدفع الذي وكل شيئاً           : النص
  .والدراهم للوكيل دين على املوكل

  
 التوكيل يف بيع السلم  ]٢٣٥[

  
  . إلمام حممد بن احلسن الشيباينكتاب األصل املعروف باملبسوط ل: املصدر

  ، اجلزء اخلامس، باب الوكالة يف السلم٧٣ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 بأن يأخذ له دراهم يف طعام مسمى إىل أجل، فأخذ الوكيل الدراهم، مث دفعهـا إىل                 وإذا وكل الرجل رجالً   : النص
ه دراهم قرض، ألن الوكيل حيث أسـلم  وإمنا للوكيل على الذي وكل .فإن الطعام على الوكيل : الذي وكله 

  . عليه فصارت قرضاً،إليه يف طعام صار عليه، وحيث دفع الدراهم إىل الذي وكله مل يسلمها يف طعام
  

 الوكيل يسلم من الدين الذي عليه ]٢٣٦[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

    يف السلم، باب الوكالة، اجلزء اخلامس٧٥ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٦٦ 

فـإن هـذا ال     :  أن يسلم له عشرة دراهم من الدين الذي عليه يف الطعام، فأسلمها له             وإذا وكل رجل رجالً   : النص
  . وهو من مال الوكيل املأمور حىت يقبض الطعام ويدفعه إىل اآلمر، لآلمر يف قول أيب حنيفةيكون سلماً

صرفها يل بدنانري أو اشتر يل ا       اوكذلك ألف درهم على رجل فقال        . جائز وهو يف قول أيب يوسف وحممد       
  . زطياًعدالً

  
 نية الوكيل ]٢٣٧[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   ، باب الوكالة يف السلم، اجلزء اخلامس٧٦ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 وبايعه ومل يكن له نية يف دفع  إليه دراهم يسلمها له يف احلنطة، فقاول الوكيل رجالً فدفعإذا وكل رجل رجالً: النص
وإن دفع إليـه دراهـم      . فهو جائز، وهي لآلمر   : درامهه، وال يف دفع دراهم اآلمر، مث دفع إليه دراهم اآلمر          

كن النية يف ذلـك     وهو قول يعقوب، إذا مل ت     –فالطعام له، ودراهم اآلمر عند الوكيل حىت يسلمها         : لنفسه
  .لنفسه وال لآلمر

  
 التوكيل بقبض الثمن دون العقد ]٢٣٨[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   ، باب الوكالة يف السلم اجلزء اخلامس،٤٥ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

فقد انتقض :  أن يدفع إليه الدراهم، وقام هو فذهب دراهم يف طعام، مث وكل رجالًوإذا أسلم الرجل إىل رجلٍ    : النص
  .فهو جائز: فإن دفع الوكيل الدراهم والرجل حاضر .السلم وبطل

  .٧٧ صوانظر أيضاً
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 ١٦٧ 

 السلم مبال املضاربة ]٢٣٩[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   ، باب الوكالة يف السلم، اجلزء اخلامس٧٩ ص
  .املذهب احلنفي: تصنيفال

  .فهو جائز: وإن كانت من دراهم املضاربة. فهو جائز:  يسلم له يف طعامإذا وكل املضارب رجالً: النص
  

 خلط أموال السلم ]٢٤٠[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   ، باب الوكالة يف السلم، اجلزء اخلامس٨٠ ص
  .هب احلنفياملذ: التصنيف

 فأسلم الـدراهم  -كل واحد منهما بدرامهه على حده–إذا وكل رجالن رجالً واحداً أن يسلم هلما يف طعام      : النص
  .وال يضمن الوكيل، ألنه مل خيلط الدراهم بالدراهم، فهو جائز:  واحد يف طعامٍ واحدكلها إىل رجلٍ

  
 تويل طريف العقد ]٢٤١[

  
  . وط لإلمام حممد بن احلسن الشيباينكتاب األصل املعروف باملبس: املصدر

  ، باب الوكالة يف السلم، اجلزء اخلامس٨١ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

وكذلك لو أسـلمها إىل   .فإنه ال جيوز:  بأن يسلم له دراهم يف طعام، فأسلمها إىل نفسهإذا وكل رجل رجالً  : النص
  .فإنه ال جيوز: عبده أو مكاتبه
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 ١٦٨ 

 البيع بسعر الوحدة ]٢٤٢[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: صدرامل

   ، باب البيوع الفاسدة، اجلزء اخلامس٨٥ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

قد أخذت كل واحـد  :  أوعدل زطي أو جراب هروي فقالاًق أو رقي أو إبالً   أو بقراً  وإذا اشترى الرجل غنماً   : النص
فإن البيع يف هذا فاسد، ألنه إمنا وقع على شئ واحد :  ومل يسم مجاعة ذلك الشئ   ،من هذا بكذا وكذا درمهاً    

إن البيع جائز كله، وإن :  وهو قول أيب يوسف وحممد:وفيها قول آخر .يف قول أيب حنيفة–ال يدري أميا هو    
  .مجيع ذلك الشئ عدل، هذا إن كان قد رآه

  
 مبا يبيع الناسبالسعر أو البيع  ]٢٤٣[

  
  . ألصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباينكتاب ا: املصدر

   ، باب البيوع الفاسدة، اجلزء اخلامس٨٧ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

فالبيع يف هذا فاسد، ال جيوز ألنه اشترى مبا : وإذا اشترى الرجل عدل زطي أو جراب هروي بقيمته أو حبكمه     : النص
  .ال يعرف

قـد  :  أو غري ذلك من مجيع األصناف، فقال        حنطة أو فرق مسن أو زيت أو ثوباًََ         كر وإذا اشترى الرجل بيعاً   
  .وهو ضامن ملثله إن استهلكه، إن كان مما يكال ويوزن. فهذا فاسد: أخذت منك هذا مبثل ما يبيع الناس

ـ : وإن علم قبل أن يتفرقا    . فهو فاسد : أخذت منك هذا مبثل ما أخذ فالن من الثمن        : وكذلك لو قال     و فه
إن شاء : يف قول أيب حنيفة، وهو باخليار إذا علم مثنها    –قد اشتريتها كل ذراع بدرهم      : زلة الدار إذا قال   ـمبن

  .أخذها وإن شاء تركها
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 ١٦٩ 

  بكذاالبيع نسيئة بكذا ونقداً ]٢٤٤[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   لفاسدة، باب البيوع ا، اجلزء اخلامس٨٨ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

هو إىل أجل كذا بكذا وكذا، وإىل أجل        : ، فقال هو بالنسيئة بكذا وبالنقد بكذا؛ أو قال        وإذا باع الرجل بيعاً   : النص
بلغنا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه ـى عـن             –فإنه ال جيوز    : كذا بكذا وكذا، فافترقا على هذا     

  .حدثنا بذلك أبو حنيفة رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال حممد. شرطني يف بيع
  

 شراء الزيت قبل عصره ]٢٤٥[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   ، باب البيوع الفاسدة، اجلزء اخلامس٩٢ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

، وشراء دهن السمسم قبل أن يعصر، وشراء السمن قبـل أن            وكذلك شراء الزيت يف الزيتون قبل أن يعصر       : النص
  .فهذا كله فاسد، ال جيوز البيع فيه: يسأل

  
 البيع بشرط البيع أو اهلبة أو القرض ]٢٤٦[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   ، باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها، اجلزء اخلامس٩٤ص
  .املذهب احلنفي: يفالتصن
 أو يهب له هبة أو على أن يعطيه عطية أو علـى أن  ، على أن يقرضه قرضاً وإذا اشترى الرجل من الرجل بيعاً     : النص

  .فهذا كله فاسد: يتصدق عليه بصدقة أو على أن يبيعه كذا وكذا بكذا وكذا من الثمن
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 ١٧٠ 

 شرط نقد الثمن ]٢٤٧[

  
  . م حممد بن احلسن الشيباينكتاب األصل املعروف باملبسوط لإلما: املصدر

   ، باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها، اجلزء اخلامس٩٥ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

فالبيع يف هـذا    :  ينقده الثمن إىل أربعة أيام أو إىل شهر فال بيع بينهما            اشترى الرجل ثوباً، على أنه إن مل       وإذا: النص
  .فهو جائز: وأما يف قول حممد .يف قول أيب حنيفة–هذه املدة لة اخليار إىل نـزوهذا مب .فاسد ال جيوز

  .١٢٥ صوانظر أيضاً
  

 استثناء املنفعة ]٢٤٨[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   ، باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها، اجلزء اخلامس٩٥ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

  .فهو فاسد:  أو أقل أو أكثر على أن يسكنها البائع شهراًاع داراًوكذلك لو ب: النص
  

 استثناء اجلنني ]٢٤٩[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   ، باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها، اجلزء اخلامس٩٦ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 واستثىن ما يف بطوا، فإن البيع على هذا فاسد ال       وهن حوامل   أو خادمةً   أو شاةً  ناقةً أو   وإذا باع الرجل بقرةً   : النص
  .جيوز
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 ١٧١ 

 البيع إىل العطاء أو احلصاد ]٢٥٠[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   ، باب البيوع الفاسدة من قبل األجل، اجلزء اخلامس١١١ص
  .نفياملذهب احل: التصنيف

–فهذا كله باطل :  إىل احلصاد أو إىل الدياس أو إىل حذاذ النخل أو إىل رجوع احلاج   وإذا اشترى الرجل شيئاً   : النص
  .هللا بن عباسعبد ابلغنا ذلك عن 

  
 عرض السلعة أثناء اخليار ]٢٥١[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

    باب اخليار،، اجلزء اخلامس١١٩ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

وكذلك  .وإذا كان اخليار للمشتري وقد قبض السلعة فماتت يف يديه قبل أن خيتار فقد لزمه البيع وعليه الثمن            : النص
 . فهذا كله خيار،إن وطئها أو عرضها على بيع

  
 اشتراط اخليار لطرف ثالث ]٢٥٢[

  
  . مد بن احلسن الشيباينكتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حم: املصدر

   ، باب اخليار، اجلزء اخلامس١٢١ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

فهذا كله كاشتراطه   : وإذا اشترط املشتري اخليار ألبيه، أو البنه، أو ألمه، أو ألحد من أهله، أو من غري أهله                : النص
  .اخليار لنفسه

  .١٢٦ صوانظر أيضاً
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 ١٧٢ 

 الشراء بالرقم أو برأس املال ]٢٥٣[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   ، باب اخليار، اجلزء اخلامس١٢٤ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

وإذا اشترى الرجل عدل زطي برأس ماله، ومل يعلم ما هو، مث أخربه برأس ماله، فاملشتري باخليار، إن شـاء                    : النص
فهو اخليار، إن شاء    : ملشتري برقمه، ومل يعلم ما هو، مث علم رقمه        وكذلك إذا أخذ ا    .أخذه، وإن شاء تركه   
  .أخذه وإن شاء تركه

  .١٥٠ صوانظر أيضاً
  

 خيار التعيني  ]٢٥٤[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   ، باب اخليار، اجلزء اخلامس١٢٨ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 بعشرة، فهلك أحـدمها أو       اخليار أن يأخذ أحدمها دون اآلخر، ومل يكن له إال أن يأخذ واحداً             وإذا كان له  : النص
  .فإنه يلزمه الذي هلك أو الذي دخله عيب بعشرة، ويرد الباقي: هلدخله عيب من عمله أو من غري عم

 من عشرة  اشترى ثوباًأال ترى أنه لو. وأصل هذا البيع يف القياس فاسد، ألنه اشترى ما مل يعرف وما مل يعلم           
 من البقر  أو كانت حيواناً،ألزمك أيها شئت:  أو قال البائع  ،آخذ أيها شئت  : أثواب أو أكثر من ذلك، فقال     

 يف أستحسنولكين .  وال جيوزكان هذا باطالً: قد أخذت منك واحدة من هذه العشرة: واإلبل والغنم، فقال
  .بض واختارهذلك الثوبني والثالثة، إذا كان املشتري قد ق

  .٣٤٤اجلامع الصغري ص: وانظر
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 شرط الرباءة ]٢٥٥[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   ، باب العيوب يف البيوع كلها، اجلزء اخلامس١٦٦ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 فربئ البائع إىل املشتري عند عقده البيع مـن كـل             من األشياء،  ، أو شيئاً   أو ثوباً   أو أمةً  إذا باع الرجل عبداً   : النص
  . من ذلكفهو براءة جائزة، وال يضره أال يسمي شيئاً: عيب

  
 العينة الثنائية  ]٢٥٦[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب العيب يف البيوع كلها، اجلزء اخلامس١٩٤-١٩١ص
  .فياملذهب احلن: التصنيف

فليس ينبغي له أن يبيع ذلك من البائع بأقل من ذلك الثمن            :  بنسيئة، أو بنقد ومل ينقد     وإذا اشترى الرجل بيعاً   : النص
وال ينبغي للبائع أن يشتريه منه بأقل من ذلك، ولو فعل رددت البيع             . الذي أخذه به، إن كان مل ينقده الثمن       

  .يشتريه بأقل أو أكثرس بأن فال بأ:  وإن كان قد انتقد الثمن.اآلخر
وإن كان مل حيدث     .فال بأس بأن يشتريه بأقل من الثمن      : وإن كان مل ينقد الثمن، وقد حدث بالسلعة عيب          

  .فال يشتريه بأقل من الثمن: ا عيب، ولكن السعر رخيص
  

 التوكيل يف العينة والتورق املنظم ]٢٥٧[

  
  . سن الشيباينكتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احل: املصدر

   اجلزء اخلامس، باب العيب يف البيوع كلها،١٩٢ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف
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 ١٧٤ 

وال ينبغي للـذي    . ، مل يكن ينبغي له أن يشتريه بأقل من ذلك، قبل أن ينقد، لنفسه وال لغريه               ولو باعه لرجل  : النص
: قال أبو يوسف وحممد بـن احلـسن   و. بأقل من ذلك لنفسه وال لغريه، ألنه هو البائع أيضاًباعه أن يشتريه    

  .شراء أبيه وابنه جائز
وكذلك لو باعـه   .مل جيز بيع الوكيل الذي اشتراه، وبيع الذي اشتراه له     : ولو كان الذي اشتراه اشتراه لغريه     

  .من البائع بأقل من ذلك أو من اآلمر
  

 استبدال مثن الطعام بطعام ]٢٥٨[

  
  . حممد بن احلسن الشيباينكتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام : املصدر

   ، باب العيب يف البيوع كلها، اجلزء اخلامس١٩٣ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

فال بأس بأن يشتري بالثمن قبل أن يقبضه من املشتري ما بدا له من العروض               :  بدراهم طعاماًوإذا باع الرجل    : النص
  . مل يكن طعامه بعينه، ألن هذا غري ما باعإذا– كان أو غريه، أكثر من طعامه، أو أقل  بيد، طعاماًيداً
  .]٩٦[ وانظر منتج 

  
 ضم سلعة العينة إىل أخرى ]٢٥٩[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   ، باب العيب يف البيوع كلها، اجلزء اخلامس١٩٥ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

فهذا :  آخر مبثل ذلك الثمن، أو أقل، قبل أن ينتقد الذي باعه          نسيئة، مث اشتراه هو وعبداً     وإذا باع الرجل عبداً   : النص
  .فاسد يرده ويلزمه اآلخر الذي مل يبع حبصته من الثمن

  .٣٣٨ ،٣٣٣، ٣٣٢ اجلامع الصغري ص :وانظر
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 االشتراك يف سلعة العينة ]٢٦٠[

  
  . ط لإلمام حممد بن احلسن الشيباينكتاب األصل املعروف باملبسو: املصدر

   ، باب العيب يف البيوع كلها، اجلزء اخلامس١٩٥ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

وكذلك لو اشترى العبد الذي باعه، هو ورجل آخر، بأقل من ذلك الثمن، كانت حصة الذي اشتراه معـه                   : النص
  . وحصته مردودة ال جتوز،جائزة

  
 الربا بني أهل الذمة ]٢٦١[

  
  . كتاب األصل املعروف باملبسوط لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   ، باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض، اجلزء اخلامس٢٠٦ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

وال جيوز فيما بني أهل الذمة الربا، وال بيع احليوان باحليوان، وال جيوز السلم فيما بينـهم يف احليـوان، وال                     : النص
 بيـد،   مبثل يـداً  بيد، وال النسيئة، وال الصرف بالنسيئة، وال الذهب بالذهب إال مثالً        الدرمهني يداً الدرهم ب 

ـ  . واحداًوكذلك الفضة، وكذلك كل ما يكال أو يوزن، إذا كان صنفاً  زلة أهـل  ـهم يف البيوع كلها مبن
  .يرنـزاإلسالم ما خال اخلمر واخل
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 الصدقة بالدين على املدين ]٢٦٢[

  
  .اجلامع الكبري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب زكاة اإلبل والبقر والغنم تضم إىل املال٢١ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 ينوي من زكاة الدين ،عليه مث وهبه للذي عليه أو تصدق به عليه حال احلول ،رجل له دين على غين أو معسر: النص
 وأجزأه يف املعسر عن الدين خاصة وزكى بقية ، عن الدين وال عن العني    ه للغين  مل جيزئ  :ومن زكاة عني عنده   

  .ماله
  

 تعجيل الزكاة  ]٢٦٣[

  
  .اجلامع الكبري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  قر والغنم تضم إىل املال، باب زكاة اإلبل والب٢١ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

  . أجزأه رجل عجل عشر أرض بيضاء مل جيزئه، ولو عجل بعد ما صار بقالً:النص
 مل : مث حال احلول عليه فكسب ألفاً،درمهاًرجل له مائة درهم عجل عنها وعما تفيد يف سنة مخسة وعشرين      

 أجزأته اخلمسة والعشرون عن األلف، ولـو        :نها مائتني  ولو كانت الدراهم عندما عجل ع      .جيزئه ما عجل  
  . أجزأه: مث كسب متام األلف قبل احلولدرمهاً مث هلكت إال درمهاًعجل عن األلف مخسة وعشرين 

  
 التوكيل يف اخللع ]٢٦٤[

  
  .اجلامع الكبري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب من النكاح واخللع٨٩ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٧٨ 

 وقع اخللع واملال عليها وال شئ على الوكيل، وإن قال           :امرأة وكلت رجل أن خيلعها من زوجها بألف ففعل        : النص
 فاملـال علـى   :بألفي أو ألف على أين هلا ضامن، ففعل    :  أو قال  ، اخلعها على ألف درهم من مايل      :الوكيل

  .الوكيل ويرجع به عليها
  

 ترديد املهر بني احلال واملؤجل ]٢٦٥[

  
  .اجلامع الكبري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: راملصد

  ، باب من النكاح١٠٤ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 أو أكثر   رجل تزوج امرأة على ألف، حالة أو إىل سنة، فقياس قول أيب حنيفة يف ذلك إن كان مهر مثلها ألفاً                   : النص
جها على ألف حالة أو ألفني إىل سـنة،          فإن تزو  .فلها ألف حالة، وإن كان أقل من ألف فلها ألف إىل سنة           

ففي قياس قول أيب حنيفة إن كان مهر مثلها ألفني أو أكثر فلها أي املهرين شاءت، وإن كان أقل من ألـف             
  .فلها أي املهرين شاء الزوج، وهلا يف قول أيب يوسف وحممد أي املهرين شاء الزوج يف الوجهني مجيعاً

  
 إجازة النكاح مقابل زيادة املهر ]٢٦٦[

  
  .اجلامع الكبري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب من أجاز النكاح بزيادة الصداق١٠٥ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

أجزته على أن تزيـدين يف الـصداق        :  فقال املوىل للزوج   ،رجل تزوج أمة بغري إذن موالها على مائة درهم        : النص
 مخسني أو حىت تزيدين مخسني، أو قد أجزته على مائة ومخسني أو             ال أجيز إال بزيادة   :  أو قال  ،درمهاًمخسني  

 مل يكن هذا القول من املوىل إجـازة، فـإن   :داق مائة ومخسنيال أجيزه إال مبائة ومخسني أو حىت جتعل الص     
  .أجاز بعد هذا جاز، وإن رضي الزوج بالزيادة وقع النكاح والصداق مائة ومخسني إن دخل ا أو مات عنها

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٧٩ 

 ة الثمن من الوارثزياد ]٢٦٧[

  
  .اجلامع الكبري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب من أجاز النكاح بزيادة الصداق١٠٦ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

قد زدتك يف الثمن مائـة،      :  فقال املشتري لوارثه   ، فمات البائع  ،رجل اشترى جارية من رجل بألف وتقابضا      : النص
  .رياث امليتجازت الزيادة وهي يف م

  
 كفالة الشريك  ]٢٦٨[

  
  .اجلامع الكبري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب من الدين والشهادة عليه١٥١ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

  . ضمن أحدمها لصاحبه حصته، فالضمان باطل،شريكان يف ألف على رجل: النص
  

 بيع املعني مبوصوف دون قبض املعني ]٢٦٩[

  
  .لكبري لإلمام حممد بن احلسن الشيبايناجلامع ا: املصدر

  ، باب من الدين والشهادة عليه١٥٣ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 فتفرقا ومل يقـبض     ، بعشرة أثواب يهودية ووصف الطول والعرض والرقعة إىل أجل معلوم          رجل اشترى عبداً  : النص
  .قبض، مل جيزولو قبض العبد مث باعه الثياب مث تفرقا قبل ال. العبد، فالبيع جائز

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٨٠ 

 بع مايل مبا يسر اهللا ]٢٧٠[

  
  .اجلامع الكبري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب من األمر جيعل يف يدي الرجل يف الطالق وغريه١٨٠ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 اهللا أو أراد  مبا قـضى بع عبدي أو كاتبه أو أعتقه أو آجره أو طلق امرأيت مبا شاء اهللا أو يسر اهللا أو           : ولو قال : النص
  .  جاز بيعه وطالقه وعتقه وإجارته مبا رأى من املال:اهللا

  
 هب لفالن كذا وأنا ضامن ]٢٧١[

  
  .اجلامع الكبري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   وما ال يكون، باب ما يكون الرجل فيه خصما١٩٦ًص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

  . فهو جائز وهي دين له على اآلمر:ف درهم من مالك على أين ضامن هلاهب لفالن أل: رجل قال آلخر: النص
  .٣٤٢ ص وانظر أيضاً

  
  أو أقرضته فهو عليما بايعت فالناً ]٢٧٢[

  
  .اجلامع الكبري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   أو أقرضته فهو عليفالناًما بايعت : ، باب الرجل يقول للرجل١٩٨ص
  .ياملذهب احلنف: التصنيف

 ،اضمن لفالن مثن ما بايعين أو اضمن له ما أقرضين أو أدانين، ففعل وغاب املكفول عنـه                : رجل قال آلخر    : النص
 قضي على الكفيـل  : يسمى كذا بألف ودفعه إليه أو أنه أقرضه ألفاً عبداًفأقام املكفول له البينة أنه باع فالناً      

  . الة بغري أمره إال أن الكفيل ال يرجع باملالباملال وكان قضاء على الغائب، وكذلك لو كانت الكف
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٨١ 

 شراء الوديعة والرهن ]٢٧٣[

  
  .اجلامع الكبري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   ، باب القبض يف البيوع وغريها والزيادة فيه٢١٣ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 مل يكن له ذلك، :ىت يأخذ الثمنائع أخذه ح فباعه من املستودع والشئ حاضر فأراد الب شيئاًرجل أودع رجالً  : النص
 مات بالدين : فمات قبل أن يقبضه املرن  ، منه ومل حيضر الرهن     مث باعه   ولو رهنه شيئاً   .وذلك قبض املشتري  

  . بنفسه فاشتراه الضامن فهلك قبل جتديد القبض فهو يف ماله وكل شئ كان مضموناً.وبطل البيع
  .٣٢٥ ،٢١٦ صوانظر أيضاً

  
 مرة ثانيةالشراء  ]٢٧٤[

  
  .اجلامع الكبري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب القبض يف البيوع وغريها والزيادة فيها٢١٣ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 جاز البيع واملشتري :رجل اشترى إبريق فضة فقبضه ومل ينقد الثمن حىت افترقا مث اشتراه منه ثانية ونقده الثمن        : النص
  .قابض

  
 املشترية الثمن من زياد ]٢٧٥[

  
  .اجلامع الكبري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   ، باب الزيادة يف البيع واإلقالة يف ذلك٢١٥ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 جـازت   :شيئاً وقبضه فباعه من آخر وقبضه فزاد املشتري اآلخر بائعه يف الثمن             رجل اشترى من رجل عبداً    : النص
  .الزيادة



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٨٢ 

  .٢١٧ صأيضاًوانظر 
  

 الوديعة والبيع لنفس العني ]٢٧٦[

  
  .اجلامع الكبري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب من االستحقاق يف البيع٢٢١ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

ملـشتري   فادعى رجل نصف العبد وأقام ا،رجل أودع رجل نصف عبد وباع منه النصف اآلخر وغاب البائع     : النص
  . مل يكن بينهما خصومة حىت حيضر البائع:راء والوديعةبينة على الش

  
 البيع على املستقرض ]٢٧٧[

  
  .اجلامع الكبري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب من البيوع يف القرض والديون٢٢٨ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

  .ن افترقا قبل قبض الثمن بطل البيعفإ.  جاز: من طعام مث باع من املستقرض الكر الذي عليهرجل أقرض كراً: النص
  

 بيع املبهم ]٢٧٨[

  
  .اجلامع الكبري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب بيع أحد العبدين ومل يبني أيهما باع٢٣٠ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 ضـمن   :ه معـاً   فالبيع فاسد، فإن قبضهما وماتا يف يدي       :قد بعتك أحد هذين العبدين فقبل     : رجل قال آلخر  : النص
  . نصف قيمة كل واحد منهما، وإن مات أحدمها قبل اآلخر ضمن قيمة األول، وإن مات واحد ضمن قيمته

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٨٣ 

 اإلجارة من البائع ]٢٧٩[

  
  .اجلامع الكبري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب ما يكون إجارة يف البيع وما ال يكون، وما يبيع قبل القبض٢٤٠ص
  .احلنفياملذهب : التصنيف

 مل جيز، فإن عمـل يف العاريـة أو يف اإلجـارة    :بضه حىت أعاره أو آجره من البائع       ومل يق  رجل اشترى عبداً  : النص
مـر  :  عطب من مال البائع، وإن سلم من العمل مل يكن على البائع األجرة، ولو قال املشتري للبائع         :فعطب

 .ي وعليه الثمن فهو من مال املشتر:العبد يعمل لك، فأمره فعطب بالعمل

 

 بيع دين بعني ]٢٨٠[

  
  .اجلامع الكبري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب ما يكون إجارة يف البيع وما ال يكون، وما يبيع قبل القبض٢٣٩ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

بـاعين  : ب املال قد فعلت، وقبضه وصدقه اآلمر، وقال ر      :  فقال لفالن علي ألف فبعه ا عبدك،     : الرجل ق : النص
  . فالقول قوله ويرجع باملال وال يرجع املأمور على اآلمر بشئ:ت يف يديهوما

  
 النقد عن الشريك ]٢٨١[

  
  .اجلامع الكبري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب الشراء الذي يدفع فيه بعض الثمن، ويرد آخر بعض ما اشترى ٢٤٤ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 فليس له أن يأخذ نصيبه حـىت يـويف        : بألف فغاب أحدمها ونقد الباقي حصته من الثمن        ن اشتريا عبداً  رجال: النص
ن صاحبه يف قـول أيب      الثمن كله يف قوهلم، فإن أوفاه الثمن كله فله أن يقبضه، وليس مبتطوع فيما أدى ع               

  .حنيفة وحممد



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٨٤ 

  
 ضمان زيادة الثمن من غري املشتري ]٢٨٢[

  
  .مام حممد بن احلسن الشيبايناجلامع الكبري لإل: املصدر

  ، باب الزيادة يف البيع من غري املشتري٢٥٤ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

بعها منه بألف على أين ضامن لك مخسمائة سوى األلف ورضـي            :  بدار فقال رجل للبائع    رجل ساوم رجالً  : النص
بعه بألف على   : ولو قال الكفيل  .  جاز البيع بألف وبطل الضمان يف قوهلم       :، وباعها من املشتري بألف    بذلك

  .أين ضامن لك مخسمائة من الثمن سوى األلف، جاز والكفيل ضامن
  .٣٦٣جلامع الصغري ص ا :وانظر 

 

 القصاص يف السلم أو مقلوب السلم ]٢٨٣[

  
  .اجلامع الكبري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب القصاص يف السلم ما يشترى من الذي أسلم٢٥٥ص
  .املذهب احلنفي: نيفالتص

 مث اقتضاه مـن الكـر       ، مبائتني إىل أجل ودفعه إليه      مث باع من املسلم إليه كراً      ،رجل أسلم مائة يف كر حنطة     : النص
  . مل جيز:السلم

  
 بيع املرهون ]٢٨٤[

  
  .اجلامع الكبري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب البيع من الرهن٢٦٢ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٨٥ 

 فالبيع باطل إال أن جييزه املرن، فإن مل جيزه ومل ينقـضه  : وقبضه املرن مث باعه الراهن  عبداً رجل رهن رجالً  : النص
  .حىت باعه املرن من آخر وأجاز املرن البيع الثاين جاز

  
 رهن املستعار ]٢٨٥[

  
  .اجلامع الكبري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   الرهن وغريه بوكالة القاضي، باب من البيع يف٢٦٦ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 حـىت    وكانت رهنـاً   مل تبع اجلارية  : فرهنها ومات املستعري ومل يدع ماالً      ،رجل استعار جارية لريهنها بألف    : النص
  .يفتكها املعري

  
 شركة عنان متفاوتة ]٢٨٦[

  
  .اجلامع الكبري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ركة بني الرجلني، باب الش٢٦٧ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 فاشتركا بذلك شركة عنان علـى أن الـربح   ،رجل له ألف درهم وآلخر مائة دينار وقيمتها ألف ومخسمائة       : النص
  . جاز:والوضيعة على رؤوس أمواهلمابينهما نصفني 

  
 اجتماع الشركة واملضاربة أو مشاركة املضارب مباله ]٢٨٧[

  
  .إلمام حممد بن احلسن الشيبايناجلامع الكبري ل: املصدر

  ، باب الشركة بني الرجلني ٢٧٠ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٨٦ 

رزق اهللا رجل دفع إىل آخر مائة دينار قيمتها ألف ومخسمائة على أن يشتري ا وبألف من عنده ويبيع فمـا          : النص
  . جاز:من شئ فهو بينهما نصفني

 يعمل ا وبألف من ماله فما رزق اهللا سبحانه وتعاىل من شئ فهو    ولو دفع إليه الدنانري وقيمتها ألف على أن       
  . جاز:بينهما نصفني

ولو دفع إليه مائة دينار وقيمتها ألف على أن يعمل ا وبألف ومخسمائة من ماله فما رزق اهللا من شئ فهو                     
هما رأس ماله وما بقي  استوىف كل واحد من    : فباعه بربح ألف    فاشترى املضارب باملالني غالماً    ،بينهما نصفني 

  . وأصل املضاربة كانت فاسدة،من الربح فللمضارب ثالثة أمخاسه
  

 إقراض املستأجر لألجرة ]٢٨٨[

  
  .اجلامع الكبري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب شركة الرجلني تكون بينهما اجلارية والشركة يف جناية املكاتب٢٧٤ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 مث انتقـضت    ، فدفعها إليه  ، من قبل املؤاجر    وأمر املستأجر بدفع عشرة دراهم إىل رجل قرضاً        ل آجر داراً  رج: النص
كـان   وإن . فال سبيل للمستأجر على املستقرض ويرجع على املؤجر، وهو قول أيب يوسف وحممد             :اإلجارة

مبثل األجر ويرجع املؤاجر يف      رجع مبثل ما نقد، وإن نقده أجود مل يرجع إال            املستأجر نقده أدون من األجر    
  .الوجهني على املستقرض مبثل ما قبض

  
 املصاحلة على الشفعة بعوض ]٢٨٩[

  
  .اجلامع الكبري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   ، باب يف تسليم الشفعة٣٠٧ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٨٧ 

: ولو قال الـذي صـاحله     . ه من املال شئ    ومل يكن ل    كان تسليماً  :ولو صاحله أجنيب من شفعته على دراهم      : النص
قد سلمت  :  وهو على شفعته، ولو قال الشفيع للبائع        كان الصلح باطالً   :أصاحلك على أن تكون الشفعة يل     

  .قد سلمت لك شراءك، فهو تسليم: لك بيعك، أو للمشتري
  .٣٠٩ ص وانظر أيضاً

 توكيل الشفيع وضمانه ]٢٩٠[

  
  .حلسن الشيبايناجلامع الكبري لإلمام حممد بن ا: املصدر

  أيضاً، باب من الشفعة ٣١٠ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 على أن ضمن الشفيع الثمن على املشتري أو ضمن الدرك للمشتري أو اشترط البائع اخليار                داراًرجل اشترى   : النص
يـع مل   ولو اشترط املشتري خيار الشفيع فأمضى الشفيع الب       . للشفيع فأمضى البيع، فهذا كله تسليم للشفعة      

إذا وكل البائع الشفيع ببيع دار فباعها بطلت شفعته، وإن كان           :  وقال أبو حنيفة رضي اهللا عنه      .تبطل شفعته 
  .املشتري وكله بشرائها مل تبطل شفعته

  
 قضاء الدين من الوديعة ]٢٩١[

  
  .اجلامع الكبري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب من الوكالة٣١٦ص
  .حلنفياملذهب ا: التصنيف

 أو   فوجدها القـابض زيوفـاً     ، كان عليه فقضاه    أذن له رب املال أن يقضي ا ديناً        ،رجل عنده ألف وديعة   : النص
  . فاملستودع ضامن:ردها على املستودع فضاعت يف يديهنبهرجة ف
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 التوكيل باإلبراء ]٢٩٢[

  
  .اجلامع الكبري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   الرباءة يف الدين وما ال جيوز بالوكالة، باب ما جيوز من٣١٧ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

وكذلك لو سأله الغرمي أن يربئـه       .  فقد برئ  : فوكله أن يربئ نفسه أو حيللها ففعل       ،رجل له على آخر ألف    : النص
 جاز ما صنع، وكذلك لو وكـل رب املـال   : نفسه أو حللها أو وهب ذلك لنفسهذلك إليك، فأبرأ : فقال

  .غري الغرمي ففعل جاز، وهو قياس قول أيب حنيفة وقول أيب يوسف وقولنابذلك 
  

 حوالة الكفيل ]٢٩٣[

  
  .اجلامع الكبري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب من احلوالة والكفالة٣٢٨ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

  .برئ الكفيل والذي عليه األصل :رجل كفل عن رجل مبائة فأحال الكفيل الطالب باملائة على رجل آخر: النص
  

]٢٩٤[ احتل علي 

  
  .اجلامع الكبري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب من احلوالة والكفالة٣٢٨ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 فاحلوالة عن الكفيل والذي عليه األصـل وبرئـا   :احتل علي ذا املال ففعل    : رجل للطالب متطوعاً   ولو قال : النص
  . مجيعاً
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  الكفيل بأقل مما كفلصلح ]٢٩٥[

  
  .اجلامع الكبري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب من احلوالة والكفالة٣٢٨ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 فالكفيل والذي عليه األصل بريئان من : فصاحل الكفيل صاحب املال على مخسمائة،رجل كفل عن آخر بألف: النص
 برئ الكفيـل  :ولو صاحله على مخسمائة على أن أبرأه. اخلمسمائة على املكفول عنه   األلف ويرجع الكفيل ب   

وكذلك لو صاحل أجنيب الطالب على مخسمائة       . من املال ورجع رب املال على الذي عليه األصل خبمسمائة         
صاحب ولو صاحله على مخسمائة على أن أبرأ الكفيل فله أن يأخذ .  برئ الذي عليه األصل وكفيله  :متطوعاً

  .املال خبمسمائة
  .٣٧٤ اجلامع الصغري ص :وانظر

  
 احلوالة والصلح ]٢٩٦[

  
  .اجلامع الكبري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب من احلوالة والكفالة٣٢٩ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

على الـذي عليـه    فأحال الذي عليه اجلياد صاحب اجلياد   ،رجل عليه ألف جياد وله على آخر ألف نبهرجة        : النص
  . فهو جائز:النبهرجة على أن يعطيه النبهرجة اليت عليه من اجلياد

 أو إىل   وكذلك لو صاحل احمليل احملتال من اجلياد على األلف نبهرجة على أن حييله ا على غرمي احمليل حـاالً                  
  . فهو جائز:سنة
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 الكفالة بالصرف ]٢٩٧[

  
  .يبايناجلامع الكبري لإلمام حممد بن احلسن الش: املصدر

  ، باب الكفالة بالصرف٣٣٠ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 : ودفع الدينار وكفل له بالعشرة رجل، بأمر بائع العشرة أو بغـري أمـره              ،رجل اشترى عشرة دراهم بدينار    : النص
  .فالكفالة جائزة، فإن مل يقبض العشرة حىت افترق البيعان بطلت الكفالة ورجع بائع الدينار بالدينار

  
  املضارب يف الثمن من مالهزيادة ]٢٩٨[

  
  .اجلامع الكبري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب املضاربة اليت يزيد فيها املضارب يف الثمن من عنده٣٣٧ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 فالزيادة :دهمضارب معه ألف بالنصف اشترى ا جارية تساوي ألفني مث زاد البائع يف الثمن مائة درهم من عن   : النص
 وإن باعها مراحبة أو مساومة بألفني اسـتوىف رب          .الزمة له يف ماله ويبيع اجلارية إن باعها مراحبة على ألف          

  . وال حصة لزيادة املضارب يف اجلارية، وكان ما بقي بينهما نصفنياملال ألفاً
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 تعليق قدر املهر ]٢٩٩[

  
  . اجلامع الصغري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب يف املهور١٨١ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 فإن أقام ا فلها ألف، وإن أخرجهـا  : أقام ا، وعلى ألفني إن أخرجهارجل تزوج امرأة على ألف درهم إن   : النص
 مجيعاًالشرطان : قال أبو يوسف وحممد رمحهما اهللاو. ثلها، ال يزاد على ألفني، وال ينقص عن ألففلها مهر م

  .جائزان
  

 مبقابل الطالق ]٣٠٠[

  
  . اجلامع الصغري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب اخللع٢١٥ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

وإن قال . أنت طالق بألف: لقت وعليها األلف، وهو كقوله    ط : المرأته أنت طالق على ألف فقبلت      رجل قال : النص
 أعتق العبد وطلقـت املـرأة       :أنت طالق وعليك ألف فقبلت، أو قال لعبده أنت حر وعليك ألف فقبل            : هلا

ولو مل يقـبال    . على كل منهما ألف درهم    ): رمحهما اهللا (وقال أبو يوسف وحممد     . للرجعة وال شئ عليهما   
إذا مل يقـبال ال  : بد عند أيب حنيفة رضي اهللا عنه، وقال أبو يوسف وحممد رمحهما اهللا           طلقت املرأة وعتق الع   

  .تطلق املرأة وال يعتق العبد
  

 اخليار يف الطالق مبقابل ]٣٠١[

  
  . اجلامع الصغري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب اخللع٢١٦ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف
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 فاخليار  : أنك باخليار ثالثة أيام، فقبلت     طالق على ألف درهم على أين باخليار أو على        أنت  : رجل قال المرأته  : النص
  .باطل إذا كان للزوج، وهو جائز إذا كان للمرأة

  
 املوادعة ألهل احلرب مبقابل ]٣٠٢[

  
  . اجلامع الصغري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب االرتداد واللحاق بدار احلرب٣٠٤ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

  . فال بأسوإن رأى اإلمام موادعة أهل احلرب، وأن يأخذ على ذلك ماالً: النص
  

 إحياء األرض ]٣٠٣[

  
  . اجلامع الصغري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب األرض يسلم عليها أهلها أو تفتح عنوة٣١١ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

هي له  ): رمحهما اهللا (مام مل تكن له حىت جيعلها اإلمام له، ويقول يعقوب وحممد            ومن أحيا أرضا بغري إذن اإل     : النص
 .وإن مل جيعلها اإلمام

  
 بيع السالح يف الفتنة ]٣٠٤[

  
  . اجلامع الصغري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب من الديون والغصوب وغريها من األحكام٣١٩ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

  .ه بيع السالح من أهل الفتنة يف عساكرهمويكر: النص
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 اجلعالة على الغزو ]٣٠٥[

  
  . اجلامع الصغري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب اإلسهام للخري٣٢٠ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

  .ويكره اجلعل ما كان للمسلمني فئ، فإذا مل يكن فال بأس بأن يقوي املسلمون بعضهم بعضاً: النص
  

 بغري أجل تصناعاالس ]٣٠٦[

  
  . اجلامع الصغري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب السلم٣٢٤ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

  . من ذلك بغري أجل فهو باخليار، إن شاء أخذه، وإن شاء تركه شيئاًوإن استصنع رجالً: النص
  

 توكيل املسلم بقبض املسلم فيه، وتوكيل املقرض بقبض القرض ]٣٠٧[

  
  . اجلامع الصغري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: صدرامل

  ، باب السلم٣٢٥ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 مل يكن   :، فأمر رب السلم بقبضه    رجل أسلم يف كر حنطة، فلما حل األجل اشترى املسلم إليه من رجل كراً             : النص
 وكـان    وإن مل يكن سلماً    . جاز :لنفسه وإن أمره أن يقبضه له، مث يقبضه لنفسه فاكتال له، مث اكتال              .قبضاً
  . فأمره بقبض الكر جازقرضاً

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٩٥ 

 الزيادة من عند الصائغ ]٣٠٨[

  
  . اجلامع الصغري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب السلم٣٢٦ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

  . جاز: فزادوأمره أن يزيد من عنده نصف دينار، رجل دفع إىل الصائغ ديناراً: النص
 

 البيع والكفالة ألجل جمهول ]٣٠٩[

  
  . اجلامع الصغري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب ما جيوز بيعه وما ال جيوز٣٣٠ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 فالبيع فاسد، فإن كفل إىل هذه :رجل باع إىل النريوز، أو إىل املهرجان، أو إىل احلصاد والدياس، أو إىل اجلزاز: النص
  .وقات جازاأل

  
 أمر غري املسلم ببيع حمرم ]٣١٠[

  
  . اجلامع الصغري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب ما جيوز بيعه وما ال جيوز٣٣١ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 ال جيـوز علـى   :)رمحهمـا اهللا ( وقال أبو يوسف وحممد . فهو جائز: ببيع مخر أو شرائهامسلم أمر نصرانياً : النص
  .سلمامل
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 بيع العبد له مال ]٣١١[

  
  . اجلامع الصغري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب ما جيوز بيعه وما ال جيوز٣٣٤-٣٣٣ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

رجل اشترى جارية يف عنقها طوق قيمته ألف مثقال، وقيمة اجلارية ألف مثقال، بألفي مثقال فضة، ونقده من    : النص
 فالذي نقد مثن الفضة، وكذلك لو اشتراها بألفي مثقال، ألف نسيئة، وألف نقد،            :ثقال مث افترقا  الثمن ألف م  

 .فالنقد مثن الطوق

  
 بيع املبهم واملشاع ]٣١٢[

  
  . اجلامع الصغري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب البيع فيما يكال ويوزن٣٣٦ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

): رمحهما اهللا( وقال أبو يوسف وحممد . فالبيع فاسد:رة أذرع من مائة ذراع من دار أو محامرجل اشترى عش: النص
  .مجيعاًهو جائز، وإن اشترى عشرة أسهم من مائة سهم جاز يف قوهلم 

  
 شرط النقد ]٣١٣[

  
  . اجلامع الصغري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب يف خيار الرؤية وخيار الشرط٣٤٥ ص
  .املذهب احلنفي: يفالتصن
رجل اشترى جارية على أنه إن مل ينقده الثمن إىل ثالثة أيام فال بيع بينهما، فهو جائز، وإن اشترط أربعة أيام                     : النص

وقـال حممـد    . فإن نقد الثمن يف الثالث فالبيع جائز      ) رمحهما اهللا (فالبيع فاسد عند أيب حنيفة وأيب يوسف        
  .أكثر منهجيوز أربعة أيام و): رمحه اهللا(
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 بيع املضارب على رب املال ]٣١٤[

  
  . اجلامع الصغري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب يف املراحبة٣٤٧ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 فإنه يبيعه مراحبة علـى  : فباعه من رب املال خبمسة عشرمضارب معه عشرة دراهم بالنصف، اشترى ا ثوباً   : النص
 ال جيوز بيع املضارب من رب املال، وال بيـع رب املـال مـن                :)رمحه اهللا (قال زفر   و. اثين عشر ونصف  

  .املضارب
  

 اإلقالة بأكثر من الثمن ]٣١٥[

  
  . اجلامع الصغري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  .، مسائل من كتاب البيوع مل تشاكل األبواب٣٦٥ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 فاإلقالة بالثمن األول، فـإن      :بائع خبمسمائة، أو بألف ومخسمائة    لف وقبضها مث أقال ال    رجل اشترى جارية بأ   : النص
كان قد حدث باجلارية عيب جازت اإلقالة بأقل من الثمن، ومل جتز بأكثر من الثمن، فإن أقاله بأكثر مـن                    

 .الثمن فهو بالثمن األول

  
 النقد عن الشريك ]٣١٦[

  
  . سن الشيبايناجلامع الصغري لإلمام حممد بن احل: املصدر

  .، مسائل من كتاب البيوع مل تشاكل األبواب٣٦٦ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٩٨ 

 فللحاضر أن يدفع الثمن كله ويقبضه، فإذا حضر اآلخر مل يأخذ نـصيبه         :، فغاب أحدمها  رجالن اشتريا عبداً  : النص
إذا دفع احلاضر الثمن كله ): هللارمحه ا( وقال أبو يوسف .)رمحه اهللا(حىت ينقد شريكه الثمن، وهو قول حممد 

  . فيما أدى عن صاحبهمل يقبض إال نصيبه، وكان متطوعاً
  

 تأخري احلق عن األصيل والكفيل  ]٣١٧[

  
  . اجلامع الصغري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب الكفالة باملال٣٧١ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

  فهو تأخري عن كفيله، وإن أخر عن الكفيل مل يكن تـأخرياً      :املالرجل كفل عن رجل مبال، فأخره صاحب        : النص
  .عن الذي عليه األصل

  
 فيل باملال قبل تسليمه للدائنتصرف الك ]٣١٨[

  
  . اجلامع الصغري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب الكفالة باملال٣٧٢ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 فليس له أن يأخـذها      :مره، فقضاه األلف قبل أن يعطي هو صاحب املال        رجل كفل عن رجل بألف عليه بأ      : النص
 فالربح  : حنطة، فقبضها وباعها فربح فيها      فهو له وال يتصدق به، فإن كانت الكفالة بكر          فإن ربح رحباً   .منه

وقال أبو يوسف وحممـد     . له يف احلكم، ويستحب أن يرده على الذي قضاه الكر، وال جيب عليه يف احلكم              
 .هو له وال يرده على الذي قضاه): هما اهللارمح(

  
 األمر بالعينة ]٣١٩[

  
  . اجلامع الصغري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ١٩٩ 

  ، باب الكفالة باملال٣٧٣ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

  . فهو عليه والربح الذي رحبه البائع، للكفيلى فالشر:رجل كفل عن رجل بأمره، فأمره أن يتعني عليه حريراً: النص
  

 الكفالة املتبادلة ]٣٢٠[

  
  . اجلامع الصغري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب الرجلني يكون بينهما املال فيقبضه أحدمها٣٧٦-٣٧٤ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

رجع علـى     فكل شئ أداه أحدمها    : منهما كفيل عن صاحبه    رجالن كفال عن رجل مبال على أن كل واحد        : النص
  .شريكه بنصفه، وإن شاء رجع باجلميع على املكفول عنه، وإن أبرأ رب املال أحدمها أخذ اآلخر باجلميع

    
 ضمان الوكيل واملضارب والشريك ]٣٢١[

  
  . اجلامع الصغري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، كتاب الضمان٣٧٩ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 صفقة واحـدة،    الثمن، أو مضارب ضمن مثن ما باع، أو رجالن باعا عبداً           وضمن له    رجل باع لرجل ثوباً   : النص
 ألن حق القبض للوكيل واملضارب، فلـو صـح   ، فالضمان باطل:وضمن أحدمها لصاحبه حصته من الثمن     

  . لنفسهالضمان صار ضامناً
  .٣٢٣ اجلامع الكبري ص:وانظر

  
 ضمان اهول ]٣٢٢[

 

  . سن الشيبايناجلامع الصغري لإلمام حممد بن احل: املصدر



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٠٠ 

  ، كتاب الضمان٣٧٩ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

  . فهو جائز:رجل ضمن عن آخر خراجه ونوائبه وقسمته: النص
  

 بيع األعيان املستعملة يف احلرام ]٣٢٣[

  
  . اجلامع الصغري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، كتاب الضمان ٣٨٠ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

وقال . وبيع هذه األشياء جائز   .  فهو ضامن  :، أو منصفاً  ، أو أهراق له سكراً    ، أو دفاً   ملسلم بربطاً  مسلم كسر : النص
  .ال يضمن كاسره، وال جيوز البيع): رمحهما اهللا(أبو يوسف وحممد 

  
 خلط الوديعة ]٣٢٤[

  
  . اجلامع الصغري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   ، باب الدعوة٣٨٢ ص
  .احلنفياملذهب : التصنيف

وقال أبـو  .  فاأللف دين عليه ال سبيل للمودع عليها: ألف درهم، فخلطها املودع بألف له  رجل أودع رجالً  : النص
  . لهإن شاء صار شريكاً): رمحهما اهللا(يوسف وحممد 

  .٤٠٤ صوانظر أيضاً
 االفتداء من اليمني ]٣٢٥[

  
  . اجلامع الصغري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  باب القضاء يف اإلميان، ٣٨٩ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٠١ 

 فهو جائز، وليس له أن يستحلف :، فافتدى ميينه، أو صاحله منها على عشرة دراهم رجل ادعى على آخر ماالً    : النص
  .على تلك اليمني أبداً

  
 )اشتر مبايل عليك(نيابة املدين عن الدائن يف الشراء  ]٣٢٦[

  
  . د بن احلسن الشيبايناجلامع الصغري لإلمام حمم: املصدر

  . ، باب الوكالة بالبيع والشراء٤١٠ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 بغري   وإن أمره أن يشتري ا عبداً      . جاز :رجل له على رجل ألف، فأمره أن يشتري له ا هذا العبد، فاشتراه            : النص
وقال أبو  . ذا قبضه اآلمر فهو له     مات من مال املشتري، وإ     :عينه، فاشتراه فمات يف يده قبل أن يقبضه اآلمر        

  .هو الزم لآلمر إذا قبضه املأمور): رمحهما اهللا(يوسف وحممد 
  

 الصلح عن الدين ]٣٢٧[

  
  . اجلامع الصغري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، كتاب الصلح ٤١٩ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 فهو برئ، وإن :سمائة على أنك برئ من الباقي، ففعل     مخ أد إيل غداً  : رجل له على آخر ألف درهم، فقال له       : النص
  . مخسمائة عاد عليه األلفمل يدفع إليه غداً

  .٤٣٧قارن ص  
  

 اإلقرار مبقابل ]٣٢٨[

  
  . اجلامع الصغري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، كتاب الصلح ٤٢٠ ص



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٠٢ 

  .املذهب احلنفي: التصنيف
  . جاز:ىت تؤخره عين، أو حتط عين، ففعل ذلكال أقر لك مبا لك ح: رجل قال آلخر: النص

  
  رب املال عن املضاربمضاربة ]٣٢٩[

  
  . اجلامع الصغري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، كتاب املضاربة ٤٢٣ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

  . على املضاربة فهو: إىل رب املال بضاعة، فاشترى به رب املال وباعمضارب دفع من مال املضاربة شيئاً: النص
  

 اشتراط مبلغ مقطوع مع الربح ]٣٣٠[

  
  . اجلامع الصغري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   ، كتاب املضاربة٤٢٤ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

  . فله أجر مثله، واملضاربة فاسدة:مضارب اشترط نصف الربح وزيادة عشرة دراهم: النص
  .٤٢٥ صوانظر أيضاً

  
 ؤجراملستعري يعري وي ]٣٣١[

  
  . اجلامع الصغري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ةي، كتاب العار٤٣٣ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

  .رجل استعار دابة، فله أن يعريها وليس له أن يؤاجرها، فإن آجرها فعطبت ضمن: النص
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٠٣ 

 اهلبة مبقابل أو بشرط ]٣٣٢[

  
   .اجلامع الصغري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   ، كتاب اهلبة٤٣٥ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

  .  فليس بشئ حىت يتقابضا، مث هو كالبيع يردان بالعيب: على أن يهب له عبداًرجل وهب لرجل عبداً: النص
منها، أو وهب لـه  شيئاً   أو يعوضه    منهاشيئاً  ، أو تصدق عليه بدار على أن يرد عليه          داراًرجل وهب لرجل    

  . فاهلبة جائزة والشرط باطل:يعتقها، أو على أن يتخذها أم ولدعليه أو على أن جارية على أن يردها 
  .٤٣٦ صوانظر أيضاً

  
 اإلجارة بنسبة ]٣٣٣[

  
  . اجلامع الصغري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

   ، باب اإلجارة الفاسدة٤٣٩ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 ليحمل لـه     وكذا إن استأجر رجالً    .فللحائك أجر مثله  : صف، قال ه بالن  إىل حائك ينسج   يف رجل دفع غزالً   : النص
 بقفيز منه، فاإلجارة فاسدة وال جيـوز        طعاماً حيمل له     بقفيز منه، وكذلك إن استأجر من رجل محاراً        طعاماً

  .باألجر قفيز
  .٣٣٤ اجلامع الكبري ص:وانظر، ٤٤٠ صوانظر أيضاً

  
 استئجار الشريك ]٣٣٤[

  
  . ام حممد بن احلسن الشيبايناجلامع الصغري لإلم: املصدر

  ، باب اإلجارة الفاسدة٤٤١ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٠٤ 

 فـال  :رجالن بينهما طعام استأجر أحدمها صاحبه، أو محار صاحبه، على أن حيمل نصيبه، فحمل الطعام كله   : النص
  .أجر له

  
 إجارة املشاع ]٣٣٥[

  
  . اجلامع الصغري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب اإلجارة الفاسدة٤٤١ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

  .هو جائز): رمحهما اهللا(وقال أبو يوسف وحممد .  مل جيز:رجل أجر نصف داره مشاعاً: النص
  

 اإلجارة املشروطة أو املعلقة على وقت االنتهاء أو صفته ]٣٣٦[

  
  . اجلامع الصغري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ب اإلجارة على شرطني، با٤٤٤-٤٤٢ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

 فإن خاطه اليوم : فلك نصف درهمه غداًته اليوم فلك درهم، وإن خطتإن خط: ، فقال ثوباًرجل أعطى خياطاً: النص
وقال أبو يوسف   .  فله أجر مثله، ال ينقص من نصف درهم، وال يزاد على درهم            فله درهم، وإن خاطه غداً    

  .الشرطان جائزان): رمحهما اهللا(وحممد 
 وقـال أبـو     . فهو جائز  : فبدرمهني  على أنه إن سكن فيه فبدرهم، وإن أسكن فيه حداداً          رجل استأجر بيتاً    

  .ال جيوز): رمحهما اهللا(يوسف وحممد 
وإن استأجر دابة إىل احلرية على أنه       .  فهو جائز  :ة بدرمهني رجل استأجر دابة إىل احلرية بدرهم، وإىل القادسي         

وقال يعقوب وحممد . آلخرا فهو جائز يف قوله    :فبنصف درهم، وإن محل حنطة فبدرهم      ل عليها شعرياً  إن مح 
  .ال جيوز): رمحهما اهللا(
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 ٢٠٥ 

 املكاتبة بالسعر ]٣٣٧[

  
  . اجلامع الصغري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب الكتابة الفاسدة٤٥٢ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

  . مل جيز:على قيمتهرجل كاتب عبده : النص
  

 احلر يكاتب عن العبد ]٣٣٨[

  
  . اجلامع الصغري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، باب الكتابة الفاسدة٤٥٣ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

  . فإن أدى عنه عتق، وإن بلغ العبد فقبل فهو مكاتب:يف حر كاتب عن عبد: النص
   

 املزارعة ]٣٣٩[

  
  . ام حممد بن احلسن الشيبايناجلامع الصغري لإلم: املصدر

  ، كتاب املزارعة٤٦٩ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

املزارعة فاسدة، فإن سقى األرض وكرا ومل خترج        : قال) رضي اهللا عنهم  (حممد عن يعقوب، عن أيب حنيفة       : النص
الت من الذي أخـذ  فله أجر مثله، ويف قياس قول من أجاز املزارعة ال جتوز حىت تكون األشياء يعين اآلشيئاً  

  .األرض، أو من صاحب األرض واهللا أعلم
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 ٢٠٦ 

 الرهن بالدرك ]٣٤٠[

  
  . اجلامع الصغري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين: املصدر

  ، كتاب الرهن ٤٨٨ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

  .الرهن بالدرك باطل: النص
  

 أمسك السلعة حىت أعطيك الثمن ]٣٤١[

  
  .  احلسن الشيبايناجلامع الصغري لإلمام حممد بن: املصدر

  ، كتاب الرهن ٤٩١ ص
  .املذهب احلنفي: التصنيف

  . فالثوب رهن:أمسك هذا الثوب حىت أعطيك الثمن:  بدرهم، فقال للبائعرجل اشترى شيئاً: النص
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 ٢٠٨ 

  بيع العربون ]٣٤٢[
  

  املوطأ لإلمام مالك بن أنس : املصدر
  .باب ما جاء يف بيع العربان، ٦١٠-٦٠٩، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 مث   أو يتكارى الدابة    فيما نرى، واهللا أعلم، أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة          ]أي العربون  [وذلك: قال مالك : النص
 على أين إن أخذت    ، أو أكثر من ذلك أو أقل       أو درمهاً  أعطيك ديناراً : منه أو تكارى منه   يقول للذي اشترى    

 وإن تركـت   ،السلعة، أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من مثن السلعة أو من كراء الدابـة                
  .ابتياع السلعة، أو كراء الدابة، فما أعطيتك لك باطل بغري شيء

  
 اجلودةسب حب التفاضل يف العروض ]٣٤٣[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

  .باب ما جاء يف بيع العربان، ٦١٠، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 أو من جـنس مـن   ،بتاع العبد التاجر الفصيح، باألعبد من احلبشة   واألمر عندنا أنه ال بأس بأن ي      : قال مالك : النص
ال بأس ذا أن تشتري منه العبد بالعبدين        . ة والنفاذ واملعرفة  األجناس، ليسوا مثله يف الفصاحة وال يف التجار       

 حىت يتقارب، فال يأخذ منـه  فإن أشبه بعض ذلك بعضاً. أو باألعبد إىل أجل معلوم إذا اختلف فبان اختالفه   
  .اثنني بواحد إىل أجل وإن اختلفت أجناسهم

  
   أو أبعد منهالثمن إىل نفس األجلإقالة البائع يف البيع اآلجل بزيادة عن  ]٣٤٤[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

  .باب ما جاء يف بيع العربان، ٦١٠، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف
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 ٢٠٩ 

 فيسأل املبتاع أن يقيله بعـشرة       ، يف الرجل يبتاع العبد أو الوليدة مبائة دينار إىل أجل مث يندم البائع             قال مالك : النص
وإن ندم املبتاع، . ال بأس بذلك: قال مالك  وميحو عنه املائة دينار اليت له، أجل أو إىلدنانري، يدفعها إليه نقداً  

 أو إىل أجل أبعد من األجل الذي اشترى         يده عشرة دنانري نقداً   فسأل البائع أن يقيله يف اجلارية أو العبد، ويز        
  . فإن ذلك ال ينبغي،إليه العبد أو الوليدة

  
  مسألة شبيهة بالعينة ]٣٤٥[

  
  . طأ لإلمام مالك بن أنساملو: املصدر

  .باب ما جاء يف بيع العربان، ٦١١، ص٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 يف الرجل يبيع من الرجل اجلارية مبائة دينار إىل أجل مث يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به    قال مالك : النص
 ما كره من ذلك، أن يبيع الرجل اجلارية وتفسري. إن ذلك ال يصح: إىل أبعد من ذلك األجل الذي باعها إليه       

 أو إىل ،إىل سـنة  اًدينار إىل شهر مث يبتاعها بستني      اً يبيعها بثالثني دينار   ،إىل أجل مث يبتاعها إىل أجل أبعد منه       
إىل سنة   اًدينار إىل شهر بستني     ن رجعت إليه سلعته بعينها، وأعطاه صاحبه ثالثني ديناراً         فصار أ  ،نصف سنة 

  . فهذا ال ينبغي، سنةأو إىل نصف
  

  بيع العبد مع اشتراط املبتاع مال العبد ]٣٤٦[
  

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر
  .باب ما جاء يف مال اململوك، ٦١١، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

علم أو  ي، أو عرضاً كان أو ديناً نقداً، أن املبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له  ل مالك األمر اتمع عليه عندنا     قا: النص
علم، وإن كان للعبد من املال أكثر مما اشتري بهال ي.  

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢١٠ 

  ء من الثمر قدر قيمة نقدية حمددةاالستثنا ]٣٤٧[
  

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر
  .باب ما جيوز يف استثناء الثمر، ٦٢٢، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

ه حممد بن عمرو بن حزم باع مثر حائط له يقال له األفرق بأربعة آالف                أن جد  هللا بن أيب بكر   عبد ا مالك عن   : النص
  .درهم واستثىن منه بثمامنائة درهم متراً

  
  املزابنة ]٣٤٨[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

  .باب ما جاء يف املزابنة واحملاقلة، ٦٢٧-٦٢٥، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

لى اهللا عليه وسلم عن املزابنة، وتفسري املزابنة أن كل شئ من اجلزاف الـذي ال     ى رسول اهللا ص   : قال مالك : النص
يقول الرجل للرجل يعلم كيله وال وزنه وال عدده ابتيع بشئ مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد، وذلك أن              

أو يكون للرجل  ،يكون له الطعام املصرب الذي ال يعلم كيله من احلنطة أو التمر أو ما أشبه ذلك من األطعمة               
 ،السلعة من احلنطة أو النوى أو القصب أو العصفر أو الكرسف أو الكتان أو القز أو ما أشبه ذلك من السلع             

ر من كل سلعتك هذه أو م:  فيقول الرجل لرب تلك السلعة،ال يعلم كيل شيء من ذلك وال وزنه وال عدده
 لتسمية  فما نقص عن كيل كذا وكذا صاعاً ،ن يعد د من ذلك ما كا     أو ع  ،ن من ذلك ما يوزن     أو زِ  ،يكيلها

 غرمه لك حىت أوفيك تلك       أو عدد كذا وكذا، فما نقص من ذلك فعلي         ،يسميها أو وزن كذا وكذا رطالً     
، ولكنـه  فليس ذلـك بيعـاً   .  أضمن ما نقص من ذلك على أن يكون يل ما زاد           ، فما زاد فهو يل    ،التسمية

 ولكنه ضمن له ما مسى من ذلك        ، بشيء أخرجه   ألنه مل يشتر منه شيئاً     .املخاطرة والغرر والقمار يدخل هذا    
 فإن نقصت تلك السلعة عن تلك التسمية، أخذ  على أن يكون له ما زاد على ذلك،  الكيل أو الوزن أو العدد    

  .من مال صاحبه ما نقص بغري مال وال هبة طيبة ا نفسه
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢١١ 

  ع النخل مع استثناء مثر خنل معنيبيع حائط متنو ]٣٤٩[
  

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر
  .باب جامع بيع الثمر، ٦٢٨، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 عن الرجل يشتري من الرجل احلائط، فيه ألوان من النخل، ومن العجوة والكبيس والعذق، وغري            وسئل مالك : النص
 ألنه ، ذلك ال يصلح: من خنله؟ فقال مالك فيستثىن منها مثر النخلة أو النخالت، خيتارها،ذلك من ألوان التمر

ـ  وأخذ مكاا ،رها مخسة عشر صاعاًمتإذا صنع ذلك، ترك مثر النخلة من العجوة، ومكيلة           ر خنلـة مـن   مت
 وترك اليت فيهـا عـشرة    فإن أخذ العجوة اليت فيها مخسة عشر صاعاً  .عرها عشرة أصو  مت ومكيلة   ،الكبيس

وذلك مثل أن يقول الرجل للرجل بني يديـه          جوة بالكبيس متفاضالً   فكأنه اشترى الع   ،ع من الكبيس  أصو ،
صبر العجوة فجعلها مخسة عشر صاعاً       ، من التمر  روجعل صربة الكبيس عشرة آصع وجعل صـربة          قد صب 

:  قال مالـك   . على أنه خيتار فيأخذ أي تلك الصرب شاء         فأعطى صاحب التمر ديناراً    ،العذق اثين عشر صاعاً   
  .حفهذا ال يصل

  
]٣٥٠[ نالسلم يف منفعة املعي  

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

  .باب جامع بيع الثمر، ٦٣٠، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

أسلفك يف راحلتك فالنة أركبها يف احلج، وبينه    : وتفسري ما كره من ذلك أن يقول الرجل للرجل        : قال مالك : النص
 فإنه إذا صنع ذلك، كان إمنا يسلفه ذهباً       . ثل ذلك يف العبد أو املسكن     وبني احلج أجل من الزمان، أو يقول م       

وإن حدث ـا    . على أنه إن وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك األجل الذي مسى له، فهي له بذلك الكراء               
  .ه السلف عنده، وكانت عليه على وجحدث من موت أو غريه، رد عليه ذهبه

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢١٢ 

   بالذهب أو الفضةةخملوطسلعة بيع  ]٣٥١[
  

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: صدرامل
  . وعيناًباب بيع الذهب بالفضة ترباً، ٦٣٦، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 فإن ما   ، بدنانري أو دراهم   ، ويف شيء من ذلك ذهب أو فضة        أو خامتاً   أو سيفاً  من اشترى مصحفاً  : قال مالك : النص
 فإن كانت قيمة ذلك الثلثني، وقيمة ما فيه مـن           ،يمته من ذلك وفيه الذهب بدنانري، فإنه ينظر إىل ق         ىاشتر

  . بيدالذهب الثلث، فذلك جائز ال بأس به إذا كان ذلك يداً
  

  صكوك خرجت يف زمن مروان بن احلكمبيع  ]٣٥٢[
  

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر
  .باب العينة وما يشبهها، ٦٤١، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 فتبايع الناس تلـك     ، خرجت للناس يف زمان مروان بن احلكم من طعام اجلار          لغه أن صكوكاً  عن مالك أنه ب   : النص
 اب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصح      . الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها    

ـ : أعوذ باهللا، وما ذاك؟ فقاال    : أحتل بيع الربا يا مروان؟ فقال     : على مروان بن احلكم فقاال     ذه الـصكوك   ه
زعوا من أيدي الناس ويردوا     ـبعوا ين تفبعث مروان احلرس يت   . تبايعها الناس مث باعوها قبل أن يستوفوها      

  .إىل أهلها
  

  بيع ما ليس عنده ]٣٥٣[
  

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر
  .باب العينة وما يشبهها، ٦٤٢، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢١٣ 

 فذهب به الرجل الذي يريـد أن يبيعـه         ،ىل أجل إ من رجل     أراد أن يبتاع طعاماً    ه أن رجالً  عن مالك أنه بلغ   : النص
 لـيس    ما أتبيعين: من أيها حتب أن أبتاع لك؟ فقال املبتاع       : رب ويقول له   فجعل يريه الص   ،الطعام إىل السوق  

 وقال ،بتع منه ما ليس عندهال ت: عهللا بن عمر للمبتا  عبد ا  فقال   ،هللا بن عمر فذكرا ذلك له     عبد ا عندك؟ فأتيا   
  . ال تبع ما ليس عندك:للبائع

  
  ع ما يف الذمة من طعام إىل الغريبي ]٣٥٤[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

  .باب العينة وما يشبهها، ٦٤٢، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

إين رجل أبتـاع مـن   :  بن املسيبرمحن املؤذن يقول لسعيدعبد ال بن سعيد أنه مسع مجيل بن      حيىيمالك عن   : النص
 :فقال له سـعيد .  إىل أجل مث أريد أن أبيع الطعام املضمون علي،عطى الناس باجلار ما شاء اهللا     ياألرزاق اليت   

  .فنهاه عن ذلك. أتريد أن توفيهم من تلك األرزاق اليت ابتعت؟ قال نعم
  

   بثمن طعام قبل قبض الثمن طعامشراء ]٣٥٥[
  

  . مالك بن أنساملوطأ لإلمام : املصدر
  .باب ما يكره من بيع الطعام إىل أجل، ٦٤٣، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

مالك، عن أيب الزناد أنه مسع سعيد بن املسيب وسليمان بن اليسار ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بـذهب إىل                    : النص
  . قبل أن يقبض الذهب مث يشتري بالذهب متراً،أجل

 بن فرقد أنه سأل أبا بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن الرجل يبيع الطعام من   وحدثين عن مالك، عن كثري      
  . قبل أن يقبض الذهب؟ فكره ذلك وى عنهالرجل بذهب إىل أجل، مث يشتري بالذهب متراً

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢١٤ 

  اإلقالة يف السلم ]٣٥٦[
  

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر
  .باب السلفة يف الطعام، ٦٤٤، ص ٢ج
  . املالكياملذهب: التصنيف

 فلم جيد املبتاع عنـد      ل األجل ح ف ، معلوم إىل أجل مسمى    من سلف يف طعام بسعرٍ    األمر عندنا في  : قال مالك : النص
  . فإنه ال ينبغي له أن يأخذ منه إال ورقه أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه،البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله

  
  بيع الطعام قبل قبضه ]٣٥٧[

  
  . أ لإلمام مالك بن أنساملوط: املصدر

  .باب السلفة يف الطعام، ٦٤٤، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 وذلك أنه إذا أخذ غري الثمن الذي دفع إليه أو صرفه يف           ، حىت يقبضه منه   نه ال يشتري منه بذلك الثمن شيئاً      وأ: النص
  .سلعة غري الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوىف

  
   بنفس الثمن مع التأخري يف األجللةاإلقا ]٣٥٨[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

  .باب السلفة يف الطعام، ٦٤٤، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 فإن ذلك ال يصح وأهـل       ،ك بالثمن الذي دفعت إليك    نظرأأقلين و : فإن ندم املشتري فقال للبائع    : قال مالك : النص
 فكان ذلك بيع    ، عنه حقه على أن يقيله     رملا حل الطعام للمشتري على البائع أخ       وذلك أنه    ،العلم ينهون عنه  

  .الطعام إىل أجل قبل أن يستوىف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢١٥ 

 إىل أجل ولـيس ذلـك        األجل وكره الطعام أخذ به ديناراً      وتفسري ذلك، أن املشتري حني حلّ     : قال مالك   
فإذا وقعت الزيادة بنسيئة إىل أجل أو بشيء يـزداده           . وإمنا اإلقالة ما مل يزدد فيه البائع وال املشتري         ،باإلقالة

  . وإمنا تصري اإلقالة إذا فعال ذلك بيعاً،أحدمها على صاحبه أو بشيء ينتفع به أحدمها، فإن ذلك ليس باإلقالة
  

]٣٥٩[ استالم أجود منها أو أدىن مع السلف يف سلعة  
  

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر
  . الطعامباب السلفة يف، ٦٤٥، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 مما سلف فيه أو أدىن بعد حمـل          من األصناف فال بأس أن يأخذ خرياً       كذلك من سلف يف صنف    : قال مالك : النص
وإن سلف يف متر .  أو شامية فال بأس أن يأخذ شعرياً،وتفسري ذلك أن يسلف الرجل يف حنطة حممولة. األجل

 إذا كان ذلك ،بيب أمحر، فال بأس أن يأخذ أسودزوإن سلف يف .  أو مجعاًعجوة فال بأس أن يأخذ صيحانياً    
  . مبثل كيل ما سلف فيه ذلك سواء إذا كانت مكيلةُ،كله بعد حمل األجل

  
  لطعام بطعاماشراء صكوك  ]٣٦٠[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

  .باب جامع بيع الطعام، ٢٨، وص ٦٤٨، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

طعام يكـون مـن   الإين رجل أبتاع :  بن أيب مرمي أنه سأل سعيد بن املسيب فقالعبد اهللامالك عن حممد بن     : النص
 ولكن أعط   ال،: فقال سعيد .  بالنصف طعاماً  تعت منه بدينار ونصف درهم فأُعطَى     الصكوك باجلار، فرمبا اب   

  .طعاماً وخذ بقيته درمهاًأنت 
  

  ستوىفينة يف بيع الطعام قبل أن يالع ]٣٦١[
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢١٦ 

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر
  .باب جامع بيع الطعام، ٦٤٩-٦٤٨، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

: ما حل األجل قال الذي عليه الطعام لصاحبه       ل ف ، مسمى  بسعر معلوم إىل أجلٍ    من اشترى طعاماً  : قال مالك : النص
هذا ال يصح؛ ألنه قد ـى  : قول صاحب الطعام في،جلأليس عندي طعام، فبعىن الطعام الذي لك علي إىل     

 إىل فبعىن طعاماً: فيقول الذي عليه الطعام لغرميه. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الطعام حىت يستوىف         
 فيصري الذهب الذي أعطاه مثن الـذي        ، مث يرده إليه   فهذا ال يصح؛ ألنه إمنا يعطيه طعاماً      . أجل حىت أقضيكه  

  . ويكون ذلك إذا فعاله بيع الطعام قبل أن يستوىف فيما بينهما،يصري الطعام الذي أعطاه حملالً و،كان له عليه
  

  السلم املوازي ]٣٦٢[
  

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر
  .باب جامع بيع الطعام، ٦٤٩، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 على رجل طعام مثل ذلك الطعام، فقال الذي عليه  ولغرميه،يف رجل له على رجل طعام ابتاعه منه      : قال مالك : النص
  .أحيلك على غرمي يل عليه مثل الطعام الذي لك علي بطعامك الذي لك علي: الطعام لغرميه

 فـإن ذلـك ال   :إن كان الذي عليه الطعام إمنا هو طعام ابتاعه فأراد أن حييل غرميه بطعام ابتاعه          : قال مالك   
 ألن ذلـك    ، فال بأس أن حييل به غرميه       حاالً  فإن كان الطعام سلفاً    .توىف وذلك بيع الطعام قبل أن يس      ،يصح

 غري أن أهـل    ، وال حيل بيع الطعام قبل أن يستوىف لنهي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك                .ليس ببيع 
  .العلم قد اجتمعوا على أنه ال بأس بالشرك والتولية واإلقالة يف الطعام وغريه

  
  مسألة االستجرار ]٣٦٣[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: ملصدرا

  .باب جامع بيع الطعام، ٦٥٠، ص ٢ج



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢١٧ 

  .املذهب املالكي: التصنيف
 مث يأخذ منه بربع أو بثلث أو بكـسر معلـوم سـلعة    وال بأس أن يضع الرجل عند الرجل درمهاً  : قال مالك : النص

 ألنه غـرر،  ، فهذا ال حيل ،ومآخذ منك بسعر كل ي    : فإذا مل يكن يف ذلك سعر معلوم وقال الرجل        . معلومة
  . ومل يفترقا على بيع معلوم،يقل مرة ويكثر مرة

  .٢٨ ص٢ج املوطأ :وانظر
  

  البيع مع اشتراط السلف ]٣٦٤[
  

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر
  باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض، ٦٥٧، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 على أن تسلفين كذا وكذا، فـإن    آخذ سلعتك بكذا وكذا   : لرجل للرجل ل ا وتفسري ذلك أن يقو   : قال مالك : النص
  . فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه، كان ذلك البيع جائزاً.عقدا بيعهما على هذا فهو غري جائز

  
  بيع غري الطعام قبل قبضه ]٣٦٥[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

  ها ببعضباب السلف وبيع العروض بعض، ٢٥٨، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

قبل أن تستوفيه، من غري صاحبه الذي اشـتريت  ] أي العروض[وال بأس أن تبيع ما اشتريت منها     : قال مالك : النص
  .منه إذا انتقدت مثنه

 

  طعاماًقبل قبضه إن مل يكن ) السلمدين (بيع املسلم فيه  ]٣٦٦[
  

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢١٨ 

  .باب السلفة يف العروض، ٦٥٩، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 ورجل يسأله عن رجل سلف       مسعت عبد اهللا بن عباس     : عن حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد أنه قال          مالك: النص
 يف سوذلك : قال مالك .وكره ذلك،  تلك الورق بالورق: فقال ابن عباس، فأراد بيعها قبل أن يقبضها،بائب

 أعلم أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به، ولو                  فيما نرى، واهللا  
  .أنه باعها من غري الذي اشتراها منه، مل يكن بذلك بأس

  
   ما بلغ ذلك العرضبيع املسلم فيه إىل املسلم إليه بعروض بالغاً ]٣٦٧[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

  .لسلفة يف العروضباب ا، ٦٥٩، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 إىل أجل مسمى مث حل األجل، فإنه  يف حيوان أو عروض إذا كان موصوفاً  أو ورقاً  من سلف ذهباً  : قال مالك : النص
ال بأس أن يبيع املشتري تلك السلعة من البائع قبل أن حيل األجل أو بعد أن حيل بعرض من العروض، يعجله                     

  .  إال الطعام فإنه ال حيل أن يبيعه حىت يقبضه، ما بلغ ذلك العرضوال يؤخره بالغاً
  

  بيع املسلم فيه قبل قبضه لغري املسلم إليه بأكثر من مثنه نقداً ]٣٦٨[
  

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر
  .باب السلفة يف العروض، ٦٦٠، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 مـن   أو عـرضٍ  أو ورقٍن غري صاحبه الذي ابتاعها منه بـذهبٍ   وللمشتري أن يبيع تلك السلعة م     : النص
ر ذلك قبح ودخله ما يكره من الكـالئ بالكـالئ، والكـالئ       ألنه إذا أخ   ،العروض يقبض ذلك وال يؤخره    

  . آخر بدين على رجلٍ له على رجلٍبالكالئ أن يبيع الرجل ديناً
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢١٩ 

  ) بالشراءراحبة لآلمرامل(ابتع يل بنقد حىت ابتاعه منك إىل أجل  ]٣٦٩[
  

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر
  باب النهي عن بيعتني يف بيعة، ٦٦٣، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

ابتع يل هذا البعري بنقد حىت أبتاعه منك إىل أجل، فـسئل عـن   :  قال لرجلٍ  وحدثين مالك؛ أنه بلغه أن رجالً     : النص
  . بن عمر فكرهه وى عنهعبد اهللاذلك 

  
  وآجل دون البت يف أحدمهادد يف البيع بني سعرين عاجل التر ]٣٧٠[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

  باب النهي عن بيعتني يف بيعة، ٦٦٣، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

ىل  إ أو خبمسة عشرة دينـاراً  بعشرة دنانري نقداً اشترى سلعةً أنه بلغه أن القاسم بن حممد سئل عن رجلٍ     مالك: النص
  . فكره ذلك وى عنه،أجل

  
  قودبيع املف ]٣٧١[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

  باب بيع الغرر، ٦٦٥، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

ومن الغرر واملخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته، أو أبق غالمه ومثن الشيء من ذلك مخسون              : قال مالك : النص
، وإن مل   ، فإن وجده املبتاع ذهب من البائع ثالثون ديناراً         منك بعشرين ديناراً   أنا آخذه : ، فيقول رجل  ديناراً

  .جيده ذهب البائع من املبتاع بعشرين ديناراً
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٢٠ 

  بع وال نقصان عليك ]٣٧٢[
  

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر
  باب بيع الغرر، ٦٦٦، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

إن ذلك بيع غري جائز وهـو مـن         :  من رجل على أنه ال نقصان على املبتاع         باع سلعةً  يف رجلٍ : قال مالك : النص
 وإن باع برأس املال أو بنقصان فال        ، إن كان يف تلك السلعة     املخاطرة، وتفسري ذلك أنه كأنه استأجره بربحٍ      

 يف  فهذا ال يصلح، وللمبتاع يف هذا أجرة مبقدار ما عاجل من ذلك، وما كـان            ،شيء له وذهب عناؤه باطالً    
 فإن مل تفـت     ،تلك السلعة من نقصان أو ربح فهو للبائع وعليه، وإمنا يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت               

 مث يندم املشتري فيقول للبـائع       ، بيعها فأما أن يبيع رجل من رجل سلعة يبت       : قال مالك . فسخ البيع بينهما  
 وإمنا هو شـيء  ،ه ألنه ليس من املخاطرة فهذا ال بأس ببع وال نقصان عليك،:  البائع ويقول فيأىب ،ضع عين 

  . وذلك الذي عليه األمر عندنا،وضعه له وليس على ذلك عقد بيعها
  .]٥٨٤[ وانظر منتج 

  
  ختالف عملة البيع عن عملة الشراءالبيع مراحبة مع ا ]٣٧٣[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

  .حبةباب بيع املرا، ٦٦٨، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 فيقدم بـه    ، والصرف يوم اشتراه عشرة دراهم بدينار      ،قال مالك يف الرجل يشتري املتاع بالذهب أو بالورق        : النص
 أو يبيعه حيث اشتراه مراحبة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه، فإنه إن كان ابتاعـه                  ، فيبيعه مراحبة  بلداً

 إن شاء أخـذه     ، فاملبتاع باخليار  : وكان املتاع مل يفت    ،بتاعه بدنانري وباعه بدارهم   بدراهم وباعه بدنانري أو ا    
 فإن فات املتاع كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع، وحيسب للبائع الربح على مـا                 .وإن شاء تركه  

  .اشتراه على رحبه املبتاع
 



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٢١ 

   مع الشركاءشريكاًة بالوصف فيصبح شراء حصة مشاعة مراحب ]٣٧٤[
  

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: ملصدرا
  .باب البيع على الربنامج، ٦٧٠، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 البـز   : فيسمع به الرجل فيقول لرجل منهم      ، البز أو الرقيق   ،األمر عندنا يف القوم يشترون السلعة     : قال مالك : النص
 فريحبه ،نعم:  يف نصيبك كذا وكذا؟ فيقولالذي اشتريت من فالن قد بلغتين صفته وأمره فهل لك أن أرحبك     

ذلك الزم له وال خيار له فيه إذا        : مالكقال   . واستغاله  فإذا نظر إليه رآه قبيحاً     ، للقوم مكانه  ويكون شريكاً 
  .كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة

  
  بيع السلعة احلاضرة بالوصف ]٣٧٥[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

  . البيع على الربنامجباب، ٦٧٠، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

يف كل عدل كـذا  : ام ويقرأ عليهم برناجمه ويقولقال مالك يف الرجل يقدم له أصناف من البز وحيضره السو          : النص
 من البـز بأجناسـه،      ويسمي هلم أصنافاً   ،ة ذرعها كذا وكذا   رييطة سابِ  وكذا وكذا ر   ،وكذا ملحفة بصرية  

:  مث يفتحوا فيستغلوا ويندمون فيشترون األعدال على ما وصف هلم،،مين على هذه الصفةاشتروا : ويقول
  . للربنامج الذي باعهم عليهذلك الزم هلم إذا كان موافقاً: قال مالك

  
  البيع املعلق ]٣٧٦[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

  .باب بيع اخليار، ٦٧١، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٢٢ 

 فإن رضـي     أبيعك على أن استشري فالناً     : فقال البائع عند مواجبة البيع     ، سلعةً قال مالك فيمن باع من رجلٍ      :النص
 إن  : مث يندم املشتري قبل أن يستشري البائع فالنـاً         ، فيتبايعان على ذلك   ،فقد جاز البيع وإن كره فال بيع بيننا       

  . الزم هلم إن أحب الذي اشترط له البائع أن جييزه وهو،ذلك البيع الزم هلما على ما وصفا وال خيار للمبتاع
  

  ضع وتعجل ]٣٧٧[
  

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر
  .باب ما جاء يف الربا يف الدين، .٦٧٢، ص٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

ل دار خنلة  يل من أهبعت بزاً:  عن أيب الزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد أيب صاحل موىل السفاح أنه قال            مالك: النص
 فسألت عن ذلك    ، أن أضع عنهم بعض الثمن وينقدوين       فعرضوا علي  ،إىل أجل مث أردت اخلروج إىل الكوفة      

  .ال آمرك أن تأكل هذا وال توكله: زيد بن ثابت فقال
 : بن عمرعبد اهللا عن عبد اهللاوحدثين عن مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة عن ابن شهاب عن سامل بن      

 فيضع عنه صاحب احلق ويعجله اآلخر، فكره ذلك ،لرجل يكون له الدين على الرجل إىل أجل      ئل عن ا  أنه س 
  . بن عمر وى عنهعبد اهللا

    
  التورق لقلب الدين بأكثر منه ]٣٧٨[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

  باب ما جاء يف الربا يف الدين، ٦٧٣، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

بعين سلعة  :  فإذا حلت قال له الذي عليه الدين       ، الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إىل أجل         قال مالك يف  : النص
  . ال يصلح ومل يزل أهل العلم ينهون عنههذا بيع:  مبائة ومخسني إىل أجليكون مثنها مائة دينار نقداً

ة األوىل إىل األجل الذي ذكر لـه   إمنا أكره ذلك ألنه إمنا يعطي مثن ما باعه بعينه ويؤخر عنه املائ            : قال مالك 
 يشبه حديث زيد بن     أيضاً وهو   ، عنه فهذا مكروه وال يصلح     ، يف تأخريه  آخر مرة ويزداد عليه مخسني ديناراً     



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٢٣ 

فإن ! أسلم يف بيع أهل اجلاهلية أم كانوا إذا حلت ديوم قالوا للذي عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تريب                   
 .حقوقهم وزادوهم يف األجلقضى أخذوا وإال زادوهم يف 

    
   البائع األجلإذا أخلف السلعة رد ]٣٧٩[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

  باب جامع الدين واحلول، ٦٧٤، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

  إما لسوق يرجـو    ،قال مالك يف الذي يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه تلك السلعة إىل أجل مسمى               : النص
 فرييد املشتري رد    ، مث خيلفه البائع عن ذلك األجل      ،ها فيه، وإما حلاجة يف ذلك الزمان الذي اشترط عليه         نفاق

 وإن البائع لو جاء بتلك السلعة قبل حمل         ،إن ذلك ليس للمشتري وإن البيع الزم له       : تلك السلعة على البائع   
  .األجل مل يكره املشتري على أخذها

  
  من غري حتديدا بيع سلعة مع استثناء بعضه ]٣٨٠[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

  .باب ما جاء يف الشركة والتولية واإلقالة، ٦٧٦، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

إنه إن اشترط أن خيتار من ذلك الرقم فال بـأس         :  برقومها قال مالك يف الرجل يبيع البز املصنف ويستثىن ثياباً        : النص
 وذلك أن الثوبني    ، يف عدد البز الذي اشتري منه      تار منه حني استثىن فإين أراه شريكاً      به، وإن مل يشترط أن خي     

  .يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت يف الثمن
  

  شراء سلعة مث إشراك آخر معه فيها ]٣٨١[
  

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٢٤ 

  .باب ما جاء يف الشركة والتولية واإلقالة، ٦٧٧-٦٧٦، ص ٢ج
  . ملذهب املالكيا: التصنيف

  الـثمن  ففعـل ونقـد  ، مث سأله رجل أن يشركه   ، به  فبت  أو رقيقاً  من اشترى سلعة بزاً   : قال مالك : النص
ـ فإن ال: شيء ينتزعها من أيديهما مث أدرك السلعةَ، السلعة مجيعاً  صاحبك يأخذ من الـذي أشـركه  مشر 

ك على الذي أشـرك  من كله، إال أن يشترط الـمشرِبالث ه الذي باعه السلعةَ   ع ويطلب الذي أشرك بي    ،الثمن
 وإن تفـاوت  .حبضرة البيع وعند مبايعة البائع األول وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي ابتعت منه 

  . فشرط اآلخر باطل وعليه العهدة، األولالبيعذلك وفات 
  

  أشركين وأبيع عنك ]٣٨٢[
  

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر
  .باب ما جاء يف الشركة والتولية واإلقالة، ٦٧٧، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 إن ذلك ال يصح     :اشتر هذه السلعة بيين وبينك وانقد عين وأنا أبيعها لك         : قال مالك يف الرجل يقول للرجل     : النص
لـك الـسلعة     وإمنا ذلك سلف يسلفه إياه على أن يبيعها له، ولو أن ت            ،نقد عين وأنا أبيعها لك    ا: حني قال 

  . فهذا من السلف الذي جير منفعة،هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه
أشركين بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك       :  ابتاع سلعة فوجبت له مث قال له رجل        ولو أن رجالً  : قال مالك 

 باعه نصف السلعة على أن يبيـع لـه          ،ديد وتفسري ذلك أن هذا بيع ج      . ال بأس به    كان ذلك حالالً   :مجيعاً
  .النصف اآلخر

  . ]٦٤٢[ وانظر منتج 
  

  ترك املساومة ]٣٨٣[
  

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر
  .باب ما ينهى عنه من املساومة واملبايعة، ٦٨٤، ص ٢ج



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٢٥ 

  .املذهب املالكي: التصنيف
به الباطل من الثمن، ودخل على الباعة يف سلعهم ند أول من يسوم ا أخذت بشولو ترك الناس السوم ع: قال: النص

  .املكروه، ومل يزل األمر عندنا على هذا
  

  اجلعالة يف السمسرة ]٣٨٤[
  

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر
  .باب جامع البيوع، ٦٨٦، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

مها صاحبها قيمة فقال إن بعتها ذا الثمن الـذي   وقد قو،لسلعة يبيعها لهقال مالك يف الرجل يعطي الرجل ا      : النص
 إنه ال بأس بـذلك إذا       :ان عليه، وإن مل تبعها ليس لك شئ        أو شيء يسميه له يتراضي     ،أمرتك به فلك دينار   

  . إذا باع أخذه وإن مل يبع فال شيء لهمعلوماً  يبيعها به ومسى أجراًمسى مثناً
  

  ن السلم اإلجارة بنسبة م ]٣٨٥[
  

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر
  .باب جامع البيوع، ٦٨٦، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

فإن ذلك ال   :  لشئ يسميه  ،بعها ولك كذا وكذا يف كل دينار      : فأما الرجل يعطى السلعة فيقال له     : قال مالك : النص
  . فهذا غرر ال يدري كم جعل له، مسي له ألنه كلما نقص دينار من مثن السلعة نقص من حقه الذييصلح،

  
   بربحإجارة العني املستأجرة ]٣٨٦[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

  .باب جامع البيوع، ٦٨٦ ص ،٢ج
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  .املذهب املالكي: التصنيف
 ال: وحدثين مالك عن ابن شهاب أنه سأله عن الرجل يتكارى الدابة مث يكريها بأكثر مما تكاراها به، فقـال                  : النص

  .بأس بذلك
  

  السلف للتجارة ]٣٨٧[
  

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر
  .باب ما جاء يف القراض، ٦٨٨-٦٨٧، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 ، وعبيد اهللا أبناء عمر بن اخلطاب يف جيش إىل العراق          عبد اهللا خرج  : مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال        : النص
  ما وسهل مث قال         ا على أيب م   فلما قفال مر لو أقدر لكما على أمر : وسى األشعري وهو أمري البصرة، فرحب

 فأسـلفكماه  ،بلى هاهنا مال من مال اهللا أريد أن أبعث به إىل أمـري املـؤمنني    :  مث قال  .أنفعكما به لفعلت  
ون الربح لكمـا،    ني ويك  فتؤديان رأس املال إىل أمري املؤمن      ، من متاع العراق فتبيعانه باملدينة     فتبتاعان به متاعاً  

 فلما دفعا ، فلما قدما باعا فأرحبا، ففعل، وكتب إىل عمر بن اخلطاب أن يأخذ منهما املال.وددنا ذلك: فقاال
أبناء أمري املـؤمنني    :  فقال عمر بن اخلطاب    .ال: أكل اجليش أسلفه كما أسلفكما؟ قاال     : قالذلك إىل عمر    

ما ينبغي لك يا أمري املؤمنني هذا، لو    : هللا فسكت، وأما عبيد اهللا فقال     عبد ا فأما  .  أديا املال ورحبه   ،فأسلفكما
فقال رجل من جلساء ، وراجعه عبيد اهللاعبد اهللا فسكت ، أدياه:اه، فقال عمرنقص هذا املال أو هلك لضمن 

حبـه،  ، فأخذ عمر رأس املال ونـصف ر  قد جعلته قراضاً:، فقال عمر يا أمري املؤمنني لو جعلته قراضاً  :عمر
  . وعبيد اهللا أبناء عمر بن اخلطاب نصف ربح املالعبد اهللاوأخذ 

  
  )القراض(ة املضارب ]٣٨٨[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

  .باب ما جيوز يف القراض، ٦٨٨، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف
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 ،أن يعمل فيه وال ضمان عليه وجه القراض املعروف اجلائز، أن يأخذ الرجل املال من صاحبه على         :قال مالك : النص
ونفقة العامل يف املال يف سفره من طعامه وكسوته، وما يصلحه باملعروف بقدر املال إذا شخص يف املال إذا                   

  . يف أهله فال نفقة له من املال وال كسوةكان املال حيمل ذلك، فإن كان مقيماً
  .]٣٩٦[ قارن منتج 

  
  نيمع عاملَاملضاربة  ]٣٨٩[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

  ٦٨٩، ص ٢ج
  .باب ما جيوز يف القراض

  .املذهب املالكي: التصنيف
 ألن الـربح  ،أن ذلك جائز ال بأس به:  يعمالن فيه مجيعاً    قراضاً  وإىل غالم ماالً   قال مالك فيمن دفع إىل رجلٍ     : النص

  .زلة غريه من كسبهـ وهو مبن،ه منه ال يكون الربح للسيد حىت ينتزع، لغالمهمالٌ
  

  جعل الدين رأس مال املضاربة ]٣٩٠[
  

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر
  .٦٩٩، وص٦٨٩، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

إن ذلك يكره حىت يقـبض مالـه مث         : ه عنده قراضاً   فسأله أن يقر   ، لرجل على رجل دين     كان قال مالك إذا  : النص
  . وإمنا ذلك خمافة أن يكون أعسر مباله فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه،كيقارضه بعد أو ميس

  
  إعادة تقدير رأمسال املضاربة ]٣٩١[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر
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  .باب ما ال جيوز يف القراض، ٦٨٩، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 بعضه قبل أن يعمل فيه مث عمل فيه فربح فأراد أن جيعـل           فهلك  قراضاً قال مالك يف رجل دفع إىل رجل ماالً       : النص
ال يقبل قوله وجيرب رأس املال من رحبه        : رأس املال بقية املال بعد الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه، قال مالك             

  .مث يقتسمان ما بقي بعد رأس املال على شرطهما من القراض
  

   العملاملقيدة يفاملضاربة  ]٣٩٢[
  

  . م مالك بن أنساملوطأ لإلما: املصدر
  .باب ما جيوز من الشرط يف القراض، ٧٣٤صو، ٦٩٠، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

، أو ينـهاه أن   وشرط عليه أال تشتري مبايل إال سلعة كذا وكذا، قراضاًقال مالك يف رجل دفع إىل رجل ماالً : النص
 فـال بـأس   ، أو سلعة بامسهاحيواناً من اشترط على من قارض أال يشتري  :قال مالك  يشتري سلعة بامسها،  

 ومن اشترط على من قارض أال يشتري إال سلعة كذا وكذا فإن ذلك مكروه، إال أن تكون الـسلعة          .بذلك
  .س بذلكأ فال ب،لف يف شتاء وال صيفتاليت أمره أال يشتري غريها كثرية موجودة ال خت

    
  املضاربة مع اشتراط ربح معلوم ]٣٩٣[

  
  . مالك بن أنساملوطأ لإلمام : املصدر

  .باب ما جيوز من الشرط يف القراض، ٦٩٠، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 دون صاحبه فإن ذلك ال  من الربح خالصاً واشترط عليه فيه شيئاً قراضاًقال مالك يف رجل دفع إىل رجل ماالً       : النص
و ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك  إال أن يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه أ      ، واحداً  وإن كان درمهاً   ،يصح

  . وهو قراض املسلمني، فإن كل شئ مسى من ذلك حالل أو كثرياًمن ذلك قليالًشيئاً  فإذا مسى ،أو أكثر
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  املضاربة املقيدة بزمن ]٣٩٤[
  

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر
  .باب ما ال جيوز من الشرط يف القراض، ٦٩٢-٦٩١، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 وال يـصلح  :زع منه، قـال ـ أن يشترط أن يعمل فيه سنني ال ينال جيوز للذي يأخذ املال قراضاً   : قال مالك : النص
 ولكن يدفع ،؛ ألن القراض ال يكون إىل أجل، ألجل يسميانه   ال ترده إىل سنني    كلصاحب املال أن يشترط أن    

تركـه   ،شيئاً واملال ناض مل يشتر به       ،رك ذلك  فإذا بدا ألحدمها أن يت     ،رب املال ماله إىل الذي يعمل له فيه       
 به سلعة فليس ذلك له حىت يباع املتاع  لرب املال أن يقبضه بعد أن يشتري وإذا بدا.وأخذ صاحب املال ماله

  . كما أخذهض مل يكن ذلك له حىت يبيعه فريده عيناًر فإذا بدا للعامل أن يرده وهو ع،ويصري عيناً
  

  العامل يف املضاربةاشتراط الزكاة من حصة  ]٣٩٥[
  

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر
  .باب ما ال جيوز من الشرط يف القراض، ٦٩٢، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 ألن رب املال    ، أن يشترط عليه الزكاة يف حصته من الربح         قراضاً وال يصح ملن دفع إىل رجل ماالً      : قال مالك : النص
 فيما سقط عنه من حصة الزكاة اليت تـصيبه مـن             من الربح ثابتاً   لنفسه فضالً إذا اشترط ذلك فقد اشترط      

  .حصته
  

  اشتراط الضمان يف املضاربة ]٣٩٦[
  

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر
  .باب ما ال جيوز من الشرط يف القراض، ٦٩٢، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف
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ال جيـوز  :  ويشترط على الذي دفع إليه املال الضمان، قـال راضاً ق قال مالك يف الرجل يدفع إىل الرجل ماالً       : النص
لصاحب املال أن يشترط يف ماله غري ما وضع القراض عليه وما مضى من سنة املسلمني فيه، فإن منا املـال                     
على شرط الضمان كان قد ازداد يف حقه من الربح من أجل موضع الضمان وإمنا يقتسمان الربح على ما لو                    

  . ألن شرط الضمان يف القراض باطل على غري ضمان، وإن تلف املال مل أر على الذي أخذ ضماناًأعطاه إياه
  

  املضاربة املقيدة جبهة ]٣٩٧[
  

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر
  .باب ما ال جيوز من الشرط يف القراض، ٦٩٢، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 فذلك غري جائز؛ ، لرجل يسميه،لى من قارضه أال يشتري إال من فالنال جيوز لرجل أن يشترط ع: قال مالك : النص
  . بأجر ليس مبعروفألنه يصري له أجرياً

  
  املضاربة بالعروض ]٣٩٨[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

  .باب القراض يف العروض، ٦٩٣، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 ألن املقارضة يف    ، إال يف العني؛ ألنه ال تنبغي املقارضة يف العروض         ال ينبغي ألحد أن يقارض أحداً     : قال مالك : النص
خذ هذا العرض فبعه فما خرج مـن  : العروض إمنا تكون على أحد وجهني، إما أن يقول له صاحب العرض    
 من بيع سلعته وما يكفيه مـن         لنفسه مثنه فاشتر به وبع على وجه القراض، فقد اشترط صاحب املال فضالً           

 فإن فضل شئ    ، فابتع يل مثل عرضي الذي دفعت إليك        فإذا فرغت  ، اشتر ذه السلعة وبع    : يقول أو. مؤنتها
 مث يرده العامل    ، ولعل صاحب العرض أن يدفعه إىل العامل يف زمن هو فيه نافق كثري الثمن              .فهو بيين وبينك  

ف ما نقص من مثـن       فيكون العامل قد ربح نص     ، فيشتريه بثلث مثنه أو أقل من ذلك       ،حني يرده وقد رخص   
 مث  ، فيعمل فيه حىت يكثر املال يف يديـه        ،ه فيه قليل   أو يأخذ العرض يف زمان مثن      .العرض يف حصته من الربح    
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، فهذا غرر ال  فيذهب عمله وعالجه باطالً، فيشتريه بكل ما يف يده   ،يغلو ذلك العرض ويرتفع مثنه حني يرده      
 مث يكون ،ي دفع إليه القراض يف بيعه إياه وعالجه فيعطاه نظر إىل قدر الذ، فإن جهل ذلك حىت ميضي.يصلح

  . ويرد إىل قراض مثله، من يوم نض املال واجتمع عيناًاملال قراضاً
  

  حتمل املضارب تكاليف أكثر من رأس املال ]٣٩٩[
  

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر
  باب الكراء يف القراض، ٦٩٤، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 فبار عليـه وخـاف   ، فحمله إىل بلد التجارة  فاشترى به متاعاً   ، قراضاً  ماالً  دفع إىل رجلٍ   قال مالك يف رجلٍ    :النص
إن كان : قال مالك . املال كله أصلَ فتكارى عليه إىل بلد آخر فباع بنقصان فاغترق الكراُء،النقصان إن باعه

بعد أصل املال كان على العامل ومل يكن علـى   وإن بقي من الكراء شئ ، للكراء فسبيله ذلك   فيما باع وفاءٌ  
 فليس للمقارض أن يتبعه مبا سوى       ، وذلك أن رب املال إمنا أمره بالتجارة يف ماله         ،رب املال منه شئ يتبع به     

 فيه فلـيس    ، عليه من غري املال الذي قارضه       ولو كان ذلك يتبع به رب املال لكان ذلك ديناً          ،ذلك من املال  
 .ك على رب املالللمقارض أن حيمل ذل

  
  ضاربة مال املمن ماله يف املضارب زيادة ]٤٠٠[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

  .باب التعدي يف القراض، ٦٩٥، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

:  قال مالـك   ، فتعدى واشترى به سلعة وزاد يف مثنها من عنده         ، قراضاً قال مالك يف رجل دفع إىل رجل ماالً       : النص
 إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما         ، إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة أو مل تبع         ، املال باخليار  صاحب

 له حبصته من الثمن يف النماء والنقصان حبساب ما زاد العامل فيه              وإن أىب كان املقارض شريكاً     ،أسلفه فيها 
  .من عنده



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٣٢ 

  
  املضارب يضارب   ]٤٠١[

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر
  باب التعدي يف القراض، ٦٩٥، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 إنـه   : بغري إذن صاحبه    آخر فعمل فيه قراضاً     مث دفعه إىل رجلٍ     قراضاً  ماالً  أخذ من رجلٍ   قال مالك يف رجلٍ   : النص
ضامن للمال؛ إن نقص فعليه النقصان وإن ربح فلصاحب املال شرطه من الربح مث يكون للذي عمل شرطه                  

  .قي من املالمبا ب
  

  املضارب يشتري ويبيع بالدين ]٤٠٢[
  

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر
  باب ما جيوز من النفقة يف القراض، ٦٩٧، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 فاشترى به سلعة مث باع السلعة بـدين       قراضاً  األمر اتمع عليه عندنا يف رجل دفع إىل رجل ماالً          :قال مالك : النص
إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك املال وهـم         : ح يف املال مث هلك الذي أخذ املال قبل أن يقبض املال، قال            فرب

 بني صاحب   اوإن كرهوا أن يقتضوه وخلّ    و .ذلك هلم إذا كانوا أمناء على ذلك      على شرط أبيهم من الربح ف     
 فإن اقتضوا فلهم فيه .إىل رب املال    شئ عليهم وال شئ هلم إذا أسلموه        وال ،املال وبينه مل يكلفوا أن يقتضوه     

 فإن مل يكونوا أمناء على ذلك فإن هلم .زلة أبيهمـ هم فيه مبن،من الشرط والنفقة مثل ما كان ألبيهم يف ذلك
 .زلة أبيهمـ فإذا اقتضى مجيع املال ومجيع الربح كانوا يف ذلك مبن،أن يأتوا بأمني ثقة فيقتضي ذلك املال

  
  ةاجتماع السلف واملضارب ]٤٠٣[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

  باب البضاعة يف القراض، ٦٩٨، ص ٢ج
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  .املذهب املالكي: التصنيف
 أو استسلف منه صاحب املال   واستسلف من صاحب املال سلفاً      قراضاً  ماالً  دفع إىل رجلٍ   قال مالك يف رجلٍ   : النص

إن كان صاحب :  قال مالك،يشتري له ا سلعة يبيعها له أو بدنانري       أو أبضع معه صاحب املال بضاعةً      سلفاً
مؤنة ، إلخاء بينهما أو ليسارة      املال إمنا أبضع معه وهو يعلم أنه لو مل يكن ماله عنده مث سأله مثل ذلك فعله                

زع ماله منه، أو كان العامل إمنا استسلف من صاحب املال أو محل له              ـذلك عليه، ولو أىب ذلك عليه مل ين       
 ولو أىب ذلك عليه مل يردد عليه ماله، فإذا صح          ،أنه لو مل يكن عنده مال فعل له مثل ذلك         بضاعته وهو يعلم    
 فذلك جـائز ال     : يف أصل القراض    وكان ذلك منهما على وجه املعروف ومل يكن شرطاً         ذلك منهما مجيعاً  

يف يده، أو    إمنا صنع ذلك العامل لصاحب املال ليقر ماله          ن وإن دخل ذلك الشرط أو خيف أن يكو        .هأس ب ب
إمنا صنع ذلك صاحب املال ألن ميسك العامل ماله وال يرده عليه، فإن ذلك ال جيوز يف القراض وهو مما ينهى 

  .عنه أهل العلم
  

  كيفية قسمة الربح يف املضاربة ]٤٠٤[
  

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر
  باب احملاسبة يف القراض، ٧٠٠، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 مث عزل رأس املال وقسم الربح فقسم حـصته          ، فتجر فيه فربح    قراضاً  ماالً  دفع إىل رجلٍ    قال مالك يف رجلٍ    :النص
ال جتوز قسمة الربح إال حبضرة      : وطرح حصة صاحب املال يف املال حبضرة شهداء أشهدهم على ذلك، قال           

 يقتسمان ما بقي بينهما على       مث ، رده حىت يستويف صاحب املال رأس ماله        وإن كان أخذ شيئاً    ،صاحب املال 
  .شرطهما

  
  توزيع التكاليف يف املساقاة ]٤٠٥[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

  باب ما جاء يف املساقاة، ٧٠٤، ص ٢ج
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 ٢٣٤ 

  .املذهب املالكي: التصنيف
الـسقي  وإن اشترط الزرع بينهما فال بأس بذلك إذا كانت املؤونة كلها على الداخل يف املال، البذر و                : قال: النص

 كان ذلك غري جائز ألنه اشـترط  :ن البذر عليك أوالعالج كله، فإن اشترط الداخل يف املال على رب املال           
 وال ،الداخل يف املال املؤونة كلها والنفقةعلى أن على رب املال زيادة ازدادها عليه، وإمنا تكون املساقاة على 

  .روفيكون على رب املال منها شئ، فهذا وجه املساقاة املع
  

  إنفاق أحد الشريكني على مال الشركة ]٤٠٦[
  

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر
  باب ما جاء يف املساقاة، ٧٠٤، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 ال أجد   : ويقول اآلخر  ،د أحدمها أن يعمل يف العني     ي فري ،قال مالك يف العني تكون بني الرجلني فينقطع ماؤها        : النص
 حىت يأيت   ، ويكون لك املاء كله تسقي به      ،نفقأعمل و ا: ه يقال للذي يريد أن يعمل يف العني        أن ؛ما أعمل به  

 كله ألنه    املاءَ  وإمنا أعطي األولُ   . فإذا جاء بنصف ما أنفقت أخذ حصته من املاء         ،صاحبك بنصف ما أنفقت   
  . بعمله مل يعلق على اآلخر من النفقة شئ ولو مل يدرك شيئاً،أنفق

  
  اشتراط النفقة على صاحب األرضمع املساقاة  ]٤٠٧[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

  باب ما جاء يف املساقاة، ٧٠٥، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 وإذا كانت النفقة كلها واملؤونة على رب احلائط ومل يكن على الداخل يف املال شئ إال أنه يعمل                   :قال مالك : النص
 يعرفـه   ألنه ال يدري كم إجارته إذا مل يسم لـه شـيئاً  ، فإن ذلك ال يصح:ثمر، إمنا هو أجري ببعض ال بيده

  ويعمل عليه، ال يدري أيقل ذلك أم يكثر؟
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 ٢٣٥ 

  اجلمع بني اإلجارة وكل من القراض واملساقاة ]٤٠٨[
  

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر
  .باب ما جاء يف املساقاة، ٧٠٥، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 وذلـك  ، دون صاحبه من املال وال من النخل شيئاًض أو مساقي ال ينبغي له أن يستثينوكل مقار: قال مالك : النص
 وأقارضك يف   ،أساقيك على أن تعمل يل يف كذا وكذا خنلة تسقيها وتأبرها          :  بذلك، يقول  اًأنه يصري له أجري   

لك ال ينبغي وال يصلح، وذلـك        فإن ذ  ،كذا وكذا على أن تعمل يل بعشرة دنانري ليست مما أقارضك عليه           
  .األمر عندنا

  
  صالحهبدو مقابل نسبة من اإلنتاج قبل العمل  ]٤٠٩[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

  باب ما جاء يف املساقاة، ٧٠٦، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 أو   أو آجر يل عيناً    حفر يل بئراً  و ا  أ  ابن يل هاهنا بيتاً    :زلة أن يقول رب احلائط لرجل من الناس       ـوإمنا ذلك مبن  : النص
 بنصف مثر حائطي هذا قبل أن يطيب مثر احلائط وحيل بيعه، فهذا بيع الثمر قبـل أن يبـدو                    عمل يل عمالً  ا

  .ر حىت يبدو صالحهااصالحه، وقد ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الثم
  

   صالحه ااملساقاة على مثر بد ]٤١٠[
  

  . مالك بن أنساملوطأ لإلمام : املصدر
  باب ما جاء يف املساقاة، ٧٠٦، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف
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 ٢٣٦ 

ال تصلح املساقاة يف شئ من األصول مما حتل فيه املساقاة إذا كان فيه مثر قد طاب وبدا صـالحه                    : كقال مال : النص
 ألنه إمنا سـاقى  ،ار إجارة وإمنا مساقاة ما حل بيعه من الثم،وحل بيعه، وإمنا ينبغي أن يساقي من العام املقبل   

 وليس ،زلة الدنانري والدراهم يعطيه إياهاـ مبن، قد بدا صالحه على أن يكفيه إياه وجيذه لهصاحب األصل مثراً
  .ذلك باملساقاة إمنا املساقاة ما بني أن جيذ النخل إىل أن يطيب الثمر وحيل بيعه

  
   من دراهم أو طعاماًئي شبنسبة زائداًاملساقاة  ]٤١١[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: راملصد

  باب ما جاء يف املساقاة، ٧٠٨، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

شيئاً  من ذهب وال ورق يزداده، وال طعام وال نه ال يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئاًإ: قال مالك يف املساقي: النص
يزيده إياه من ذهب وال ورق      شيئاً  ائط  من األشياء، ال يصلح ذلك، وال ينبغي أن يأخذ املساقي من رب احل            

  .وال طعام وال شئ من األشياء، والزيادة فيما بينهما ال تصلح
  

  مساقاة أرض فيها بعض البياض ]٤١٢[
  

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر
  باب ما جاء يف املساقاة، ٧٠٨، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

، فيكون فيها األرض  فيها النخل والكرم وما أشبه ذلك من األصولاألرض قال مالك يف الرجل يساقي الرجلَ  : النص
 وذلك ، لألصل وكان األصل أعظم ذلك أو أكثره فال بأس مبساقاته    إذا كان البياض تبعاً   : قال مالك البيضاء،  

 وإذا .أن يكون النخل الثلثني أو أكثر ويكون البياض الثلث أو أقل من ذلك، وذلك البياض حينئذ تبع األصل           
كانت األرض البيضاء فيها خنل أو كرم أو ما يشبه ذلك من األصول، فكان األصل الثلث أو أقل والبيـاض              

  . جاز يف ذلك الكراء وحرمت فيه املساقاة،الثلثني أو أكثر
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 ٢٣٧ 

  كراء األرض بالنقود ]٤١٣[
  

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر
  باب ما جاء يف كراء األرض، ٧١١، ص ٢ج
  .املذهب املالكي :التصنيف

رمحن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج أن رسول اهللا صـلى اهللا                عبد ال مالك عن ربيعة بن أيب      : النص
فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق؟ فقال أما بالـذهب  : قال حنظلة .عليه وسلم ى عن كراء املزارع   

    .والورق فال بأس
  

  كراء األرض جبزء مما خيرج منها ]٤١٤[
  

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر
  باب ما جاء يف كراء األرض، ٧١٢، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 أو مما خيرج منها من احلنطة أو من غري ما خيـرج            ،وسئل مالك عن رجل أكرى مزرعته مبائة صاع من التمر         : النص
  .منها؟ فكره ذلك

  
  هبة املشاع ]٤١٥[

  
  . ن أنساملوطأ لإلمام مالك ب: املصدر

  باب ما تقع فيه الشفعة، ٧١٤، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 ومل يطلبها، فأراد شـريكه أن يأخـذها       فلم يثب منها   من وهب هبة يف دار أو أرض مشتركة،        :قال مالك    :النص
  . ما مل يثب عليها، فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثوابذلك له فليس :بقيمتها
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 ٢٣٨ 

  شراء املشاع باألجل ]٤١٦[
  

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر
  باب ما تقع فيه الشفعة، ٧١٥، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

قـال   .جل، فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة بثمن إىل أ يف أرض مشتركة  قال مالك يف رجل اشترى شقصاً     : النص
 أن ال يؤدي الثمن إىل ذلـك        خموفاً وإن كان    جل، فله الشفعة بذلك الثمن إىل ذلك األ       إن كان ملياً  : مالك

  . فذلك له،األجل، فإذا جاءهم حبميل ملي ثقة مثل الذي اشترى منه الشقص يف األرض املشتركة
  

  اخليارب شراء املشاع ]٤١٧[
  

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر
  باب ما تقع فيه الشفعة، ٧١٧، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 من أرض مشتركة على أنه فيها باخليار، فأراد شركاء البائع أن يأخذوا مـا  شترى شقصاً يف رجل ا   قال مالك : النص
تري ويثبت له البيع، فإذا      إن ذلك ال يكون هلم حىت يأخذ املش        :هم بالشفعة قبل أن خيتار املشتري     باع شريك 
  . البيع فلهم الشفعةوجب له

  
  غلق الرهن ]٤١٨[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

  .القضاء يف رهن الثمر واحليوانباب ، ٧٢٩ ، ص٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 ،فيما نرى واهللا أعلم، أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالـشئ        ]أي غلق الرهن  [قال مالك يف تفسري ذلك      : النص
ن لك  وإال فالره  ، يسميه له  ،إن جئتك حبقك إىل أجل    :  فيقول الراهن للمرن   ،ويف الرهن فضل عما رهن به     
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 ٢٣٩ 

 وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد األجل         ،فهذا ال يصلح وال حيل، وهذا الذي ي عنه        : قال .مبا رهن فيه  
  . وأرى هذا الشرط منفسخاً،فهو له

  
  لمرناشتراط مثر احلائط املرهون ل ]٤١٩[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

  .باب القضاء يف الرهن من احليوان، ٧٢٩، ص ٢ج
  .املذهب املالكي :التصنيف

 : فيكون مثر ذلك احلائط قبل ذلك األجـل ، له إىل أجل مسمى يقول فيمن رهن حائطاً مسعت مالكاً  قال حيىي : النص
ن يف رهنه، وإن الرجل إذا ارن جارية وهي         ن الثمر ليس برهن مع األصل، إال أن يكون اشترط ذلك املر           إ

  . معها إن ولدها،حامل أو محلت بعد ارانه إياها
  

  الرهن املشترك ]٤٢٠[
  

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر
  القضاء يف الرهن يكون بني الرجلني باب، ٧٣١، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 وقد كـان اآلخـر     ه يقول يف الرجلني يكون هلما رهن بينهما، فيقوم أحدمها ببيع رهن            مسعت مالكاً  قال حيىي : النص
ه حبقه، بيع له نـصف      نظرأن كان يقدر على أن يقسم الرهن وال ينقص حق الذي            إ: ه حبقه سنة، قال   نظرأ

 فأعطي الذي قام ببيع رهنـه  ، وإن خيف أن ينقص حقه بيع الرهن كله   ،الرهن الذي كان بينهما فأويف حقه     
ـ ا حبقه أن يدفع نصف الثمن إىل الر   هنظرأ فإن طابت نفس الذي      ،حقه من ذلك   ا هن وإال حلّف املرن أنه م

  . مث أعطي حقه عاجالً،ه إال ليوقف يل رهين على هيئتهنظرأ
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  استثمار مال الوديعة ]٤٢١[
 

  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر
  .باب القضاء يف استهالك احليوان والطعام وغريه، ٧٣٥، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 ألنـه   ، فإن ذلك الربح لـه     ،تاع به لنفسه وربح فيه     فاب إذا استودع الرجل ماالً   :  يقول  مسعت مالكاً  قال حيىي : النص
  .ضامن للمال حىت يؤديه إىل صاحبه

  
 إحياء املوات ]٤٢٢[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

  باب القضاء يف عمارة املوات، ٧٤٣، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 ، فهي له   ميتةً  أرضاً من أحيا : "قال  وسلم ى اهللا عليه  عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول اهللا صل           : النص
  ".وليس لعرق ظامل حق

  
 ضمان األجري املشترك ]٤٢٣[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

  باب القضاء فيما يعطى العمال، ٧٤٩، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

مل آمـرك ـذا   : ل صاحب الثوب فقا، يصبغه فصبغه يقول فيمن دفع إىل الغسال ثوباً   مسعت مالكاً  حيىيقال  : النص
فإن الغسال مصدق يف ذلك واخلياط مثل ذلك، والصائغ مثل          : بل أنت أمرتين بذلك   :  وقال الغسال  ،الصبغ
 وحيلفون على ذلك، إال أن يأتوا بأمر ال يستعملون يف مثله، فال جيوز قوهلم يف ذلك، وليحلف صاحب ،ذلك

  .الثوب فإن ردها وأىب أن حيلف حلف الصباغ
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 ٢٤١ 

حىت يلبسه الـذي  ) فيدفعه إىل رجل آخر (ه   الصباغ يدفع إليه الثوب فيخطيء ب       يقول يف  ومسعت مالكاً : قال
 ويغرم الغسال لصاحب الثوب وذلك إذا لبس الثوب الذي دفع إليه            ،نه ال غرم على الذي لبسه     إ :أعطاه إياه 

 .ن لهه وهو يعرف أنه ليس ثوبه فهو ضام، فإن لبسعلى غري معرفة بأنه ليس له

  
]٤٢٤[ مرىالع 

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

  باب القضاء يف العمرى، ٧٥٦، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 األنصاري أن رسـول اهللا  عبد اهللارمحن بن عوف عن جابر بن  عبد ال بن شهاب عن أيب سلمة بن       امالك عن   : النص
لذي أعطاهـا  إىل ا ال ترجع   ،للذي يعطاها فإا   ولعقبه   مرى له  ع أميا رجل أعمر  : "صلى اهللا عليه وسلم قال    

  .ألنه أعطى عطاء وقعت فيه املواريث، " أبداً
  

 اللقطة يف ذمة العبد ]٤٢٥[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

  باب القضاء يف استهالك العبد اللقطة، ٧٥٨، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

األمر عندنا يف العبد جيد اللقطة فيستهلكها قبل أن تبلغ األجل الذي أجـل يف               :  يقول  مسعت مالكاً  حيىيقال  : النص
وإن ، وإما أن يسلم إليهم غالمه،       ه مثن ما استهلك غالمه     أا يف رقبته، إما أن يعطي سيد       ،اللقطة وذلك سنة  

كن يف رقبته، ومل     عليه يتبع به ومل ت     أمسكها حىت يأيت األجل الذي أجل يف اللقطة مث استهلكها، كانت ديناً           
  .يكن على سيده فيها شئ
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 ٢٤٢ 

 باخلدمة مدى احلياةالوصية  ]٤٢٦[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

  باب الوصية يف الثلث ال تتعدى، ٧٦٣، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 ، عاش مث هو حر     ما  ويقول غالمي خيدم فالناً    ، يقول يف الرجل يوصي بثلث ماله لرجل        مسعت مالكاً  حيىيقال  : النص
 حياص الذي أوصي له     ،فإن خدمة العبد تقوم مث يتحاصان     :  قال ،فينظر يف ذلك فيوجد العبد ثلث مال امليت       

 وحياص الذي أوصي له خبدمة العبد مبا قوم له من خدمة العبد، فيأخذ كل واحد منـهما مـن      ،بالثلث بثلثه 
 ، فإذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش   ،ه بقدر حصت  ،خدمة العبد أو من إجارته إن كانت له إجارة        

عق العبدت.  
  

 استعمال املال بدون إذن صاحبه ]٤٢٧[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

  باب جامع القضاء وكراهيته، ٧٦٩، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

ل وملثله إجارة، فهو ضامن ملا أصاب        بغري إذن سيده يف شئ له با       من استعان عبداً  :  يقول ومسعت مالكاً : قال: النص
  .العبد إن أصيب العبد بشئ، وإن سلم العبد فطلب سيده إجارته ملا عمل فذلك لسيده وهو األمر عندنا

  
 اشتراط الوالء يف العتق ]٤٢٨[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

  .باب مصري الوالء ملن أعتق، ٧٨١، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف
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 ٢٤٣ 

:  فقـال أهلـها  ، بن عمر أن عائشة أم املؤمنني أرادت أن تشتري جارية تعتقهـا عبد اهللا الك عن نافع عن     م: النص
ال مينعك ذلـك، فإمنـا      : "نبيعكها على أن والءها لنا، فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال             

  ."الوالء ملن أعتق
  

 هيتبعوما عقد الكتابة  ]٤٢٩[

  
  . بن أنساملوطأ لإلمام مالك : املصدر

  بباب القضاء يف املكات، ٧٨٩، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

  . يف كتابتههم إال أن يشترط، أن املكاتب إذا كاتبه سيده تبعه ماله ومل يتبعه ولدهاألمر عندنا: قال مالك: النص
  

 املشاركة يف املكاتب ]٤٣٠[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

  املكاتبباب القضاء يف ، ٧٩٠، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 فاقتضى الـذي أىب أن  ، فأنظر أحدمها حبقه الذي عليه وأىب اآلخر أن ينظره   ،قال مالك يف مكاتب بني رجلني     : النص
يتحاصان بقدر ما بقـي  : قال مالك . ليس فيه وفاء من كتابته مث مات املكاتب وترك ماالً     ،ينظره بعض حقه  

 عن كتابته أخذ كل واحد منهما ما         فإن ترك املكاتب فضالً    ،نهما بقدر حصته  هلما عليه، يأخذ كل واحد م     
 فإن عجز املكاتب وقد اقتضى صاحبه كان العبـد بينـهما            ، وكان ما بقي بينهما بالسواء     ،بقي من الكتابة  

 وإن وضع عنه أحدمها     ،نصفني، وال يرد على صاحبه فضل ما اقتضى، ألنه إمنا اقتضى الذي له بإذن صاحبه              
، الذي له مث اقتضى صاحبه بعض الذي له عليه مث عجز فهو بينهما، وال يرد الذي اقتضى على صاحبه شـيئاً    

زلة الدين للرجلني بكتاب واحد على رجل واحد فينظره أحـدمها    ـ وذلك مبن  ،ألنه إمنا اقتضى الذي له عليه     
  . مما أخذ شيئاًدلغرمي فليس على الذي اقتضى أن يرويشح اآلخر فيقتضي بعض حقه مث يفلس ا
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 ٢٤٤ 

  يف الكتابةالتكافل ]٤٣١[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

  باب احلمالة يف الكتابة، ٧٩١، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 بعض، وأنه عن كتابة واحدة فإن بعضهم محالء  أن العبيد إذا كوتبوا مجيعاً   األمر اتمع عليه عندنا    :ل مالك قا: النص
 فإن ألصحابه أن يـستعملوه      ، وألقى بيده  ، وإن قال أحدهم قد عجزت     . ملوت أحدهم شئ   ال يوضع عنهم  

  .واقّهم إن رق برِرق وي،قواتتقهم إن ععتق بع حىت يكتابتهم ويتعاونون بذلك يف ،فيما يطيق من العمل
  

 الة املكاتبكف ]٤٣٢[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

  لكتابةباب احلمالة يف ا، ٧٩١، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 األمر اتمع عليه عندنا أن العبد إذا كاتبه سيده مل ينبغ لسيده أن يتحمل له بكتابة عبده أحـد إن   :قال مالك : النص
  .مات العبد أو عجز وليس هذا من سنة املسلمني

 

 العتق بدين ]٤٣٣[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

   يف الكتابةباب القطاعة، ٧٩٤، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 عليه مث ميوت املكاتب وعليـه  قال مالك يف املكاتب يقاطعه سيده فيعتق ويكتب عليه ما بقي من قطاعته ديناً            : النص
قـال  . ا عليـه وبد ولغرمائه أن ي،ه بالذي عليه من قطاعتهفإن سيده ال حياص غرماءَ    : قال مالك  .دين للناس 
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 ٢٤٥ 

 ألن أهل الدين أحق ، فيعتق ويصري ال شئ له،ب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين للناس     ليس للمكات : مالك
  . فليس ذلك جبائز له،مباله من سيده

  
 بيع جنم من جنوم املكاتب ]٤٣٤[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

  باب بيع املكاتب، ٧٩٧، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: التصنيف

 وإن مـات أو     ، إن عجز املكاتب بطل ما عليه      ،م من جنوم املكاتب وذلك أنه غرر      ال حيل بيع جن   : قال مالك : النص
 من جنوم  وإمنا الذي يشتري جنماً.أفلس وعليه ديون للناس مل يأخذ الذي اشترى جنمه حبصته مع غرمائه شيئاً      

 أيضاًاخلراج  زلة سيد املكاتب، فسيد املكاتب ال حياص بكتابة غالمه غرماء املكاتب، وكذلك             ـاملكاتب مبن 
  .جيتمع له على غالمه فال حياص مبا اجتمع له من اخلراج غرماء غالمه

  
 استثناء اجلنني ]٤٣٥[

  
  . املوطأ لإلمام مالك بن أنس: املصدر

  باب القضاء يف املدبر، ٨١١، ص ٢ج
  .املذهب املالكي: لتصنيف

 اشترط ذلـك    ، بطنها ملن ابتاعها    فالوليدة وما يف   ، ابتاع جارية وهي حامل    وكذلك لو أن رجالً   : قال مالك : النص
  .املبتاع أو مل يشترطه
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  التقاوم ]٤٣٦[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب الوضوء الثاين، اجلزء األول١٦٦ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 :يف رجلني جيدان من املاء يف السفر مقدار ما يتوضأ به واحد منهما فيتشاحان عليه، قال               ] ابن القاسم [وقال  : النص

  .يتقاومانه
  .١٧٦ص وانظر أيضاً

  
  القرعة وبيع ماء الوضوء  ]٤٣٧[

  
  .  القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد: املصدر

   ، كتاب الوضوء الثاين، اجلزء األول١٦٧ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

يقتسمان مثنه، ويتيممان   بينهما، أو يبيعانه ف   ] أي املاء [ولو كانا معدمني لكان هلما أن يقتسماه         :قال ابن رشد  : النص
، فمن صار له بالـسهم منـهما    وإن كانا متيممني مل ينتقض تيممهما إال أن حيبا أن يتسامها عليه  .لصالما

  .توضأ به وانتقض تيممه إن كان متيمماً
  

  اهلبة للمبهم ]٤٣٨[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب الوضوء الثاين، اجلزء األول١٧٧ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 قـد  :، فقال قد وهبته ألحدكما ومل يسم واحداً:يمما معه ماء قال لرجلني قد تفلو أن رجالً  : ]لسحنون[قيل: النص

  .وجب ألحدمها وهو جمهول ال يعرف، وليس هلما رد هذه العطية ألا من الرب
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 ٢٤٨ 

  
  اشتراط الرد إذا انتفت حاجة املشتري ]٤٣٩[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب اجلنائز، اجلزء الثاين٣٠٠ص
  .املذهب املالكي :التصنيف

 إن الرجل مل ميت بعد، فأخذه منه بثمن    : يبتاعه منه، فيقول له    وسئل أصبغ عن الرجل يأيت إىل الرجل يف كفنٍ        : النص
فلـصاحب  :  قـال ؟ قيل فإن فات   .ال جيوز : إن مات، وإال رددته؛ قال    مساه، واشترط املبتاع على البائع      قد  

 فله  : فإن كانت أكثر، قال    : مل يكن له إال القيمة؛ قيل له       : قال ل؟ه فإن كانت القيمة أق     قيل ل  .الكفن القيمة 
  .األكثر

  
  اقتراض اللقطة ]٤٤٠[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، اجلزء الثاين، كتاب زكاة الذهب والورق٣٧٢ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 زكاة واحدة ملا    ،نفسه حىت يصري يف ضمانه، فحكمها حكم الدين       وإن كان امللتقط تسلفها ل    :] قال سحنون [: النص
  .مضى من السنني

  
  اشتراط الربح كله للعامل أو املضارب ]٤٤١[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب زكاة الذهب والورق، اجلزء الثاين٣٧٤ص
  .املذهب املالكي: التصنيف
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 ٢٤٩ 

جتر فيها ولك رحبها، وليس عليه فيها ضمان، فليس         ا هذه مائة دينار     : لرجلٍ إذا قال رجلٌ  :] سمقال ابن القا  [: النص
  . لسنة واحدةً فيزكيها زكاةًلى الذي هي له زكاا حىت يقضيها،على الذي يف يديه وال ع

  
  مقاصة الديون يف الزكاة ]٤٤٢[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب زكاة الذهب والورق، اجلزء الثاين٣٧٨ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

، وعليه مائة  ومائة دينار ديناً  كانت له مائة دينار ناضة يف يده،        يقول يف رجلٍ   مسعت مالكاً :] قال ابن القاسم  [: النص
  .يزكيها وجيعل دينه يف املائة الدين: اليت يف يديه، فقال دينار، فحال احلول على

  .٣٩٣ صنظر أيضاًوا
  

  وقف مال املفقود ]٤٤٣[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب زكاة الذهب والورق، اجلزء الثاين٤٠٤ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 الزكـاة،  هال تؤدى من: عن املفقود يوقف ماله وحيبس عليه، هل تؤدى منه الزكاة؟ فقال    ] ابن القاسم [وسئل  : النص

  .ألين ال أدري لعل عليه من الدين أكثر من ماله، أو قال لعله يلحقه من الدين أكثر من ماله
  

  إقراض الوديعة ]٤٤٤[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب زكاة الذهب والورق، اجلزء الثاين٤٠٩ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
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 هلا   أنه يزكيها إذا قبضها؛ ألنه كان ضامناً       : فأقامت سنني   فأسلفها رجالً  ودع وديعةً  فيمن است  اسمقال ابن الق  : النص
  . لهفصارت ديناً

  
  إخراج قيمة الزكاة ]٤٤٥[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب زكاة املاشية، اجلزء الثاين٤٣٠ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

عمن ال يرد عليه الساعي لبعده من موضع مياه الناس اليت جيمعون عليهـا              ] مالك[وسئل  : ]ابن القاسم [قال: النص
 أرى عليهم أن جيلبوا إىل املدينة مـا  :مواشيهم للسعاة، فهم ال جيلبون على الساعي والساعي ال يأتيهم؛ قال         

يس مثلها جيلب؛ وإن انكسر منها شـئ،   وخياف عليها أن تنكسر، ولهم من الزكاة، فقيل له إا ضعاف  علي
  .البد من جلبها، أو يصطلحون على قيمتها: تكلفت مرة أخرى؛ قال

  .٥١١، ٤٥٥ص وانظر أيضاً
  

  احملتاج يأكل اللقطة ]٤٤٦[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب زكاة املاشية، اجلزء الثاين٤٦١ص

  .لكياملذهب املا: التصنيف
الدينار، أو النصف دينار أو حنوه وهو حمتاج؛ أتـرى أن     :  فالرجل احملتاج جيد اللقطة    :قلت له :] قال سحنون [: النص

  . ال أحب ذلك له، فإن أكله، غرمه إن جاء صاحبه؛ فأما أنا فال آمره بذلك:]ابن القاسم [يأكله؟ قال
  

   توكيل املشتري حبساب الزكاة ]٤٤٧[
  

  . تحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيبكتاب البيان وال: املصدر
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   ، كتاب زكاة احلبوب والفطر، اجلزء الثاين٤٧٧ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

ه مما فيه الزكـاة، يبيعـه       هشبأ قال يف زرع احلنطة وما       مسعت مالكاً : أخربين ابن القاسم، قال   : قال سحنون : النص
 إذا فرغ وكالـه،      املبتاع عليه  فال بأس أن يأمن   : هبس ويستحصد، وهو قائم قبل أن حيصد      يصاحبه بعد أن ي   

فإن باعه من نصراين فأحب إيل أن يـتحفظ         :  قال ابن القاسم   .أخربه مبا وجد فيه، فأخرج البائع زكاة ذلك       
  .من ذلك حىت يعلم ما خرج منه

  
  دفع زكاة الفطر ملن دفعها ]٤٤٨[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، اجلزء الثاين ٤٨٢ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

دفع إىل مـن دفـع؟ ال أرى        كيف ت : دفع إليه منها؟ فأنكر ذلك وقال     وسئل مالك عمن دفع زكاة الفطر، أي      : النص
  . إلين ألستحب ذلك إذا كان حمتاجاًنعم،: ذلك، مث رجع منها بعد ذلك فقال

  
  توكيل املساكني بشراء زكاة الفطر ]٤٤٩[

  
  . تاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيبك: املصدر

  الثاين، كتاب زكاة احلبوب والفطر، اجلزء ٤٨٦ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

عن الرجل ال يكون عنده قمح يوم الفطر، فرييد أن يدفع مثنه إىل املساكني يشترونه ألنفسهم،                ] مالك[وسئل  : النص
 ومن روايـة  .ك، وليس كذلك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      ال يفعل ذل   :ويرى أن ذلك أعجل؛ قال    

  . لو فعل مل أر به بأساً:عيسى قال ابن القاسم
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٥٢ 

  اإلجارة جبزء من الناتج ]٤٥٠[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب زكاة احلبوب والفطر، اجلزء الثاين٤٩٥ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 فالرجل يستأجر اإلجراء على زيتونه يلتقطونه على أن هلم الثلث وله الثلثان، على من               :هفقيل ل ] مالك[وسئل  : لنصا

 أرى زكاة ذلك على رب الزيتـون الـذي          : فقال ؟ترى زكاة الثلث الذي يأخذه األجراء يف التقاطهم إياه        
  .استأجرهم، ويؤخذ ذلك منه زيتاً

  
  تكلفة نقل العشور ]٤٥١[

  
  . اب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيبكت: املصدر

   ، كتاب زكاة احلبوب والفطر، اجلزء الثاين٥٠١ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

له أن ناحية من عمله كثرية العشر قليلة املساكني، وناحية أخرى قليلة      فيذكر   ،وسئل مالك عن اإلمام يستشري    : النص
 الناحية الكثرية املساكني القليلة      يتكارى ببعض ذلك العشر حىت حيمله إىل        كثرية املساكني؛ فهل له أن     العشر

  وال أرى أن يتكارى عليه من الفيء، ولكن يبيعه ويشتري بثمنه طعاماً  : فكره ذلك؛ وقال ابن القاسم     العشر؟
  .باملوضع الذي يريد قسمته به

عمالته عليها، جاز أن يأخذ منها ما يوصلها   ن يأخذ العامل على الزكاة من الزكاة ب       أ فإذا جاز    :قال ابن رشد    
  .إىل املساكني الذين تفرق عليهم؛ ألن ذلك من وجه العمل عليها

  
  اشتراك العبد مع سيده ]٤٥٢[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب زكاة احلبوب والفطر، اجلزء الثاين٥٠٢ص



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٥٣ 

  .املذهب املالكي: التصنيف
إال مخسة أوسق، هل يكون فيـه        لسيده يف الزرع، فال يدفعان       وسألته عن العبد يكون شريكاً    :] قال عيسى [: النص

قـال  :  لكل واحد منهما عشرون شاة، هل عليها صدقة؟ قال ابن القاسم له يف الغنم    أو يكون خليطاً   زكاة؟
  .زرع، وال يف الغنم ليس عليها وال على واحد منهما يف ذلك قليل وال كثري، وال يف ال:مالك

  
  اشتراط الزكاة على البائع  ]٤٥٣[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب زكاة احلبوب والفطر، اجلزء الثاين٥٠٣ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

ى البائع قبل أن يطيـب       وفيها زرع مل يطب، فاشترط املشتري الزكاة عل        قال ابن القاسم يف رجل باع أرضاً      : النص
 وال جيوز أن يشترط الزكاة على البائع قبل أن ، هو على املشتري:قال مالك: الزرع، أو يكون قد طاب، قال

  .يطيب الزرع، فإذا طاب فهي على البائع، إال أن يشترطها على املشتري
  

  هبة الثمر قبل صالحه ]٤٥٤[
  

  . قرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد ال: املصدر
   ، كتاب زكاة احلبوب والفطر، اجلزء الثاين٥٠٦ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 الزكـاة يف  :وسألت ابن القاسم عن الرجل يعطي الرجل نصف مثرة حائطه قبل أن يطيب، قال   : قال سحنون : النص

إن الـسقي  :  فإن كان أعطى النصف للمساكني، قال:قلت له . احلائط مث يقتسمان ما بقي، والسقي عليهما      
  .على رب احلائط

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٥٤ 

  اشتر هذا الفرس وأمحلك عليه ]٤٥٥[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب اجلهاد األول، اجلزء الثاين٥٣٠ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 فال يدري ما يبلغ مـن  ،ليهاشتر هذا الفرس وأمحلك ع : للرجلِوكره مالك أن يقول الرجلُ    : قال ابن القاسم  : النص

  . وليس له معىن، قال سحنون أراه جائزاًمثناًالثمن حىت يوقت له 
  

  ااعلة ]٤٥٦[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب اجلهاد األول، اجلزء الثاين٥٦٧ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
الناس إىل املغرب ومثلها، فيتجاعلون فيها، فيغـرم         ملكروهة تقطع على  سئل مالك عن البعوث ا    : قال أشهب : النص

املتخلفون للخارجني، ويكون للوايل اهلوى يف بعضهم من أهل الصالح والفضل، فريفعهم فيجعلهم يف رفعة،         
م  خيرجهم من الغرم ويغـر     ما أدري ما هذا؟   :  ملن خرج؛ فقال   لئال يكون عليهم غرم من املتخلفني اجلاعلني      

بد له منهم  إن الوايل يكون له رفع على كل حال ال       :  قيل له  ، وكأنه كرهه  هم، مالَه ال يعطيهم من ماله؟     غري
لرجـل  ، فإن احتاج إليهم استعان م إن بدا له، فإذا وقع البعث املكروه الذي يكون فيه الغرم، جاء ا  ميرفعه

 ليس هذا بالذي :جو من الغرم؛ فقال مالك     فطلب الرفع يف رفع الوايل ألن ين       منهم الذي له الصالح والفضل    
؟ ال ترى ذا بأسـاً    :  قد جعل إىل السلطان، فهو أحق من األول؛ فقيل له          سأل عنه الرجل، وأرى هذا شيئاً     

  .هذا أخف: فقال
  

  الوكيل يف القسم يأخذ لنفسه ]٤٥٧[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٥٥ 

   كتاب اجلهاد األول،، اجلزء الثاين٥٨٧ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

أيأخـذ منـه    وهو أحدهم،  ينعطى الشئ من املال يقسمه يف سبيل اهللا على ااهد         وسئل مالك عن الرجل ي    : النص
  . أحب إيل أن يعلم رب املال إذا كان من ااهدينال؟ فقلنفسه شيئاً

  
  حيمل على فرس على أا إن سلمت ردت إليه   ]٤٥٨[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: راملصد

   ، كتاب اجلهاد األول، اجلزء الثاين٦٠٢ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

إن سلم فهو رد عليه، فيصاب      أنه  وسألته عن الرجل حيمل الرجل على فرس يف سبيل اهللا على            :] قال عيسى [: النص
 ، لسيد الفرس:]ابن القاسم [ فقال؟صيب له فرس؛ ملن يكون ذلك اخللف      ذلك الفرس فيجعل أمري اجليش اخللف ملن أ       

  .ليس للمحمول عليه منه شئ
  

  تنفيل السرية الثلث والربع ]٤٥٩[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب اجلهاد الثاين، اجلزء الثالث٧٨ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
و  فيجعل هلا ثلث ما أصابت أو ربعه أ ، ابن القاسم وسئل عن السرية تبعث يف أرض العدو         مسعتو:  قال أصبغ  :النص

  . فكره ذلك وى عنه:جزء منه
  

  االفتداء باخلمر ]٤٦٠[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٥٦ 

  ، اجلزء الثالث، كتاب اجلهاد الثاين٨١ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

أما اخليل والـسالح فـال   :  قال، والسالح واخليلَ يف الروم يطلبون من املسلمني يف املفاداة اخلمر     قال أشهب  :النص
  .ل يف نافلة من اخلري مبعصيةخبأس، وأما اخلمر فال يصلح ألنه ال ينبغي ألحد أن يد

  
  البيع والشفعة   ]٤٦١[

  
   .كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب النذور األول، اجلزء الثالث١٠٥ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 فيحلف بيمني غليظة أال يبيعه صفقة مث يريد بيعه بعد           ،عن الرجل يكون بينه وبني الرجل الدار      ] مالك[ وسئل :النص
 يظن أنه إمنا    ؟ قال أرى أن ال يبيعه ممن       فهل ترى عليه حنثاً    ، إين إذا بعت أخذ صاحيب بالشفعة      :ذلك، فيقول 

 رجل يشتري لنفسه أخذ ذلك أو ترك، إال أنـه            ليس هو منه بسبيل إال     ،ال: فقال. يشتريه له أو من ناحيته    
 وذلك أن تباعة بيعه على الذي يأخذ منه، ولو  ،ال شئ عليه  :  فقال علي يف مييين شئ إن أخذ؟     : يقول احلالف 

 يف   مل يكن ذلك له، فال أرى عليه شـيئاً         :رائه عليه  على شريكه األول وكتابة عهدة ش      أراد أن جيعل تباعته   
  .ميينه

  
  رد بعض الثمن بعد قبضه يف الس ]٤٦٢[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب النذور األول، اجلزء الثالث١١٠ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 : فأوفاه املشتري مثنها، مث قال له بعد ذلـك ،ضع من مثنها شيئاً فحلف أن ال ي سئل مالك عن رجل باع سلعةً   :النص
 يكفرها  ، وإن كانت مييناً   إن كانت عليه ميني غليظة فال يفعل وال يهب شيئاً         : هب يل ما شئت، فقال مالك     

  .رفليفعل وليكفّ



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٥٧ 

  .ذ مل ينتفع به ألن ما رد إليه يف الس من الثمن الذي قبضه منه فكأنه مل يقبضه منه، إ:وقال ابن رشد  
  .١٥٢ص وانظر أيضاً

  
  إقالة مقابل شراء طرف ثالث ]٤٦٣[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب النذور األول اجلزء الثالث،١١٦ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

جل خبمسني وأوجبها لـه،     عن رجل حلف أال ينقص جارية له من مخسني، وأنه باعها من ر            ] مالك[ وسئل   :النص
ال، : إن استقالك بائعك فأقله فأنا آخذها منك بأحد ومخسني، أفترى أن يقيله؟ قال: فقال له رجل عند ذلك

كأنه يرى أن إقالتها مثن حىت كأنه قد نقص من اخلمسني،ب إقالة خري من وضيعةر .  
  .]٥١٠[ منتج ، ٣١٤ص ٦ج :وانظر، ١١٤ص وانظر أيضاً

  
  الشراء لنفسه أو لغريه ]٤٦٤[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، اجلزء الثالث، كتاب النذور األول ١١٩
  .املذهب املالكي: التصنيف

 أن يوليها مما أو لبنته، مث تسأله امرأته   لنفسه  شيئاً، فيشتري    عن الرجل حيلف أال يشتري المرأته     ] مالك[وسئل   :النص
  .ال أحب له أن يفعل، ولكن يوكل غريه يشتري هلا: اشترى لنفسه أو لبنته، قال

  .٢٣٤، ١٩٠ص وانظر أيضاً
  

  املشاركة والشراء ]٤٦٥[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٥٨ 

   ، كتاب النذور األول، اجلزء الثالث١٢٣ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 فأراد أن يـشرك ذلـك       ، فاشترى منه رجل سلعة    ،عن رجل حلف أال يبتاع من رجل سلعة       ] مالك[ وسئل   :النص
  .ال أرى ذلك له:  ال يعجبين ذلك، قيل له أيشتري منه غالمه؟ قال:الرجل فيما اشترى، قال

  
  تعليق الصدقة ]٤٦٦[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب النذور األولالثالث، اجلزء ١٢٤ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 مث هلك الرجل قبل الـسنة،       ، يف يديه  ا فأقام ، بعد سنة يف سبيل اهللا     ني هذا ا بعري : وسئل مالك عن رجل قال     :النص
 قيـل  . يف سبيل اهللا فلينفذه فإن جعل شيئاً،فعل ما علمت أن هذا ي   : قال ؟أترامها من رأس املال أم من الثلث      

  .قد يدبر العبد وليس يف اإلبل تدبري، فكأنه يقول ليس هذا بشئ:  أفال تراه مثل الذي يعتق إىل سنة؟ قال:هل
  

  االفتداء من ميني القاضي ]٤٦٧[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، اجلزء الثالث، كتاب النذور األول١٢٥ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 حـىت    فحلف أحدمها بيمني غليظة إن دفع إليه شـيئاً         ،سئل مالك عن ابين عم وقع بينهما مرياث فتشاجرا         و :النص

 وأراد أن يفتدي من اليمني ويدفع إليـه يف          ، على احلالف باليمني    فقضي ،ضي به عليه السلطان، فاختصما    يق
ضي عليه بيمني  قُ لو أن رجالً   : له  فقيل . وحيلف إن كان باراً     ال يدفع إليه شيئاً    : فكره ذلك، وقال   :ذلك حقاً 

  . ال بأس بذلك: قال؟فأراد أن يفتدي منها
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٥٩ 

  إسالف الوديعة ]٤٦٨[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب النذور األولجلزء الثالث١٣٠ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 فعلم الزوج بذلك فحلف أال ، هلا فأسلفت منه أخاً   ،أته ذهب  كان له عند امر     وسئل مالك رمحه اهللا عن رجلٍ      :النص

 وقد كان   ، أنا اليت أسلفته وأنا له ضامنة      :خيرج حىت يأخذ حقه منه أو يقضي به عليه السلطان، فقالت امرأته           
  . ال خيرج حىت يأخذها وال يقبل ضماا إال أن يؤخره السلطان إذا رأى السلطان ذلك:، قاليريد سفراً

  
  متبادلةكفالة  ]٤٦٩[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب النذور األول، اجلزء الثالث١٨٤ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 إىل أجـل أن   احلق ميينـاً  باع من رجلني سلعة إىل أجل واختذ عليهما صاحب    عن رجلٍ ] ابن القاسم [ وسئل   :النص
 هو حانث إال أن يكونـوا حمـالء       : احلق بغري أمر صاحبه، قال      أحدمها مجيع   فقضاه ، فحل األجل  ،يقضياه

  .بعضهم عن بعض
  .٢٨٣ ص١٥، وج٢٩٨ ص١١وانظر ج

  
  تأخري رد الثمن مقابل الرضى بالعيب ]٤٧٠[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب النذور الثاين، اجلزء الثالث١٩٥ص
  .ملذهب املالكيا: التصنيف
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 أخـرين   : فقال له البائع   ، فأراد ردها  ،فاشترى سلعة فوجد ا عيباً     ،شيئاً  وسئل عمن حلف أال يسلف أحداً      :النص
  . ال يفعل فإن فعل حنث:بالثمن وأنا أقبل سلعيت، فقال له

  
  )بيع احملرم(البيع بشرط عدم البيع  ]٤٧١[

  
  .  القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد: املصدر

   ، كتاب الصيد والذبائح، اجلزء الثالث٢٩٧ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 فباعه صاحبه من رجل واشترط عليه أنه يبيعه         ، وسئل مالك عن فأرة ماتت يف جرة زيت فيها مخسمائة رطل           :النص
 بيعه فأخربنا ندركه من     ، وإن كان ال جيوز    إياه يدهن به الدالء وصالة الزرانيق والقنوات، وال يبيع منه شيئاً          

قاتل اهللا اليهود حرمـت     : "ال واهللا ما أرى أن يباع وال يؤكل مثنه، قال صلى اهللا عليه وسلم             : قريب، فقال 
 إن املشتري يقول أنا اشتريته مبا اشترط ولست أريد أكلـه،          : قيل له  ."عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أمثاا    

مث قال مالك بعد أن ذهـب  . حرم على البائع فال حيل للمبتاع ما، واهللاال: ر أنت البائع مبا بدا لك، فقال     فم 
يوفون مبا يشترطون، فإن كان هذا إمنا       ال  ولقد ندمت بأن ال أكون قد سألته بكم باعه، فإن هؤالء            : السائل

أو قريب  اشتراه ملا ذكره، فإمنا يشتريه بأقل من نصف مثنه، ولكن هم يقولون مثل هذا ويشترونه بأقصى مثنه                  
  . يبيعونه وال يوفون مبا يشترطونمنه مث

  
  املشاركة باحلال ]٤٧٢[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب الصيد والذبائح، اجلزء الثالث٣١٥ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

احلفرة ليقع فيها الصيد، فيخرج قـوم        وسألت ابن القاسم عن الرجل ينصب احلبالة للصيد أو الفخ أو يعمل              :النص
:  قـال   من الصيد؟   هل ترى لصاحب احلفرة أو الفخ أو احلبالة شيئاً         ،فيطردون الصيد على ذلك املنصب فيه     

  . معهم يف ذلك الصيد بقدر ما يرى لهنعم أرى أن يكون شريكاً
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  متلك املباح بالقبض دون القول ]٤٧٣[

  
  .  ابن رشد القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب الوليد: املصدر

   ، كتاب الصيد والذبائح، اجلزء الثالث٣٢٣ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 فقال هذا العش يل أنا رأيته قبلكم فـال           كانوا سائرين يف طريق فوجد أحدهم عشاً       أرأيت لو أن قوماً   :  قلت :النص
 . حيازةهو يل قبض منه له وال وليس قوله ، هو ملن أخذه  :]سحنون [تأخذوه، فبادره إليه رجل فأخذه، فقال     

قلت فلو وجدوه كلهم فأراده كل . هو ملن أخذه:  فلو وجدوه كلهم فبادرهم إليه أحدهم فأخذه؟ قال:قلت
 أن يقتتلـوا   يصل إليه؟ قال إذاً أقضي به بينهم خوفاً  واحد منهم لنفسه وتدافعوا عليه ومل يترك بعضهم بعضاً        

  .عليه
  

  الشركة يف الصيد ]٤٧٤[
  

  . اب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيبكت: املصدر
   ، كتاب الصيد والذبائح، اجلزء الثالث٣٢٤ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 قال حممد بن خالد سألت ابن القاسم عن القوم جيتمعون فيخرجون للصيد ويشتركون يف كل ما يصيبون من                   :النص

 إذا كانوا ال يفترقون فيه وكانوا يتعـاونون         :ل ابن القاسم   سواء، فقا  ذلك الصيد على أن يكون بينهم شرعاً      
  .عليه فال أرى بذلك بأساً

  
  االستهالك بغرضتلقي الركبان  ]٤٧٥[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب الضحايا والعقيقة، اجلزء الثالث٣٤٢ص
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  .املذهب املالكي: التصنيف
 أترى للرجل أن يشتري منها ضحايا       ،الرجل جيلب الغنم فيمر ا يف بعض نواحي الفسطاط         وسئل مالك عن     :النص

 أفرأيت إن مر ا على قرية : فقيل.أن يشتري حىت يهبط ا إىل السوقأو حاجة إن كانت له؟ قال إنه ليكره    
ج إليه فال أرى بذلك      أما ما حيتاج إليه من ضحايا أو غري ذلك مما حيتا           :من الفسطاط على ستة أميال؟ فقال     

  . وأما ما يريد به جتارة فال يفعل،بأساً
  

  تأخر البائع يف تسليم املبيع ]٤٧٦[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب الضحايا والعقيقة، اجلزء الثالث٣٥٨ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 فال يأيت ا البائع إال بعد ذلك، فيقول املشتري إمنا أردا ،ا لألضحى وسئل مالك عمن سلم يف ضحايا يأيت      :النص

أتيه ا يف الصيف، والقمح     يهو مثل الذي يبتاع الغطاء للشتاء ف      : ضحايا وقد ذهب ذلك اإلبان، فقال مالك      
د إبان احلـج   أرأيت الذي يتكارى للحج فيأتيه بع: قلت.تيه بعد ذلك، فأرى عليه أن يقبله إلبان يغلو فيه فيأ   
  .ما احلج من هذا فيما أرى وال مثله: أيكون مثله؟ فقال

  .٣٧٨ ص وانظر أيضاً
  

  االستفضال من مثن األضحية ]٤٧٧[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب الضحايا والعقيقة، اجلزء الثالث٣٧٣ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 فوجدها أفضل بأقل من مثن الذي باع ،اسم عن رجل اشترى أضحية فباعها ليشتري أفضل منها     بن الق ا وسئل   :النص

 فلم يأت األضحى حىت كانت األوىل أفضل        ،به، وكيف إن كان أقر األوىل ومل يبعها مث اشترى أفضل منها           
ره أن يـشتري   ك فإن مالكاً،أما الذي باع ليشتري أفضل منها فوجدها أفضل بأقل من الثمن     : فقالوأمسن؟  
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كر له احلديث فلم    بأقل من الثمن الذي باع به وإن كانت أفضل، ورأى أن ينقد الثمن كله يف أضحيته، وذُ                
 فإنه يذبح   ، فأتى يوم النحر واألوىل أفضل     ، وأما الذي اشترى الضحية مث تركها واشترى أفضل منها         .يعجبه

  .األفضل منهما كانت األوىل أو األخرية
  

  النصارىالبيع يف أعياد  ]٤٧٨[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، اجلزء الرابع، كتاب التجارة إىل أرض احلرب١٦٩ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 وسئل مالك عن أعياد الكنائس جيتمع املسلمون إليها حيملون إليها الثياب واألمتعة وغري ذلك يبيعـون فيهـا       :النص

  . ال بأس يف ذلك: ، قاليبتغون الفضل
  

  االعتياض عن قيمة اخلمر ]٤٧٩[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، اجلزء الرابع، كتاب التجارة إىل أرض احلرب١٨٢ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 كان عليه قيمة تلك اخلنازير      ،لف فأسلم املس  ،إذا أسلف النصراين النصراين مخراً أو خنازير      :  وقال ابن القاسم   :النص

 ، أو خنازير مث تسلم قبل أن يبىن ا وقد فات يف يـديها              وكذلك النصرانية تنتقد يف صداقها مخراً      ،أو اخلمر 
  .فإنه يكون عليها غرم قيمة تلك اخلنازير وتلك اخلمر

  
  االلتزام بالربا بعد اإلسالم  ]٤٨٠[

  
  .  رشد القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن: املصدر

   ، كتاب التجارة إىل أرض احلرباجلزء الرابع ،١٨٤-١٨٣ص 
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  .املذهب املالكي: التصنيف
؟  يف دينارين إىل شهر فأسلم أحدمها أو مجيعاً         ديناراً فلو كان نصراين أعطى نصرانياً    : قلت:] قال ابن القاسم  [ :النص

ار مل حيل لـه أن      يناره، وإن أسلم صاحب الدين     مل يكن لصاحب الدينار إال د      مجيعاًإن أسلما   : ]مالك [قال
  . وإن أسلم الذي عليه الديناران كان عليه غرم الدينارين إىل النصراين.يأخذ إال ديناره

  
  افدين وأضع عنك مهري ]٤٨١[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، اجلزء الرابع، كتاب التجارة إىل أرض احلرب١٩٧ص
  .املذهب املالكي: صنيفالت

 مث يدخل الرجل إىل أرض العدو للمفـاداة أو          ،هوسألت ابن القاسم عن الرجل يصيب العدو امرأت       : حيىي قال   :النص
  أيكون مهرها موضـوعاً    ، ففداها مث خرج ا    ، افدين وأنا أضع عنك مهري     : فيجد امرأته فتقول له    ،التجارة

  . مل حيل ما تعامال عليه،للفديةشيئاً  توقت  ومل،إن كانت قالت له افدين: عنه؟ فقال
 

  شراء ما مثنه للكنيسة ]٤٨٢[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، اجلزء الرابع، كتاب التجارة إىل أرض احلرب٢٠٧ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 فمر به على مسلم     ،أن يبيعه وجيعل مثنه يف الكنيسة      صاده ب   وسئل ابن القاسم عن نصراين دفع إىل نصراين طرياً         :النص

ال يعجبين وال   :  قال أصبغ  .أرى ذلك خفيفاً  :  فأراد املسلم شراءه قال    ،فسأله فأخربه قصته وما أمر به يف مثنه       
 على شرائع الكفر وتعظيم الكنائس وعمارا، والذي يفعل هذا وأراه يف إمث وحرج، وأراه عوناً  أراه يف سعة،  

  . اإلميانمسلم سوء مريضوشبهه 
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  بيع الصانع املصنوع لطرف ثالث ]٤٨٣[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب تضمني الصناع، اجلزء الرابع٢١٥ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 فيأيت ،ياط فيبيعها اخلياطسئل مالك عن رجل يستعمل القلنسوة من اخل   : أخربين ابن القاسم قال   :  قال سحنون  :النص

 أمـا   :ته من الذي اشتراها إذا عرفها، قال      وصاحبها فرييد إمضاء البيع وأخذ الدراهم من اخلياط وأخذ قلنس         
 هلا حىت يوفيه إياها، وأرى عليـه مثلـها   قبض الدراهم من صاحب القالنس فال أرى ذلك ألنه كان ضامناً        

  .ها فشاء أن يأخذها أخذهابعملها له، ولو مل تفت القلنسوة عند مشتري
  

  مبقابلإسقاط الضمان  ]٤٨٤[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب تضمني الصناع، اجلزء الرابع٢٢٥ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
ريمهـا مـن     الصباغ أو الغـسال أو غ      ،سئل مالك عن الصناع   : أخربين أشهب وابن نافع قاال    :  قال سحنون  :النص

ال ينفعهم : ، فقالون على ذلك أجراًعطُ وي، يشترطون على من دفع إليهم العمل أن ال ضمان عليهم     ،الصناع
 وعليهم الضمان، ولو أمكنوا من ذلك ما عمل منهم أحد إال اشترط أن ال ضمان عليه، والبد يل مـن      ذلك

  .غسل ثويب
  .٢٥٢ ،٢٥١، ٢٢٨ ،٢١٨وقارن ص

  
  نهاقتضاء الدين بنسبة م ]٤٨٥[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب تضمني الصناع، اجلزء الرابع٢٢٧ص
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  .املذهب املالكي: التصنيف
 فجاءين الذي يل    ، ما يقتضي منه    ثلثَ  يف تقاضي دين يل على رجلٍ      إين جعلت لرجلٍ  : فقيل له ] مالك[ وسئل   :النص

 مـا   أنا آخـذ ثلـثَ  : فقال األجري، وأخرت عنه الثلث إىل أجل،ي حقيلثَعليه احلق فصاحلين عن إعطاء ث     
هو الذي تقاضاه ولزمه حىت جـاءك بـه         : اقتضيت وأكون يف الثلث الذي أخذت على شرطي، قال مالك         

أرى له ثلث الثلثني اللذين قبضت، وهو يف الدين الذي بقـي علـى             : نعم، فقال له مالك   :  فقال ؟فصاحلك
  . إن تقاضاه فله ثلثه، وإن مل يتقاضاه وتركه مل يكن له فيه شئالغرمي على شرطه،

  .٥٠٨، ٥٠٥، ٤٦٨، ٤١٤ ص٨ج، و٣٨١ ص٧ج  :وانظر، ٢٢٩ ص وانظر أيضاً
  

  النكاح مقابل وضع الدين أو تأخريه ]٤٨٦[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب النكاح األول، اجلزء الرابع٢٧٧ص

  .املذهب املالكي: تصنيفال
 أو أختـه علـى أن يـضع عنـه      فخطب إليه ابنته، وقال مالك يف رجل كانت له على رجل مخسون ديناراً    :النص

  .أيضاً فكره مالك ذلك وأن يؤخر إىل أجل أبعد من األجل الذي حيل فيه ذلك :اخلمسني
  

  اشتراط النفقة على أب الصغري ]٤٨٧[
  

  .  الوليد ابن رشد القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب: املصدر
  ، اجلزء الرابع، كتاب النكاح األول٢٧٨ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
  .ال خري يف هذا:  ويشترط الويل على األب نفقة امرأته، قال وسئل مالك عن الرجل يزوج ابنه صغرياً:النص
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  اشتراط كفيل بالنفقة ]٤٨٨[
  

  . د القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رش: املصدر
   ، كتاب النكاح األول، اجلزء الرابع٢٨٠ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
، وإمنا مل جيز ذلك ألن النفقة وكذلك ال جيوز النكاح بشرط على أن يعطي الزوج بالنفقة محيالً: قال ابن رشد  :النص

اط احلميل فيه، إمنا هـو       فيجوز اشتر  ،ليست بدين ثابت يف ذمة الزوج كالصداق يف النكاح والثمن يف البيع           
فإن عجز عنه مل يتبع به ذمته وكانت الزوجة باخليار بني أن ترضى             . حق أوجبه اهللا للزوجات على أزواجهن     

  .باملقام معه على غري نفقة أو يفارقها
  .١٩٤اجلامع الكبري ص وانظر أيضاً 

 

  النكاح بشرط النفقة على طرف ثالث ]٤٨٩[
  

  .  الوليد ابن رشد القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب: املصدر
   ، كتاب النكاح األول، اجلزء الرابع٣١٤ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
هذا ليس من عمل :  هلا صغري، قال وسئل مالك عن الرجل يزوج املرأة ويشترط على زوجها أن ينفق على ابنٍ       :النص

، ال ولد وغريه، وكرههما مجيعـاً      ،ال يشترط أن تنفق على رأس     : فيشترط خلدمها؟ قال  : الناس، فقيل ملالك  
  .ال أرى ذلك وليس هذا من عمل الناس: قال

  
  إن مل يأت باملهر فأمرها بيدها ]٤٩٠[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب النكاح األول، اجلزء الرابع٣٣٦ص
  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٦٨ 

 مل يأت بـه إىل أجـل         ويشترط يف صداقها إن    ، ينكح املرأة ويصدقها صداقاً    عن الرجل ] ابن القاسم [ وسئل   :النص
ال : نكاح؟ فقالأينفسخ الشرط ويثبت ال: ، فقيل له فإن هذا نكاح ليس حبسن، وأراه مفسوخاً     :فأمرها بيدها 

النكاح جائز دخل أو مل    :  وسحنون يقول  . يفسخ الشرط ويثبت النكاح    : أشهب يقول  .ولكن يفسخ النكاح  
  .ل، وهو قول املدنيني والتونسينييدخ

  
  أثر الشرط يف مقدار املهر ]٤٩١[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب النكاح الثاين، اجلزء الرابع٣٦٦-٣٦٥ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 ، مائيت دينار وال خيرجها من املدينة       على أن تضع له     وسئل مالك عن امرأة نكحت على أربعمائة دينار صداقاً         :النص
إن كان أكثر هلا من الصداق ليس ذلك        :  فقال ، مث أراد إخراجها فطلبت ما وضعت عنه       ،فنكحته على ذلك  

جل الشرط، وإن كان صداق مثلـها       أ فله أن خيرجها وال ترجع عليه بالذي وضعت عنه من            ،صداق مثلها 
 له أن خيرجها حيث شاء وعليه أن يرد عليها الذي وضـعت   فوضعت عنه على أن ال خيرجها من املدينة فإن        

  .عنه من صداقها يرجع إليها وله أن خيرج ا حيث شاء
  .٣٨٣ص وانظر أيضاً

  
  املرأة تعطي الرجل املهر ]٤٩٢[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب النكاح الثاين، اجلزء الرابع٣٩١ص
  .ذهب املالكيامل: التصنيف

 إن كانـت ثيبـاً    : عن املرأة البكر أو غري البكر تعطي الرجل دنانري على أن يتزوجها ا، قال             ] مالك[ وسئل   :النص
 فسخ النكاح إال أن يتم هلا الـصداق،   فال بأس به، وإن كانت بكراً  فزادها على ما أعطته ربع دينار فصاعداً      

  .ا إذا دخل ا ألزم الصداق وكان هلا صداق مثلها وأم،إذا مل يدخل ا ألن أصل النكاح صحيح



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٦٩ 

  .٤٦ص ٥جو ،٤٦١ص وانظر أيضاً
  

  اشتراط عدم النفقة ]٤٩٣[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب النكاح الثالث، اجلزء الرابع٤٦٠ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 أرى إن كان مل يدخل ا أن يفـسخ          :شترط عليها أنه ال نفقة هلا عليه      يف رجل تزوج امرأة وا    ] مالك[ وقال   :النص

نكاحه، وذلك أن مثل هذا الشرط ال ينبغي أن يقع يف النكاح، وإن كان دخل ا فنكاحه جـائز وشـرطه             
  . وعليه ما على املسلمني من النفقة على نسائهم،باطل

  
  ولين إبرام العقد ولك كذا ]٤٩٤[

  
  . صيل أليب الوليد ابن رشد القرطيبكتاب البيان والتح: املصدر

   ، كتاب النكاح الثالث، اجلزء الرابع٤٦٤ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 أو جيعل ذلك إليه وال يأخذ عليه ، ولىن إنكاح وليتك وهلا كذا وكذا:وقد سألته عن الرجل يقول للرجل:  قال:النص
 ال حيل ذلـك وال  :القاسم يف الذي جعل ذلك جبعل   مث يريد أن يعزله عما جعل إليه من ذلك، قال ابن            شيئاً  

  . كان جبعل أو بغري جعل وهو يعزله عن ذلك إن شاء يف الوجهني مجيعاً،يصلح ويرد اجلعل على كل حال
  .]٦٢٤[  منتج ،٤٠٨ ص ٧ج :وانظر

  
  الصداق إىل ميسرة ]٤٩٥[

  
  . بن رشد القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ا: املصدر

   ، كتاب النكاح الرابع، اجلزء اخلامس٢٨ص



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٧٠ 

  .املذهب املالكي: التصنيف
 يوم وقع النكاح ذا الشرط، فالنكاح        أنه إن كان ملياً    :يف رجل تزوج بصداق إىل ميسرة     ] ابن القاسم [ وقال   :النص

 فوقع النكاح ـذا     ان معسراً وإن ك :  قال .بقدر ما يرى من التوسعة على مثله       ن ينظروه جائز، وله عليهم أ   
الشرط، فإنه إن نظر فيه قبل البناء فسخ، وإن نظر فيه بعد البناء مضى، وفرض هلا صـداق مثلـه، وبطـل              

  .الصداق األول للذي وقع املكروه
  

  بنيت ولك كذااتزوج  ]٤٩٦[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   نكاح الرابع اجلزء اخلامس، كتاب ال،٤٤ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 دخل أو   أراه جائزاً : قال  فتزوجها، ، تزوج ابنيت ولك هذه الدار     :سألت بن القاسم عن الرجل يقول للرجل      و :النص

  .مل يدخل
  .٥٦ص وانظر أيضاً

  
  املرأة تعطي الرجل كفارة الظهار ]٤٩٧[

  
   .كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب الظهار، اجلزء اخلامس٢٠٢ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

إن كانت أعطته بشرط يعتق     :  يف رجل ظاهر من امرأته، فأعطته رقبة يعتقها يف ذلك، قال           ] ابن القاسم [ وقال :النص
  .عطته بغري شرط فال بأس بذلكأعنها، فذلك غري جائز، وإن كانت 

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٧١ 

  اقضي ديين ولك كذا  ]٤٩٨[
  

  . البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيبكتاب : املصدر
   ، كتاب التخيري والتمليك األول، اجلزء اخلامس٢٠٨ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
حق كان يل عليـك     -ارقكال أف : عن رجل قال المرأته اقضي ديين وأفارقك، فقضته، مث قال         ] مالك[ وسئل   :النص

فإن مل يكن على وجه الفدية أحلـف      : ك على وجه الفدية، قال     إذا كان ذل   أرى ذلك طالقاً  : أعطيتنيه، قال 
  .باهللا ما كان على وجه الفدية، وما أردا إال أن أطلقها بعد ذلك إذا اقتضى ويكون القول قوله

: ال أفارقك، قال    قال نعم، مث قال حني قبضها      ،عن املرأة إذا قالت خذ مين العشرين وفارقين       ] مالك[وسئل  
 فكسرت شيها وأعطته إال     ،قضي ديين على وجه الفدية وأفارقك     ما أرى الذي قال المرأته ا     ارق، و أراه قد ف  

 ويثبت عليه، وكأين أرى ، يلزمهأعطين كذا وكذا من حقي ولك منه كذا وكذا: زلة الرجل يقول لغرميهـمبن
  .الطالق يشبهه فأراها أملك بنفسها يف هذا

  .٢٥٨ص وانظر أيضاً
  

  قابلحق االختيار والتمليك مب ]٤٩٩[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب التخيري والتمليك األول، اجلزء اخلامس٢١٤ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 فاختارت نفسها، فهي ثالثة ألبتة، وال حتل له         ، على أن خيريها ففعل     وقال مالك إذا أعطت املرأة زوجها شيئاً       :النص

  .زلة التمليكـاختاري أن تقيمي أو تذهيب، وليس مبن: ، وذلك أن اخليار إذا خريها يقولزوجاًحىت تنكح 
  .٢٧٨ص وانظر أيضاً

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٧٢ 

  إسقاط الرجعة مبقابل ]٥٠٠[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب التخيري والتمليك األول، اجلزء اخلامس٢٣٦ص

  .ياملذهب املالك: التصنيف
رجعة لـه     وسئل مالك عن الرجل يطلق امرأته واحدة، مث إا أعطته عشرة دنانري، وهي يف عدته على أن ال                  :النص

  .نعم أراها تطليقتني: ، قلت له أفتراه تطليقة أخرى مع األوىل اليت طلق؟ قالأراه خلعاً: عليها، ففعل قال
  .٣٠١، ٢٧٦ص وانظر أيضاً

  
  اشتراط الطالق يف املضاربة ]٥٠١[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: ملصدرا

  ، اجلزء اخلامس، كتاب التخيري والتمليك الثاين٣١٣ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 فأمر امرأتـه بيـد    واشترط عليه إن أحدث فيه حدثاً قراضاً عن رجل دفع إىل رجل ماالً  ]ابن القاسم  [ وسئل :النص
 يعرف، فأرى ذلـك بيـد    بيناً نعم إذا كان حدثاً   : من ذلك شئ أن يقضي؟ قال     املقارض ما حدث، هل له      
زلة اليمني إذا حدث فيه حدث فامرأته طالق، فما كان يلومه يف نفسه، فكذلك            ـصاحب املال، وإمنا هي مبن    

  .، كان مما جعل يف متليك امرأته بيد صاحب املالإذا أحدث فيه حدثاً
  

  شراء املرأة يوم ضرا ]٥٠٢[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، اجلزء اخلامس، كتاب الطالق السنة األوىل٣٨١ص

  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٧٣ 

وإين ألكرهه، أرأيت لو اشترت منها  ال يعجبين،:  وسئل عن املرأة تشتري من صاحبتها يومها من زوجها فقال:النص
  .ون الليلة خفيفة وإين أرجو أن تك؟ أو سنةًشهراً

  
  إن مل تتزوج علي فصداقي عليك صدقة ]٥٠٣[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب الطالق السنة الثاين، اجلزء اخلامس٤٦١ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 صدقة، فقبل ذلك منـها مث       إن مل تتزوج علي فصداقي عليك     : عن رجل قالت له امرأته     ]ابن القاسم [ وسئل   :النص
إذا طلقها حبضرة ذلك وحدثانه رجعت عليه، وإن طلقها بعد ذلك : طلقها، هل ترجع يف صداقها ذلك؟ قال     

  .مبا يرى أنه مل يطلقها، ملكان ذلك أو ما أشبهه، مل ترجع عليه بشئ
  

  الصلح مع التعليق ]٥٠٤[
  

   .كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب الطالق السنة الثاين، اجلزء اخلامس٤٦٧ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 وسئل أصبغ عن رجل صاحل امرأته على أن ترضع ولده سنة، فإن أبت أن ترضعه، فله عليها عشرة دنانري، قال      :النص

  .رطهأرى صلحهما على ما وقع وهي باخليار، وليس هذا من عمل املسلمني وال جبميل وله ش: أصبغ
هذا من قول أصبغ على قوله، يف أن الصلح باحلرام ميضي، وال يفسخ ألنه صلح حبرام،                : قال حممد بن رشد     

  .ألا قد ملكت بضعها على أا باخليار يف شيئني، ال جيوز حتويل أحدمها يف اآلخر ألنه دين بدين
  

  البيع مع اشتراط السكىن ]٥٠٥[
  

  . د ابن رشد القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب الولي: املصدر



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٧٤ 

   ، كتاب الطالق السنة الثاين، اجلزء اخلامس٤٧٤ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

تباع الدار ويشترط المرأته سكناها حىت تنقـضي   :  وعليه دين، قال    هلك وترك داراً    قال ابن القاسم يف رجلٍ     :النص
  .عدا

  .]٥٨٩[ ارن منتج ق
  

   فلك مائة دينار غالماًإن ولدت ]٥٠٦[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب األميان بالطالق الثاين، اجلزء السادس١٨٣ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
إن  : دينار وإن ولدت جارية فأنت طـالق  فلك مائة يف رجل قال المرأته إن ولدت غالماً       ]ابن القاسم [ وقال   :النص

ليست بصدقة وال هبة وال علـى وجـه   هنا  وأما املائة فلست أرى أن يقضى ا ألا ،الطالق قد وقع عليه   
  . ذلك

  
  عبدي حر إال إن بدا يل ]٥٠٧[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب األميان بالطالق الثالث، اجلزء السادس٢٢٥ص
  .كياملذهب املال: التصنيف

 وسئل مالك للذي يقول المرأته أنت طالق إىل سنة إال أن يبدو يل أال أطلق أو يقول لعبده أنت حـر إال أن                        :النص
  . وأراه حراًيبدو يل أال أعتقك، فهذا كله سواء األجل وغري األجل وأراها طالقاً

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٧٥ 

  الصلح واإلقالة يف السلم ]٥٠٨[
  

  . د القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رش: املصدر
  ، كتاب األميان بالطالق الثالث، اجلزء السادس١٩٣ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
وسألته عن رجل سلف مائة دينار يف قمح أو سلعة من السلع إىل أجل واختذ عليه بالطالق أن يوفيه إىل أجل                      :النص

 ال أحب أن يصنع هذا فـإن        ]:اسمابن الق  [فقال .فاستقاله صاحب الدنانري مما اشترى منه قبل األجل فأقاله        
، وإن   ال يكون حانثاً   نوقع وكان يف الدنانري يوم ردها وفاٌء لثمن السلعة اليت كانت عليه عند الناس فأرجو أ               

ال : فإن رد عليه الدنانري وأقر البيع على حاله؟ قال        :  من الدنانري فإنه حانث، قلت له      كانت السلعة أكثر مثناً   
: نه بيع مبتدأ ألنه لو أىب ذلك أحدمها مل يجبر على ذلك، وإمنا هو بيع مبتدأ، قـال ينفعه ذلك وهو حانث أل 

ولو كان أعطاه تلك السلعة بعد األجل بعد هذا الذي وصفت لك عطية أو صدقة مل خيرجه ذلك من ميينه،                    
  .وكذلك يبلغين من قول مالك:  ألنه خرج من الوجه الذي حلف فيه، قالوكان حانثاً

  .٣٤٢، ٢٤٤، ٢٣٦ص أيضاًوانظر   
  

  تسليف الدائن للمدين عن طريق طرف ثالث ]٥٠٩[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب األميان بالطالق الرابع، اجلزء السادس٢٨٧ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 حقه رأس اهلالل فلما كان قبل حلول األجل بأيام جاء      وسئل أصبغ عن رجل حلف بالطالق أن يقضي رجالً         :النص

 حلف يل يف    اًإن فالن :  وإين ألخاف احلنث فانطلق الطالب إىل رجل فقال        واهللا ال أجد شيئاً   : يتقاضاه، فقال 
حق يل عليه أن يوفيين إىل اهلالل وهو معسر، وأنا أخاف عليه احلنث فهاك عشرة دنانري فأسلفها إياه على أا 

قد بلغين أنك حلفت لفالن يف قضاء عشرة دنانري وأنك          : لك وال ختربه بشئ، فانطلق إليه الرجل فقال       من ما 
فقـال   . وقضاها غرميـه    فقبضها منه سلفاً   ، مين فاقضها إياه    فقال له فهاكها سلفاً    ،نعم: أعسرت ا، فقال  

  . رأيي إن احلالف مل يعلم بعملهما ومل يكن سبب صاحب احلق فال حنث عليه يف:أصبغ



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٧٦ 

  
  اإلقالة والوضيعة ]٥١٠[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب األميان بالطالق الرابع، اجلزء السادس٣١٤ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 فحلـف بـالطالق أال   ، اشترى سلعة واستوضع البائعيقول يف رجلٍ ]أي ابن القاسم [ومسعته   :]قال عيسى [ :النص
 ألنه  ،وهو وجه ما مسعت من مالك     :  وذلك إن كانت قيمتها أقل من الثمن، قال        ،إنه حانث : يضع له فأقاله  
 وإن كان دون ذلك     ،زلة عرض أخذه يف مثنها، فإن كان فيه فضل أو وفاء مل يكن عليه حنث              ـحني أقاله مبن  
  .فهو حانث

  .]٤٦٣[  وانظر منتج
  

  ىل أخرىضم سلعة إ ]٥١١[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب األميان بالطالق الرابع، اجلزء السادس٣٢٤ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
: قال . معها مبائيت دينار  فباعها وسلعةً  ،ع هذه السلعة إال مبائة دينار     يعن رجل حلف أال يب     ]ابن القاسم [ وسئل   :النص

 مل يكن عليه حنث، وإن كان مثنها أكثر     ،ها لو باعها وحدها مائة دينار      مثن ،انت السلعة اليت باعها معها    إن ك 
  .من مائة دينار فهو حانث

  
   صرفاًالوكيل يدفع قيمة الثمن  ]٥١٢[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب الصرف األول، اجلزء السادس٤٢٩ص



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٧٧ 

  .املذهب املالكي: فالتصني
ليس عليه :  فدفع إليه به دراهم، قال،دفع إىل هذا نصف دينارا:  ابن القاسم عن مالك يف رجل قال لرجل         قال :النص

 فيصرفه وإمنا االختالف إذا أمره إال عدة الدراهم اليت دفع يومئذ ألنه نصف دينار، وليس عليه أن خيرج ديناراً  
  .بقضاء دينار تام

  
  الثمن ومعه بعض املبيعرد أقل من  ]٥١٣[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب الصرف األول، اجلزء السادس٤٣٤ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

ن، مث إنه أعسر بالدينار الوازن فقال للذي         قال يف رجل ابتاع حنطة بدينار وازِ       مسعت مالكاً :  قال ابن القاسم   :النص
إذا ثبت البيع بالوازن فال     :  شعرية وأرد عليك فضل احلنطة، قال مالك        ناقصاً خذ مين ديناراً  : ع منه احلنطة  با

 . وزيادة حنطة، فذلك دينار بدينارٍ وحنطـة        فأعطى مكانه ناقصاً   نار وازن يينبغي ذلك، ألنه قد ثبت عليه د      
شئ من األشياء، فأما ما مل يثبت البيـع إال           ويأخذ فضل    وإن ثبت البيع بناقص فال ينبغي له أن يعطي وازناً         

  .مراوضة منهما فال بأس بذلك
  

  التفاضل على وجه املعروف   ]٥١٤[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب الصرف األول، اجلزء السادس٤٣٨ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
: ، فقال لـه    مأكوالً  أو طعاماً   ناقصاً  أو ورقاً   رجل دفع إىل آخر له ذهباً       قال يف   قال ابن القاسم مسعت مالكاً     :النص

 إذا كان على وجه املعروف على غري شرط      :قال مالك  هذا بأجود منه وأنفقه فيما تنفق،         أبدل يل  أحسن إيلّ 
  . بيد يداً فال أرى فيه بأساً،إن شاء مت على ذلك وإن شاء رد عليه مثل ما أخذ منه مل يلزمه غري ذلك

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٧٨ 

  اختالط الذهب والورق والفضة يف احللي ]٥١٥[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب الصرف األول، اجلزء السادس٤٣٩ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 ثلث ذلك   فيه من الفضة    إن كان ما   :قال والورق قد صيغ،      وقال مالك يف الشئ من احللي يكون فيه الذهب         :النص

 بيد، وإن كان على غري ذلـك مل   وإن كان الذهب هو الثلث يف القيمة بيع بالذهب يداً     ،أو أدىن بيع بالفضة   
ال يباع كله : رجع مالك عن هذا وقال:  قال ابن القاسم. أو فلوس أو شئ غري الذهب والورقيبع إال بعرضٍ

  .إال بعرض أو فلوس، وقوله الذي رجع إليه أحب ما فيه إيلّ
  

  احلوالة والكفالة واخليار يف الصرف ]٥١٦[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب الصرف األول، اجلزء السادس٤٤١-٤٤٠ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 محالـةٌ وال    ال جيوز يف شئ من بيع الذهب بالورق تأخري وال حولٌ وال           :  قال ومسعت مالكاً :  قال ابن القاسم   :النص

  . بيد ال يفارقه وبينهما شئخيار إال املناجزة يداً
  

  أجرة ضرب النقود ]٥١٧[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب الصرف األول، اجلزء السادس٤٤٢ص

  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٧٩ 

أجـرة  ضرب الدراهم، فيعطيه فضة ويعطيه      : ضربعن الرجل يأيت بفضة له إىل سكة بيت ال        ] مالك[ وسئل   :النص
، وقد كان يعمل به بدمشق فيما مـضى،  ألرجو أن يكون ذلك خفيفاً: قالمنها ويأخذ منه أجرة مضروبة،     

  .، وأما أهل الورع من الناس فال يفعل ذلكوتركه أحب إيلّ
  .٤٨٤ ،٤٧١ص وانظر أيضاً

  
   أو وديعةإبقاء الباقي لدى البائع سلفاً ]٥١٨[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب الصرف األول، اجلزء السادس٤٤٤ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 وخيلف عنـده     وبربع سويقاً   وبربع متراً  عن الرجل يأيت إىل السقاط بدينار فيأخذ منه بربع زيتاً         ] مالك[ وسئل   :النص
  . وكذلك الدرهم ال بأس به،أس بذلك ال ب:قالاآلخر على غري شئ، الربع 

  .٤٤٥ص وانظر أيضاً
  

  تعجيل وفاء الدين مع الصرف ]٥١٩[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب الصرف األول، اجلزء السادس٤٤٥ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
ر فأراد أن يعطيه إياه      فأيسر بدينا  ، ثلث دينار  شهرٍ كل يف   ،عن رجل عليه أثالثُ دينار منجمة     ] مالك[ وسئل   :النص

  . ال بأس بذلك:قالقبل حملها، 
  

  املراطلة ]٥٢٠[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٨٠ 

   ، كتاب الصرف األول، اجلزء السادس٤٤٦ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

  عتقـاً  فرييد دنانري نقصاً،املضروبة القائمة وهلا صروف يف عيوا وسئل مالك عن الرجل يكون عنده الدنانري         :النص
 والقائمة يف ذلك أفضل إال أنه إذا رضي بذلك ملكان عدم العتق فهو يدخل يف عـددها  ،وهلا نفاق يف عيوا   

ى  مبثـل فـال أر   مثالًامهتمصارفإن كانت : قال. زيادة اخلمسة والعشرة القائمة على عدد القائمة مبراطلتها 
  .بذلك بأساً

  .٤٧٦ص  وانظر أيضاً
  

   من التجارالتعامل مع الصيارفة والصرف ]٥٢١[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب الصرف األول، اجلزء السادس٤٤٨ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
نعم هذا أحب إيل ملوضـع مـا        :  قال ؟أيستحب للرجل أن يصرف من التجار ويدع الصيارفة       :  وقيل ملالك  :النص

  .يربون، ألن الفساد قد كثر، فكلهم يعمل مبا ال يصلح
  

  الصرف والوديعة ]٥٢٢[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب الصرف األول، اجلزء السادس٤٤٨ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
أرأيـت إن  :  مث يصرفها منه بذهب آخر، فقيل لهن صراف بذهب ورقاًيكره للرجل أن يصرف م    :  قال مالك  :النص

  .استودعها إياه بعد أن صارفه؟ قال ال خري فيه
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٨١ 

  الشراء بقيمة الدراهم ]٥٢٣[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب الصرف األول، اجلزء السادس٤٥٣ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 ومل .أكره ذلك له:  قالكله وأعطين مبا فيه، : دراهم فيقول وسئل مالك عن الذي يشتري بال     : ال ابن القاسم   ق :النص

  . ال بأس به: إال أنه قد جل فيه وقال ال أحبه، قال ابن القاسم، فيه حجةأر لكراهيته أنا عنده وجهاً
  

  توكيل الشريك يف الصرف ]٥٢٤[
  

  .  ابن رشد القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب الوليد: املصدر
   ، كتاب الصرف األول، اجلزء السادس٤٥٥ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 يوكل أحـدمها صـاحبه أن يقبـضها         ،البأس أن يشتري الرجل النقرة الفضة أو الدراهم       :  قال ابن القاسم   :النص

  . أو ينقلب ا أحدمها دون صاحبه وال ينقلب ا اآلخر،وينصرف ا
  

  بالشركة يف الذه ]٥٢٥[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب الصرف األول، اجلزء السادس٤٥٦ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 فتجب له مث يسأله رجل أن يشركه  ال خري يف أن يشتري الرجل فضة وال دراهم وال حلياً]:ابن القاسم [ وقال:النص

  . حىت يقامسه ما أشركه فيه ويأخذ منه ذهبه فيقامسهب به مجيعاًفيها وإن كان الذي أشرك ينقل
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٨٢ 

   والشركةالسلف  ]٥٢٦[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب الصرف األول، اجلزء السادس٤٥٧ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
  ويشتركان يف دراهم يشترياا مل يكن بذلك بأساً   هباً أن يسلفه ذ    سأل رجالً  ولو أن رجالً  :] قال ابن القاسم  [ :النص

  . وينقلب ا من يشاء منهما وال مرفقاًإذا كان السلف ال جيتر به من صاحبه عوناً
  

  توكيل املقترض يف الصرف ]٥٢٧[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب الصرف األول، اجلزء السادس٤٦١ص

  .املذهب املالكي: فالتصني
إين مشغول وهذا دينار    :  نصف دينار فجاءه يتقاضاه إياه، فقال له        كان يسأل رجالً   عن رجلٍ ] مالك[ وسئل   :النص

وقد قيل  :  قال ابن القاسم   :سحنون. ال بأس بذلك  : قالصرفه فخذ نصفك وجئين بنصفي،      افخذه فاذهب ف  
:  ال خري فيه، قال ابن القاسـم :ا كثر من الدنانري قال مالكيل ال خري فيه، وهذا يف الدينار أحب إيلّ، فأما م    

  .وبه آخذ
  .٤٩ص ٧ج وانظر أيضاً

  
  قطع الدراهم ]٥٢٨[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب الصرف األول، اجلزء السادس٤٦٥ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

  .أكره ذلك:  فقالوعة،ئل مالك عن قطع الدراهم املقط وس:النص



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٨٣ 

  .٣٧ص ٧جو ، ٤٧٤ ،٤٤٧ص وانظر أيضاً
  

  الصرف والسلم ]٥٢٩[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب الصرف األول، اجلزء السادس٤٦٥ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
بنصفه دراهـم وفارقـه إىل أن يأتيـه          فدفع الدينار فقبض     ، قمحاً عمن اشترى بنصف دينارٍ   ] مالك[ وسئل   :النص

  .ال أرى ذلك، وأراه من الصرف:  قال،باحلمال
  .٤٦٩ص وانظر أيضاً

  .]٥٣٧[  منتج، ٧ ج١٥قارن الوفاء والسلم ص
  

  جتميع الديون مع اتفاق األجل ]٥٣٠[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب الصرف األولاجلزء السادس، ٤٦٦ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 آخر بنصف دينار على      فيشتري منه ثوباً   ، وسئل مالك عن الرجل يكون له على الرجل نصف دينار إىل شهر            :النص

 ولكن يبيع وال يشترط، ويصنعان إذا حل األجل ما          ،ما يعجبين : قال . إىل حمل أجل النصف    اًأن يعطيه دينار  
اأحب.  

  
  مبادلة ذهب بذهب مع فضة ]٥٣١[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب الصرف األول، اجلزء السادس٤٨٢ص



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٨٤ 

  .املذهب املالكي: التصنيف
  هات فضله دراهم؟:  فيأتيه بدينار قائم ويقول له،ت الرجل يكون له على الرجل دينار ناقص قيل له أرأي:النص

  .ال خري فيه: ]لكما [قال
  

   الوديعة لدى املقرض ]٥٣٢[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب الصرف األول، اجلزء السادس٤٨٤-٤٨٣ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
ة ثالثـة   ر فكان يأخذ منه مرة مخسة دراهم وم       ، فقطعه عليه   ديناراً  رجالً  وسئل مالك عن الرجل كان يسأل      :النص

:  فقال. اجتمعا فصرفاها مث استوىف ديناره ذهباًجيمعها عنده فإذا أمتت ديناراً: قالدراهم، ومرة أربعة دراهم،     
 فيكون إمنا وسع    ،أن خيتم عليها لئال ينتفع ا     ] على[على يدي صاحب الدينار     : على يدي من تكون؟ فقال    

 جـر  جيتمع عنده منه إىل أن يكمل صرف الدينار، فيكون سلفاً لينتفع مبا عليه يف االقتضاء وقبضه منه مقطعاً 
  . وقد ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك،منفعة

  
  البيع والصرف مع التفاضل ]٥٣٣[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب الصرف األول، اجلزء السادس٤٨٥ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

قد كنا نكرهه وما نرى اليـوم بـه        : فقال.  صغرياً  وبنصفه درمهاً   وسئل مالك عمن أخذ بدرمهه بنصفه حلماً       :لنصا
ما أحبه ولو أخذ حنطة     : ؟ فقال  صغرياً  وبنصفه درمهاً  ، قيل له أرأيت إن كان مبصر فإخذ بنصفه فلوساً         بأساً

  .ما رأيت به بأساً
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٨٥ 

  رهن عملة القتراض أخرى ]٥٣٤[
  

  . بيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيبكتاب ال: املصدر
  ، كتاب الصرف األول، اجلزء السادس٤٨٧ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
،  ال يذكر له صـرفاً  ورهن عنده رهناً ديناراً،عمن احتاج إىل عشرة دراهم فيستلفها من رجل] مالك[ وسئل  :النص

  .ولكن يعطيه درامهه ويأخذ دينارهأكره أن يصارفه : فقالحىت إذا كان من الغد صارفه، 
  

  حتديد قيمة العملة يف البيوع املؤجلة ]٥٣٥[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب الصرف األول، اجلزء السادس٤٨٧ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
بدينار أو مخسة دراهم من صـرف        وسألته عمن له على رجل عشرة دراهم مكتوبة عليه من صرف عشرين              :النص

 كان أقل من ذلك أو أكثر إذا كانت ،أرى أن يعطيه نصف دينار ما بلغ    : ]مالك[عشرة دراهم بدينار ، فقال    
تلك العشرة دراهم أو اخلمسة املكتوبة عليه من بيع باعه إياه، فأما إن كانت من سلف أسلفه فال يأخذ منه                    

  .إال مثل ما أعطاه
  .٢٣ص ٧ج وانظر أيضاً  
  

  بيع عمالت خمتلطة ]٥٣٦[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب الصرف الثاين، اجلزء السابع١٣ص

  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٨٦ 

عن دراهم سود ودراهم يزيدية يف خريطة واحدة، وإحدامها ثالثة وعـشرين بـدينار،              ] ابن القاسم [ وسئل   :النص
وعشرون بدينار، فقال أنا آخذها منك كلها بعضها على بعض اثنني وعشرين، اثنني وعشرين واألخرى اثنان 

 قيل .ال خري فيه، ألنه خطار يتخاطران فال خري فيه حىت يعرف كم يف كل واحدة من صاحبتها            : بدينار، قال 
  .ما مجيعاًال خري فيه حىت يعرف كم فيه:  قال؟ فإن عرف كم يف إحدامها ومل يعرف كم يف األخرى:له

 

  اجتماع الوفاء والسلم ]٥٣٧[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، اجلزء السابع، كتاب الصرف الثاين١٥ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
عن رجل يكون عليه نصف دينار لرجل فيأتيه بدينار ويقول خـذ نـصفه يف دينـك،                 ] ابن القاسم [ وسئل   :النص

 إمنا هو قضاء  وبيعاًال بأس ذا ، وليس هذا صرفاً: أسلفكه يف سلعة كذا وكذا إىل أجل كذا، فقالوالنصف 
  .وبيع

  .٣٨ص ٦، و ج٦٤، ٦٣ صوانظر أيضاً
  

  املراطلة يف الفلوس ]٥٣٨[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب الصرف الثاين، اجلزء السابع١٨ص

  .ملذهب املالكيا: التصنيف
 هذا حرام ال حيل، وال جيوز أحد هذا مـن  :عن الفلوس مراطلة ويف العدد اختالف، قال     ] ابن القاسم [ وسئل   :النص

  . وإن كان بعضها أثقل من بعض فأحدمها خياطر صاحبه،أهل العلم ألن جواز الفلوس بعيوا
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٨٧ 

  بيع الدراهم املزيفة ]٥٣٩[
  

  . الوليد ابن رشد القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب : املصدر
   ، كتاب الصرف الثاين، اجلزء السابع١٩ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 إذا كانت معرفة  وسئل عن الرجل يشتري السلعة بدراهم زيوف قد ظهر يف بعضها النحاس، هل ترى به بأساً      :النص

خرب الذي يريد أن يشتري ـا   فليالبائع فيها كمعرفة املشتري ورضي بذلك؟ قال ابن وهب إن كانت زيوفاً    
قـال ابـن    . أا زيوف حىت يتقدم البائع منها على علم ألخذه إياها، وقد بلغنا ذلك عن عمر بن اخلطاب                

إن كان ممن يغر ا الناس مثل الصيارفة وغريهم، فال أرى ذلك، وإن كان ممـن يريـد         :  قال مالك  :القاسم
  .كسرها، فال بأس بذلك

  
  القضاء والصرف ]٥٤٠[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: راملصد

  ، كتاب الصرف الثاين، اجلزء السابع٢٢ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

لفه دراهم فأسـلفه، مث  س مث أتاه بعد ذلك فاست،يف رجل اشترى من رجل سلعة بثلثي دينار     ] ابن القاسم [ قال   :النص
 ألنه كان جيوز ، ال بأس به   : الثلثني ومالك علي من الدراهم؟ قال      هل لك أن تأخذه يف    : جاءه بدينار فقال له   
 فيه ثلثا دينار دراهم مث أتاه       لفه ديناراً سولو كان است  : قال.  فال بأس به   ، ويرد عليه دراهم   له أن يعطيه ديناراً   

  . بذهب وورقاًبدينار فيه وبالثلثي الدينار والدراهم، مل يكن فيه خري، ألنه صار ذهباً
  

  لة دنانري بفلوس مؤجلةمباد ]٥٤١[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب الصرف الثاين، اجلزء السابع٢٤-٢٣ص



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٨٨ 

  .املذهب املالكي: التصنيف
 كان مالك : وسئل ابن نافع عن صرف الفلوس بتأخري يعجل الدينار والدراهم ويقبض الفلوس إىل أجل، فقال              :النص

 مـن    لألشياء، ولست آخذ به وال أراه، وأنا أرى الفلـوس عرضـاً             إذا صارت سكة جتري مثناً     يكره ذلك 
  . مبا تأخذ منها وال أعده صرفاً، وال أرى بأساًالعروض كالنحاس الذي مل يضرب فلوساً

  .٥١ص وانظر أيضاً
  

  الديون واحلوالة يف الصرف جتميع ]٥٤٢[
  

  . رشد القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن : املصدر
   ، كتاب الصرف الثاين، اجلزء السابع٢٦ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 فيقـضيهما  ، لكل واحد منهما نصف دينار،وال بأس أن يكون لرجلني على رجل نصفان    ]: ابن القاسم [ قال   :النص

خذ من كل واحد     لكل واحد منهما ثلث، فيأ     ، دينار ثلثا وال بأس أن يكون لرجلني على رجل         . مجيعاً ديناراً
 وال خري يف أن . الثلث اآلخر، ألنه إمنا قضامها ثلثيه وباعهما مجيعاً     بينهما مجيعاً  اً ويعطيهما دينار  منهما سدساً 

يكون لرجلني على رجل ألحدمها نصف دينار ولآلخر ثلث دينار، فيأخذ من الذي له الثلث سدس دينـار                  
، وباع السدس اآلخر مـن       وهذا نصفاً  ، ألنه قضى هذا ثلثاً     ألنه احلول يف الصرف    ،ويعطيهما الدينار بينهما  

  . سواءهذا فأحاله به، فال خري فيه حىت يكون القضاء فيه كله والبيع فيه كله فيهما مجيعاً
  .٤٥ ص وانظر أيضاً

  
  االشتراك يف قضاء الدين ]٥٤٣[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب الصرف الثاينع، اجلزء الساب٢٨ص
  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٨٩ 

وال بأس أن يكون لرجل على رجلني على واحد منهما نصف، وعلى اآلخر ثلث، فيعطي               :] قال ابن القاسم  [ :النص
  . منه لصاحبه وقضاء عنه يكون ما بقي من الدينار سلفاً ويأخذ منه ديناراًأحدمها سدساً

  .٤٥ ص وانظر أيضاً
  

  الصرفاحلوالة يف  ]٥٤٤[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب الصرف الثاين، اجلزء السابع٣٦ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 ، وسئل ابن القاسم عن الرجل يشتري الدراهم بدينار مث يبيعها يف مقامه قبل أن يقبضها وقبـل أن يـستوفيها    :النص

، فال  دفعها إليه ا: ها هو ودفعها إىل مشتريها منه، فأما أن يقول له قبل أن يقبضها            ال بأس بذلك إذا قبض    : قال
 قال أصبغ ولو باعها املصطرف نفسه من الصراف نفسه قبل أن يقبضها مبا جيوز له بيعه، مل يكن به            .خري فيه 

  .بأس
  .٤٤٩ص ٦ج وانظر أيضاً

  
  صرف ما يف الذمة بنقد حاضر أو عرض ]٥٤٥[

  
  .  والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيبكتاب البيان: املصدر

   ، كتاب الصرف الثاين، اجلزء السابع٣٨ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

سئل ابن القاسم عن رجل كان له على رجل نصف دينار إىل أجل، فدفع إليه الذي لـه احلـق         :  قال أبو زيد   :النص
 بالنصف وهو ال     قيل له فإن أعطاه عرضاً     . فيه ال خري :  قبل األجل، قال   نصف دينار دراهم، وأخذ منه ديناراً     

  . وكرهه ابن القاسم ال أرى به بأساً:، قال مالكيساوي إال الثلث أو نصفاً
  .٦٤ ،٦٣ص ٦ج وانظر أيضاً

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٩٠ 

  قضاء الدين بعملة خمتلفة على أقساط مع اعتبار السعر ]٥٤٦[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب الصرف الثاينزء السابع، اجل٤٦ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
عشرة دراهم، مث جئت من الغـد        ليه دينار فجئت ألقتضيه، فدفع إيل     رجل كان يل ع   يف  ] القاسمابن  [ وقال   :النص

ال بأس به إذا كـان أنفـق العـشرة          : قال. دفع إيل ما بقي   ا كيف الصرف فقاضين بعشرة و     انظرفقلت له   
  .ليه عوصارت ديناً

  
  اجلمع بني طريف العقد يف الصرف ]٥٤٧[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب الصرف الثاين، اجلزء السابع٦١ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

، فـأراد أن     ودفع إليه آخر دنانري يشتري له ا ترباً        ، ييبعه له  عن رجل دفع إىل رجل ترباً     ] القاسمابن  [ وسئل   :النص
 مث باع الترب من نفسه بتلـك  ،يشتري هلذا ويبيع هلذا من نفسه، فذهب إىل الصراف فاشترى بالدنانري دراهم         

  ال يصلح، وال يصلح أن يعطيك رجل ترباً: قال اهم من ذلك الصراف الذي اشترى منه الدراهم بدنانري؛        الدر
هلذا من نفسك، وتبيع هلذا من نفسك، إال أن حتـضر   تشتري تبيعه له ويعطيك آخر دنانري تشتري له ا ترباً       

  .قول له خذ هذه الدراهم ذا الترب صاحب الدينار عند صاحب الترب، فتدراهم
 

  بعين أقضيك ]٥٤٨[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب السلم واآلجال األول، اجلزء السابع٦٩ص

  .ياملذهب املالك: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٩١ 

  وكل على بيع طعام لغريه، فجاء رجل قد كان البائع يسأله طعاماً             قال ابن القاسم عن مالك أنه قال يف رجلٍ         :النص
 فاشترى له منه، مث جـاء   رسوالًلَ أو أرس،بعين من هذا الطعام بنقد أو إىل أجل ألقضيك :  فقال له   فيه سلفه

 فاشترى له واملقتضي ال يعلم فال بأس        ا إن بعث رسوالً   أما قوله بعين أقضيك فال خري فيه، وأم       : فقضاه فقال 
  .به، ولكين أكرهه للذي يقضي

  .١٧٦ ،٧٧ص وانظر أيضاً
  

  إبقاء الطعام لدى البائع ]٥٤٩[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب السلم واآلجال األول، اجلزء السابع٧٦ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 أكره أن يشتري الرجل الطعام إىل أجل مث يقره عند صاحبه وإن اكتاله، وإن اشتراه بالنقـد مل أر                    : قال مالك  :لنصا

قال ابـن   : قال سحنون . ، وذلك إين أخاف أن يؤخره حىت حيل احلق فيكون النقد والكيل مجيعاً            بذلك بأساً 
  .ون النقد والكيل مجيعاًخياف أن يقول أبيعكه إىل شهر وأضمنه لك إىل شهر، فيك: القاسم

  
  شراء الدين على امليت ]٥٥٠[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب السلم واآلجال األول، اجلزء السابع٨٢ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

غرر ال يدري مـا يلحـق    على ميت، وذلك ديناًال أرى أن يبتاع أحد   :  قال مالكاًومسعت  :  قال ابن القاسم   :النص
ن احلي قد ضـمن   وليس اشتراء الدين الذي على امليت واحلي سواء، أل.مليت من دين فينتزع منه ما اشترى  ا

  .، وأن امليت ليس كذلكذلك يف ماله وذمته
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٩٢ 

  شراء املرياث الغائب ]٥٥١[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  اب السلم واآلجال األول، كت، اجلزء السابع٨٣ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 وإن كان  ،ال يصلح اشتراء غائب بنقد    :  وقال مالك فيمن اشترى املرياث الغائب فيه عني وعرض بعرض، قال           :النص

 فذلك غرر ال يصلح، وإن اشترط إن مل أجده على هيئته ه وجده أو مل جيده، انتقص أو زاد،       اشتراه على أنه ل   
 عرضي أو قيمته، فإنه يدخله سلف وبيع ليس مبضمون، وأنه يغرر بـأمر أن أدركـه أدرك            رجعت فأخذت 

 ولعله مل يكن يرضى أن يبيعها بأضعاف ذلـك،           ذهب عناؤه وأخذ منه عرضه بقيمته،      حاجته، وإن أخطأه  
  .فذلك مكروه

  
  استيضاع املتورق من الثمن اآلجل ]٥٥٢[

  
  . رشد القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن : املصدر

   ، كتاب السلم واآلجال األول، اجلزء السابع٨٥ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 بثمن إىل أجل، فباعه الذي  فباعه متاعاً، أو غري ذلك، وهو ممن يعين       أو زيتاً   وسئل مالك عن رجل باع طعاماً      :النص
، فخفف عين من الثمن الذي بعـتين     كثريةً ضعت فيما بعت وضيعةً   إين قد و  : اشتراه مث جاءه بعد ذلك فقال     

فما مكروه ذلك؟ قال إنه يبيعه حني يبيعه كأنه يقول : فقلت له. هذا ال خري فيه: به، فوضع له من ذلك؛ قال
فهو يراوضه على ذلك فيذهب فيبيع السلعة؛ . على العشرة اثين عشرة أو أقل أو أكثر: له كم تربح علي؟ قال

ده إىل ما كان راوضه عليه من العشرة اثين عشر، فكأنه إمنا يبيع له على               فإن نقصت رجع إليه فوضع عنه ور      
  .إمنا يعمل على شئ قد قاضاه إياه على العشرة اثين عشر، فهذا ال خري فيه: املراوضة يف ذلك؛ وقال

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٩٣ 

  العينة الثالثية ]٥٥٣[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   كتاب السلم واآلجال األول، ، اجلزء السابع٨٩ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
ن يبيع السلعة من الرجل بثمن إىل أجل، فإذا قبضها منه ابتاعها منه رجل حاضر  وسئل مالك عن رجل ممن يعي      :النص

ال خري  :  معهما فباعها منه، مث إن الذي باعها األول اشتراها منه بعد ذلك يف موضع واحد؛ قال                كان قاعداً 
  .إمنا يريد إباحة املكروه: هذا، ورآه كأنه حملل فيما بينهما، وقاليف 

  
  اشتراط التوصيل ]٥٥٤[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب السلم واآلجال األول، اجلزء السابع٩١ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

ط املشتري على البائع أن عليه محالنه مـن الريـف إىل           وسئل عمن سلف يف طعام مضمون إىل أجل، واشتر         :النص
  .بأساًما أرى بذلك : الفسطاط، وإمنا كان اشتراه منه على أن يوفيه إياه بالريف، قال

  .٤٠٩ص وانظر أيضاً
  

  شراء الشريك من شريكه قبل االستيفاء ]٥٥٥[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب السلم واآلجال األولسابع، اجلزء ال٩٢ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
ال :  وسئل مالك عن الصربة بني الرجلني يشترياا فرييد أحدمها أن يربح صاحبه فيها قبل أن ينتقالها، قـال                  :النص

  .بأس بذلك



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٩٤ 

  
  جتميع الديون مع اختالف األجل ]٥٥٦[

  
  . يبكتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرط: املصدر

   ، كتاب السلم واآلجال األول، اجلزء السابع٩٣ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

ر أبعد من ذلك     إىل أجل آخ    بثلثي دينار إىل أجل من رجل، مث اشترى ثوباً          وسئل مالك عن رجل اشترى ثوباً      :النص
ثي الدينار حىت حيل حـق       عندك الثل  قرأ:  فلما حل أجل الثوب األول، قال البائع للمبتاع        .األجل بثلثي دينار  

وقد كرهته ملن سأله عنه، مث أخربين أنه        : قال ابن القاسم  . ، قال ال خري فيه     وثلثاً الثوب اآلخر فتعطيين ديناراً   
  . فقال مثلهسأل مالكاً

  
  العينة الثنائية ]٥٥٧[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

    واآلجال األول، كتاب السلم، اجلزء السابع٩٥ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

قال مالك يف رجل باع سلعة بثمن إىل أجل مث ابتاعها بنقد بأقل مما باعها به قبل حمل األجل،    :  قال ابن القاسم   :النص
  .يفسخ البيع بينهما وال يكون له إال ما نقده يف مثنها: فلم يعلم بذلك حىت فاتت السلعة وحل األجل، قال

  .]٥٨١[  ومنتج ١١٩ ص٧ج: وانظر، ١٧٦ص ضاًوانظر أي
  

  شراء املدين للدائن ]٥٥٨[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب السلم واآلجال األول، اجلزء السابع٩٨ص

  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٩٥ 

 ما عنـدي،  : فيقول، فيسأله األجري أن يعطيه ا ثوباً،ه عشرة دراهم وسئل مالك عن رجل يكون أجريه يسأل :النص
 يشتري الثوب لنفسه :أنا أخربك يف هذا بالصواب    :  مالك وقال  ه، فكره ولكن إن شئت اشتريت لك ا ثوباً      

  . يعين األجري،مث يبيعه إياه بعد
  

  الالزمة) لآلمر بالشراء( املراحبة  ]٥٥٩[
  

  . يب الوليد ابن رشد القرطيبكتاب البيان والتحصيل أل: املصدر
   ، كتاب السلم واآلجال األول، اجلزء السابع٩٩ص   

  .املذهب املالكي: التصنيف
 ليس هذا من بيوع     :، قال حد عشر ديناراً  أ وقال مالك يف الذي يقول اشتر هذا الثوب بعشرة دنانري وهو يل ب             :النص

ه يل ولك دينار فال بأس به، ألن ضـمانه مـن   الناس، وقد مسعت من يكرهه، ولكن أرى إما أن يقول اشتر   
  .الذي يشتريه له

  .٢١٩ص ٨جو ،١٠٨، ١٠٤ص وانظر أيضاً
  

  تقسيط الثمن واملبيع ]٥٦٠[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب السلم واآلجال األول، اجلزء السابع٩٩ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 على أن يعطيه عشرة آصع يف كل شهر، وعلى أن ينقده        خبمسني درمهاً  ل اشترى مخسني صاعاً    وسئل عن رج   :النص

 ال خري فيه؛ قال ابن : فكره ذلك وقال   :عند البيع عشرة دراهم، فكلما جاء بعشرة آصع أعطاه عشرة دراهم          
  . وذلك يدخله الدين بالدين:القاسم

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٩٦ 

  تساقط الديون ]٥٦١[
  

  .  الوليد ابن رشد القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب: املصدر
  ، كتاب السلم واآلجال األول، اجلزء السابع١٠٠ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 ، قمح إىل أجل من اآلجال، فاحتاج صاحب الطعام إىل أن يبيعـه             إردب  وسئل مالك عن رجل أسلف رجالً      :النص

 كل واحد منهما من ئلدينار والدرهم ويرب، يتعجل افباعه من الذي هو عليه قبل حمل األجل بدينار إال درمهاً
وأرجو أن :  قال ابن القاسم  .وإن مل حيل فال خري فيه     : إن كان األجل قد حل فال بأس به، قال        : صاحبه، قال 
  .قول مالك فيها أفضل، وهي صحيحة جداً: قال سحنون. يكون خفيفاً

  
   بعض الثمن اآلجلدقتاملتورق ين ]٥٦٢[

  
  . أليب الوليد ابن رشد القرطيبكتاب البيان والتحصيل : املصدر

   ، كتاب السلم واآلجال األول، اجلزء السابع١٠٢ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

: ، فكره ذلك؛ قـال  بثمن إىل أجل على أن ينتقد من مثنه ديناراً فباعه طعاماًن رجالً وسئل مالك عن رجل عي     :النص
  . أول من كره، قد كرهه ربيعة وغريهلست: وقال مالك

  .٢١٢ص انظر أيضاًو
  

  اجلعالة على أقساط ]٥٦٣[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب السلم واآلجال األول، اجلزء السابع١٠٢ص

  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٩٧ 

 من إذا قطف ثلثه،   ه ثلث الث  ي، مث يعط  عشرين ديناراً املشتري  ه على أن ينتقد     رمعن رجل يبيع كَ   ] مالك[ وسئل   :النص
 ال خري يف هذا، وهذا ما ال يعرف مىت يقطف الثلث أو الثلثني، ولكن               :ه البقية إذا قطف الثلثني، قال     يمث يعط 

  .، وكأنه جعله مثل احلصاد واجلذاذ فيما رأيت مل أر بذلك بأساًقطفهإذا اشترط عليه إذا 
  

  أرحبك وتؤخرين  ]٥٦٤[
  

  . يد ابن رشد القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب الول: املصدر
   ، كتاب السلم واآلجال األول، اجلزء السابع١٠٥ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
:  فانتقد عشرة مث تقاضاه اخلمسة فمطله؛ فقال له بيعـه ، نقداً وسئل مالك عمن باع سلعة خبمسة عشر ديناراً   :النص

 يعرف بالعينة فال أحبه، وإن كان ان رجالً إن ك:هل لك أن أرحبك ثالثة دنانري وتؤخرين شهرين؟ قال مالك   
  .، فال أرى به بأساً صحيحاً ممن ال يعمل بالعينة وإمنا هو رجل باع بيعاًرجالً

  .٤٩٥ص وانظر أيضاً
  

  إنظار املدين مقابل السلف ]٥٦٥[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  آلجال األول، كتاب السلم وا، اجلزء السابع١٠٨-١٠٧ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
لزمـه  يالرجل عشرة دنانري من سلف أو بيع إىل أجل، فحل األجل، ف   عن الرجل يكون له على      وسألت مالكاً  :النص

 إن كان الـذي     : ينظره على أن يسلفه عشرة دنانري      الذي له احلق أن     فيعرض رجل آخر على    ،حبق فيعسر به  
  . منه له فال بأس بهسلفاًق فال خري فيه، وإن كان قضى عن الذي عليه احلق يعطي يكون له على الذي له احل

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٩٨ 

  السلم احلال وتقسيط املسلم فيه ]٥٦٦[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب السلم واآلجال األول، اجلزء السابع١٠٩ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 من حنطـة،     على أن يعطيه يف كل يوم مداً       ، يف أربعة آصع    ديناراً  حناطاً عطى رجالً  وسئل مالك عن رجل أ     :النص

  . ال بأس بذلك:قال
  .٣١٠ ،٢٩١، ٢٠٣ص وانظر أيضاً

  
   أسلفين أسلفك ]٥٦٧[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب السلم واآلجال األول، اجلزء السابع١١٢ص
  .هب املالكياملذ: التصنيف

وسئل مالك عن رجل سلف رجالً يف مائة صاع مضمونة إىل أجل مسمى، فلما حل األجل جاءه يتقاضـاه،         :النص
ال بأس  : أقلين وأرد عليك طعاملك، قال    : فلما أحل عليه يتقاضاه قال له     . فقضاه مخسة آصع مث أعسر مبا بقي      

ال : صاعاً مث سأله اإلقالة على أن يرد عليه طعامه؟ قال يا أبا عبد اهللا، فإن كان قد قضاه مخسني        :فقيل له . به
  .ال، ذلك يسري وأرجو إن شاء اهللا أال بأس به:  يا أبا عبد اهللا لم؟ أليس هو مثله؟ قال:فقيل له. خري فيه

 أسلفين وأسلفك، ألن ما رد املسلم من الطعام :هذه مسألة يدخلها مبجموع البيع واإلقالة: قال حممد بن رشد
  .أيضاً والثمن الذي رد البائع إىل املسلم كأنه أسلفه إياه ، البائع فكأنه أسلفه إياهإىل
  .٢٨٢ ،١١٦ص وانظر أيضاً

  اقتضاء الطعام من مثن الطعام ]٥٦٨[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ل، كتاب السلم واآلجال األو، اجلزء السابع١١٢ص



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٢٩٩ 

  .ملالكياملذهب ا: التصنيف
، مث إنه لقيه بعد ذلـك        فاشترى منه بدينار متراً    ،ه فوجد عنده متراً    فأتى بيع  ، بدينار  وسئل عن رجل باع قمحاً     :النص

 أرى أن يرد التمر الذي أخذ  ال أحبه، ولكين: ولك علي دينار، فقاضين، قال مالك    ديناراً ك إن يل علي   :فقال
  .ن قد قبض من مثن الطعام طعاماً ألنه إذا قاضاه كا: قال ابن القاسم.منه
  .]٩٦[  وانظر منتج .٤٦٣ ص٦جو، ١٣٨، ١٢٢ص وانظر أيضاً

  
  مبادلة مثن الطعام بطعام من طرف ثالث ]٥٦٩[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب السلم واآلجال األول، اجلزء السابع١٢٠ص
  .املذهب املالكي: تصنيفال

 مث باع تلك الذهب من رجل غريه بطعـام مثـل       ، بذهب إىل أجل   عمن باع من رجل طعاماً    ] مالك[ وسئل   :النص
  كان مثل طعامه   ،ال بأس بذلك إذا صح    : طعامه أو طعام غريه، وحييله بالذهب على غرميه، فقال بعد إطراق          

  .ه الذي باعه ليس من صنف طعاماً أو طعام،كثرأ أو قل منهأأو 
  .]٥٦٨[ قارن منتج ، و١٦٦ص  وانظر أيضاً

  
  البيع على املدين بأجل ]٥٧٠[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب السلم واآلجال األول، اجلزء السابع١٢٣ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 فطلب عينه   ، فقضاه منها عشرين وبقيت له عليه مخسة،        مخسة وعشرين ديناراً   رجالً  وسئل مالك عمن سلف    :النص
 إىل سنة، مث وقع يف نفسه أن يعطيه اخلمسة من مثن ما باع  فباعه الذي له عليه باخلمسة دنانري بيعاً،فلم جيدها 

  إنه إمنا كانت سـلفاً :ل له فقي. ال خري فيه، يبيعه وله عليه دين       ال يأخذها، وأصل بيعها    :منه، أيأخذها؟ قال  
  .سأ ولكن إن ترك اخلمسة إىل السنة، فأرجو أال يكون بذلك ب، أو مثن متاعحالة، فقال سواء كان سلفاً



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٠٠ 

  
  استثناء الزرع ]٥٧١[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب السلم واآلجال األولاجلزء السابع ،١٢٨ص
  . املالكياملذهب: التصنيف

 فيها زرع مل يطب بثمن إىل أجل واستثناه املشتري، فاستقال البائع على أن ميحـو    وسئل عن رجل باع أرضاً     :النص
  .وليس بذلك بأس: عنه الثمن ويترك له الزرع، قال ابن القاسم

  .٣٩٠ص  وانظر أيضاً
  

   بيع الغائب واعتبار األجل من حني القبض ]٥٧٢[
  

  . ل أليب الوليد ابن رشد القرطيبكتاب البيان والتحصي: املصدر
   ، كتاب السلم واآلجال األول، اجلزء السابع١٢٩ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 بثمن إىل أجل سنة، علـى أن        ، غائبة مبوضع ال جيوز فيه النقد       أو غنماً   غائباً من باع طعاماً   قال ابن القاسم في    :النص

ـ ، يصلح إال أن يكون األجل من يوم وقع البيـع        ال جيوز هذا وال   :  قال ة من يوم يقبض الغنم،    السن زلة ـ مبن
 ومائة إىل سنة، فال يصلح إال أن تكون السنة من يوم عقد         زلة الذي يتزوج مبائة دينار نقداً     ـالنكاح، يريد مبن  

  .وقاله أصبغ كله. النكاح، وليس من يوم يدخل ا
  

  اجتماع السلم والبيع اآلجل ]٥٧٣[
  

  .  أليب الوليد ابن رشد القرطيبكتاب البيان والتحصيل: املصدر
   ، كتاب السلم واآلجال األول، اجلزء السابع١٣١ص

  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٠١ 

 مث إن الذي عليه احلق احتاج إىل أخذ دنانري          ، بثمن إىل أجل   يف رجل باع من رجل طعاماً     ] ابن القاسم [ وقال   :النص
، وبينه وبني ذلك  ومل يقرب أجل احلق الذي له  ،أن يسلفه يف طعام، فأراد الذي يسأله الدنانري من مثن الطعام          

  . هذا حرام ال حيل: قال؟ باألول واآلخر فأراد أن يرن مع ذلك رهناً: قيل.إنه ال بأس بذلك: أشهر
  .٢٠٤ص وانظر أيضاً

  
  قضاء الدين بغري جنسه ]٥٧٤[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب السلم واآلجال األولجلزء السابع، ا١٣٣-١٣٢ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 فال بأس أن يأخذ نصف ويبة قمح ونصف ويبة دقيق أو شعري أو              ، قمح يبةَفيمن أسلف وِ  ] ابن القاسم [ وقال   :النص
بالـدينار  ، ويأخذ منـه      عيناً  فيأخذ منه ديناراً   ،متر؛ وإمنا مثل ذلك مثل الرجل يكون له على الرجل ديناران          

  . ودراهماآلخر ما شاء قمحاً
  

  بعين أبيعك ]٥٧٥[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب السلم واآلجال األول، اجلزء السابع١٣٥ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 كان الثمنان حاالن فـال       إن : إذا قال الرجل للرجل بعين بغلك على أن أعطيك فرسي، قال           : قال ابن القاسم   :النص

 فـإن كـان     .ا الثمنني ن فإمنا هو بغل بفرس وألغي     ، اتفق الثمنان أو اختلفا، وذلك أنه إذا اتفق الثمنان         بأس به 
  .الفرس بعشرين والبغل بعشرة، فإمنا هو بغل بفرس وزيادة عشرة دنانري:  من صاحبهأحدمها أكثر مثناً

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٠٢ 

]٥٧٦[ ملسلم فيه من طرف ثالثام شراء املسل  
  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: ملصدرا

   ، كتاب السلم واآلجال األول، اجلزء السابع١٣٦ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

، فيحيله عليه فيتقاضاه،     فيستسلفه إنسان طعاماً   ، وسألته عن الرجل حيل له على الرجل طعام له عليه من سلم            :النص
زلة ـزلة الوكيل؟ قال ال ليس هو مبن  ـقلت مل؟ أليس هو مبن    . ن املسلف؟ قال ال يبيعه    هل ينبغي له أن يبيعه م     

لف لو هلك عنده الطعـام كـان        ستن امل إالوكيل، ألن الوكيل لو هلك عنده الطعام مل يكن عليه ضمان و           
  .، فالطعام مل يقع يف ضمان صاحب السلم بعد، فال خري فيهضامناً

  
  بيع املسلم فيه قبل قبضه ]٥٧٧[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: صدرامل

   ، كتاب السلم واآلجال األول، اجلزء السابع١٣٨ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

يهـا؛ أو وىل     وقال مالك فيمن سلف يف سلعة مضمونة إىل أجل أو طعام، فباع السلعة أو والها، أو أشرك ف                  :النص
ه أو واله   ك على البائع األول، وليس على الذي أشرك       باعة املبتاع اآلخر أو املشر     فإمنا ت  :الطعام، أو أشرك فيه   

سواء عليه وىل ما اشترى     و:  يف كتاب كراء الدور واألرضني     حيىي بن   حيىي وقد قال    .أو باعه من تباعتها شئ    
ولو : اآلخر؛ قال ، أو باعه من رجل بربح وانتقد، التباعة يف مجيع هذا على البائع األول للمشتري                من السلع 

 ، كان ذلك مكروهاً   اشترط املشتري اآلخر أن البائع الثاين ضامن حلقه حىت يستوفيه من الذي سلف فيه أوالً              
  .ال جيوز

  
  اشتراط الضمان على البائع األول ]٥٧٨[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٠٣ 

   ول، كتاب السلم واآلجال األ، اجلزء السابع١٣٩ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 فأشرك فيه عند مواجبة البيع أو واله، فتباعته على البـائع             ومن ابتاع سلعة بعينها أو طعاماً      : قال ابن القاسم   :النص
األول؛ وإن باعه إياه فتباعته على املشتري األول، إال أن يشترط أن تباعته على البائع األول حبـضرة البيـع                    

 مث أشرك فيهـا أو والهـا أو     ،، ومن ابتاع سلعة فبان ا يعين انقلب ا أو فارق بائعها           األول، فذلك جائز  
  .شركه أو باع منهأباعها، فتباعته على الذي واله أو 

  .٣٢٦، ٣٠٦، ٢٤٤، ٥٥ص ٨ج وانظر أيضاً
  

  املعاوضة على الضمان ]٥٧٩[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب السلم واآلجال األولزء السابع، اجل١٤٥ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
إذا تأخر أحد الثوبني فال خـري       :  يف ثوب مثله إىل أجل، فقال       وديناراً  وسئل ابن القاسم عن رجل سلف ثوباً       :النص

  .فيه، أخر الدينار أو انتقد
  .١٤٦ ص وانظر أيضاً

  
  بيع ما قبض وما مل يقبض من املسلم فيه ]٥٨٠[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: راملصد

   ، كتاب السلم واآلجال الثاين، اجلزء السابع١٥٧ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

وسألته عن الرجل يسلف يف مائة إردب قمح، فلما حل األجل تقاضى مخسني وبقيت له عليه                :] قال عيسى [ :النص
 فإن : قلت. وهذا حالل طيب   ،اذ ال بأس    ]:ابن القاسم  [الباقية، قال مخسون، فأتاه رجل يستوليه اخلمسني      
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 ٣٠٤ 

 مل؟ :قلت.  قال ال خري فيه، وهذا حرام بني؟أراد أن يوليه املائة كلها، اخلمسني اليت تقاضى واخلمسني الباقية        
  .قال ألنه لو مل يأخذ اخلمسني الباقية مل يعطه هذه اليت تقاضى

  
  )ية وصورهاالثنائ(البائع يشتري املبيع  ]٥٨١[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب السلم واآلجال الثاين، اجلزء السابع١٦١ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 وإن كان الثمن إىل أجل وقد اكتاله املبتاع ومل يتفرقا، فأراد البائع أن يشتري بعضه أو كله     ]:ابن القاسم  [ قال :النص
 أو مقاصة، وال خري يف أن يشتريه كله بأدىن          قد أو مقاصة، فال بأس به أن يشتريه مبثل الثمن أو أكثر نقداً            بن

؛ وال بأس به مقاصة من الـثمن إذا          يف كثري، وكان القمح بينهما لغواً      ؛ ألنه كأنه أعطاه قليالً    من الثمن نقداً  
  .كانا مل يتفرقا

  .١٧٢ ،١٦٩ص وانظر أيضاً
  

  أجيل البدلنياملواضعة يف ت ]٥٨٢[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب السلم واآلجال الثاين اجلزء السابع٨٤-٨٣ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 وسألته عن الرجل من أهل األندلس يكون له املال املوضوع مبصر عند القاضي أو عند رجل وضعه له القاضي          :النص

ض وخيرج إليه؟ قـال ابـن       موروث أو غري ذلك، هل جيوز للرجل أن يشتريه منه باألندلس بعر            من   ،عنده
 وال طعامـاً  بالشام، أو ن يشتري ا زيتاًأ سئل مالك عن الرجل له الذهب باملدينة عند قاضيها أراد    :القاسم

والصواب؟ قـال   كيف العمل يف ذلك    : فقيل له  .ال خري يف ذلك   : يدري ما حدث على الذهب؟ قال مالك      
  .يتواضعان الزيت والطعام على يد رجل مث خيرج إىل الذهب فإن وجدها مت البيع بينهما

  .١٤ص ٨ج  و،]٦٢٧[  منتج ٤٢٧ وص،١٧٥ص  وانظر أيضاً
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 ٣٠٥ 

  
  بيع األرض املزروعة بالطعام ]٥٨٣[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب السلم واآلجال الثاين، اجلزء السابع١٧٨ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

وإن . الطعـام  تباع األرض إذا كان فيها زرع صغري بطعام إذا كان ذلك الزرع يـؤول إىل              :  قال ابن القاسم   :النص
  . أو إىل أجلكانت األرض بيضاء، فال بأس أن يشتريها بطعام نقداً

  
  بع وال نقصان عليك  ]٥٨٤[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: صدرامل

   ، كتاب السلم واآلجال الثاين، اجلزء السابع١٧٨ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 إين أخاف الوضيعة : إىل أجل فلما حل أجل الطعام، قال املشتري للبائع قال ابن القاسم يف رجل اشترى قمحاً      :النص
 ال وضيعة عليك، خذ بعض هذا القمح فبعه فما نقصت دفعت ذلك إليـك،               :مشتريفأقلين؛ فقال البائع لل   

بع :  ال بأس به، وهو مبنـزلة ما لو دفع إليه الطعام كله مث قال له:ودفعت إليك بقية قمحك؛ قال ابن القاسم
ضعتفال نقصان عليك وما وضعتعنك فيه و .  

، ٣٣٧، ٣٢٣ ص ١٥ ج ، و ٤٣ص ٨ج وانظـر أيـضاً   . ]٦٤٤[  منتج   ١٨-١٧ ص ٨جقارن  ، و ]٣٧٢[ انظر منتج   
٣٤٢، ٣٤١، ٣٤٠.  

 

  توصيل املسلم فيه ]٥٨٥[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
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 ٣٠٦ 

  ، كتاب السلم واآلجال الثاين، اجلزء السابع١٨٠ص
  .لكياملذهب املا: التصنيف

 إىل أجل يوفيه إياه يف موضع مساه له، مث أعطـاه           ما مضموناً  قاسم يف رجل اشترى من رجل طعاماً      ال قال ابن    :النص
إن كان يوفيـه إيـاه      : بعد ذلك دنانري على أن يتكارى لذلك الطعام وحيمله إىل بلد آخر، قال ابن القاسم              

ه إياه من حيمله له إىل موضع آخر، فال بأس بـه؛            باملوضع الذي شرط له يف أول، مث يتكارى له بعد استيفائ          
 حىت  ألن الضمان على املشتري وقد برئت منه ذمة البائع؛ وإن مل يستوف منه باملوضع الذي شرط عليه أوالً                 

  . إىل املوضع اآلخر، فال خري فيهلهتكارى له، ومحله 
  

  التورق املنظم ]٥٨٦[
  

  .  القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد: املصدر
   ، كتاب السلم واآلجال الثاين، اجلزء السابع١٩٣ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 قال ابن القاسم يف الرجل يبيع السلعة من الرجل إىل أجل مبائة دينار، مث يتعدى فيبيعها من رجل آخر بعـشرة      :النص

، فإن شاء أخذ العشرة الدنانري مـن        ري، إن املشتري األول أحق بسلعته ما مل تفت؛ فإن فاتت خ           دنانري نقداً 
ا عليهالبائع، وأعطاه عند األجل عشرة ليس له عليه غريها، ويوضع عنه التسعون اليت أراد أن ي ريب له.  

  .٢١١، ٢٠٩ص وانظر أيضاً
  

  تضع عين أقيلك على أن ]٥٨٧[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   كتاب السلم واآلجال الثاين،، اجلزء السابع١٩٥ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 مبائة دينار إىل أجل، وللمشتري على البائع مائة مثلها إىل            وقال ابن القاسم يف الرجل يشتري من الرجل عبداً         :النص

دينار اليت  ال أقيلك إال أن تضع عين املائة :ذلك األجل أو حالة، فاستقال املشتري البائع من العبد، فقال البائع 
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 ٣٠٧ 

لك علي، فقال املشتري قد فعلت؛ إن ذلك جائز، ألنه رجل قضاه ماله عليه من املائة دينـار، وزاده مـع                     
القضاء عطية العبد، وإمنا جيوز ذلك إذا كانت املائة اليت للمشتري على البائع حالة أو إىل أجل مثن العبـد،                    

  .وكان ما لكل واحد منهما على صاحبه متكافئاً
  

  السلفالبيع و ]٥٨٨[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب السلم واآلجال الثاين، اجلزء السابع١٩٧ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 على أن يسلف املشتري البـائع        وسألته عن الرجل يبيع من الرجل السلعة بعشرة دنانري إىل شهر وبثوب نقداً             :النص

 أما إذا كان السلف شرطاً    : ]ابن القاسم  [ أجل مثن السلعة، ففاتت السلعة أو مل تفت؛ فقال         عشرة دنانري إىل  
يف أصل البيع إىل أجل مثن السلعة بعينه، وعلى أن يتقاضى مبا صار لكل واحد منهما على صاحبه فال بأس به        

إن قبح كالمهمـا؛ أال     وال يفسخ البيع، فاتت السلعة أو مل تفت؛ وذلك أن فعلهما وقع على وجه احلالل و               
، ألن أجل السلف وأجل مثن السلعة واحد؛ فهـذا   وبثوب نقداًترى أنه إمنا اشترى السلعة بعشرة دنانري نقداً   

  .إذا حل األجل مل يكن لواحد منهما على صاحبه شئ
  

  استثناء السكىن ]٥٨٩[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب السلم واآلجال الثاين السابع، اجلزء٢٠٢-٢٠١ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
أما :  وسئل عن رجل يبيع الدار بثمن إىل أجل على أن يسكن الدار سنة، أترى الدين بالدين يدخل هذا؟ فقال                 :النص

ـ     ، ورمبا خفف السنة    واألشهر اليسرية، فال بأس به، قال وقد مسعت مالكاً         ةالسكىن القريب  ك  وهو أبعـد ذل
  .عندي

  .]٥٠٥[ قارن منتج ، و٥٠٣ص  وانظر أيضاً
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 ٣٠٨ 

  
  بيعة أهل املدينة ]٥٩٠[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، اجلزء السابع، كتاب السلم واآلجال الثاين٢٠٨-٢٠٦ص
  .املذهب املالكي: تصنيف
لقاسم عن الرجل يعطي الرجل مائة دينار يف مائة إردب قمح، أو مائة كـبش               وسألت ابن ا  :] قال سحنون [ :النص

 ال بأس بذلك، وكذلك قال مالك يف الذي يعطي احلناط ديناراً   : ، قال  أو إردباً  موصوفة يأخذ كل يوم كبشاً    
ال فإن مرض املسلف إليه أو فلس؟ ق: قلت له... ، ، يأخذ كل يوم صاعاًعلى أن يأخذ منه مخسة عشر صاعاً

 ومل ال يكـون  :قلت له.  وإن كان رأس املال إىل أجل ومل يقدمه؟ قال ال بأس به         :فهو ضامن عليه، قلت له    
 اجلزار ليس هو : فاجلزار إن مات أو مرض أو فلس؟ فقال:قلت له.  يف دين؟ قال هذا ليس من ذلك     هذا ديناً 

 الطعام يف وقال غريه ال جيوز يف مسائل . وجاء عذر بني، فسخ ما بقي بيناًمثل هؤالء، اجلزار إن مرض مرضاً
  .والغنم إال ملن كان ذلك عنده، فأما إن كان ليس عنده، فال خري فيه

    
  )هبين نصيبك أضمن لك الباقي(اقتسام الدين  ]٥٩١[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب السلم واآلجال الثاين، اجلزء السابع٢١٨ص
  .املذهب املالكي: نيفالتص

 فقاضاه أحدمها حصته بغـري إذن       ، مسعت ابن القاسم يقول يف رجلني هلما على رجل مائة إردب           : قال أصبغ  :النص
 إن ذلك ال حيل،     نا أضمن لك اخلمسني اليت بقيت لك؛       هبين إياها وأ   :صاحبه، فعلم به فأتاه يطلبه؛ فقال له      

  . وهو شديد:وقال أصبغ
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٠٩ 

  ة معاوضة الدين بسلع ]٥٩٢[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب السلم واآلجال الثاين، اجلزء السابع٢٢١ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
، فيغرم احلميل  مسعت ابن القاسم يقول يف الذي يشتري اللحم بالدراهم من اجلزار ويعطيه به محيالً   : قال أصبغ  :النص

  . وقاله أصبغ، ال بأس به: قال؟ من الطعامار، هل للحميل أن يأخذ به من الغرمي شيئاًالدرهم إىل اجلز
  .]٥٦٨[ منتج اقتضاء الطعام من مثن الطعام قارن 

  
  املقرض يشتري عني مال القرض ]٥٩٣[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب السلم واآلجال الثاينلسابع، اجلزء ا٢٠٢ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

:  حنطة حالة أو إىل أجل، مث اشتراها منه بنقد أو إىل أجل؛ فقـال عن رجل أسلف رجالً   ] ابن القاسم [ وسئل   :النص
لف حالة، فال بأس أن يشتريها منه بنقد؛ وذلك أن حنطته رجعـت إليـه               سأما إذا كانت احلنطة على املست     

 : أما تراه اآلن سلف يف طعام مضمون إىل غري أجل؟ فقـال   : قلت . حبنطة أخرى يقبضها حالة    طاه ديناراً وأع
 ال  : قال لنـا    ألن مالكاً  ، مبثل هذا وال أبلغ حترميه وال قسطه        أحداً اًقد يدخله ما ذكرت لك، وما كنت آمر       

 .ن يقعه، وال آمر بالعمل به قبل أ       أجزت بأس بالتسليف يف الطعام إىل اليومني والثالثة، فإذا وقع ما سألت عنه           
لفه إىل أجل مث اشتراه املسلف بثمن إىل أجل، فهذا ال حيل؛ ألنه بيـع الـدين             سوأما إذا كان الطعام إمنا است     

 إىل أجل بطعام يقبضه إىل أجل، فهذا ال حيل؛          بالدين، صار أن رجع إليه طعامه بعينه وأوجب على نفسه مثناً          
  نقداً م إىل أجل واشتراه بالنقد، فال بأس به؛ ألن طعامه قد رجع إليه بعينه، وأعطاه مثناً               وإن كان أسلفه الطعا   

  . إىل أجل، فهو كالتسليف الصحيحيأخذ به طعاماً
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣١٠ 

  وضع املهر مقابل احلج ]٥٩٤[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ين، كتاب السلم واآلجال الثا، اجلزء السابع٢٢٣ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 هذا حرام ال حيـل      : سألت ابن القاسم عن املرأة تضع عن زوجها مهرها على أن حيججها، قال             : وقال أصبغ  :النص

  . وقاله أصبغ،ألنه الدين بالدين
  

  من صور العينة ]٥٩٥[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
    السلم واآلجال الثاين، كتاب، اجلزء السابع٢٢٤ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 سئل ابن القاسم وأنا أمسع عن رجل باع عشرة أمداد قمح بدينار إىل شهر، مث اشترى البائع مـن                    : قال أصبغ  :النص

قبض الـيت يل قبلـك   ا، فأعطاه عشرة وقال له    بدينار نقداً   عشرين مداً  -مشتري الطعام منه بدينار إىل أجل     
 إىل أجل وقـد أعطـى    ويعطيه ديناراً ال يصلح هذا؛ ألنه يعطيه دنانري نقداً:ىل أجل أقضيكها، قال  بالدينار إ 

  .أرادب على أن أعطاه عشرة  معطيه الدينار عشرة أرادب، فكأنه أسلفه ديناراًآخذ الدينار نقداً
  

  ضمان العني ]٥٩٦[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب السلم واآلجال الثاين اجلزء السابع،٢٢٧ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
سألت ابن القاسم عمن اشترى سلعة غائبة بعينها وهي ببلد على أن يوفاهـا مبوضـع آخـر، أو    :  قال أصبغ :النص

  . ال خري فيه للضمان:قال. غب شك أص،مبوضعه



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣١١ 

  
  اقتراض املاء ]٥٩٧[

  
  . وليد ابن رشد القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب ال: املصدر

   ، كتاب السلم واآلجال الثاين، اجلزء السابع٢٣١ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 وقد عرفوا كم يصري بلدهم منه، فيأخذ الرجل على          ، وهو قدر حناس   ، وسئل عن قوم يقتسمون ماءهم بالقلد      :النص
دخل الصيف فيلزمه، فيأىب أن يعطيه       ي ، مث يغفلون حىت   قدر حقه فيتسلف الرجل من صاحبه يف الشتاء أقالداً        

 عليـه أن  : واملاء عندنا يف الشتاء أرخص ويف الصيف أغلى، قال أصبغ         ،إال يف الشتاء أو يف وقته الذي أخذه       
 ال وقت له، ومل يكن مؤجالً مل حيل أجله، وال ينظر يف             يعطيه يف أي وقت طلبه بعد أن يكون السلف حاالً         

  .هذا إىل شتاء وال صيف
 مذهب ابن القاسم أنه ليس له أن يأخذ سلفه إال يف الفصل الذي أسلفه إياه فيه، ألن سـقي                    :ابن رشد قال    

  .الصيف ال يشبه سقي الشتاء، واملماثلة يف املاء للسقي إمنا تكون بتساوي األوقات والفصول
  

  االستثناء من مثر احلائط ]٥٩٨[
  

  . يبكتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرط: املصدر
   ، كتاب جامع البيوع األول، اجلزء السابع٢٥٧ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 أكره ذلك إال أن يكون ذلك       : وسئل مالك عن رجل باع مثر حائطه واستثىن مكيلة من صنف من الثمر، قال              :النص

هلك قبل  ي ف ، خمافة أن يستوعب ما استثىن من ذلك مثر احلائط كله، أو يذهب ما مسى من ذلك                الصنف كثرياً 
  .أن يستوىف

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣١٢ 

  شرط عدم البيع واهلبة ]٥٩٩[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، اجلزء السابع، كتاب جامع البيوع األول٢٦٤ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 ال أحب هذا الشرط يقع     : من ابتاع سلعة على أال يبيعها وال يهبها، قال         : يقول  مسعت مالكاً  : قال ابن القاسم   :النص

  .يف بيع
  .]٤٧١[ قارن منتج ، و٤٧٠ص وانظر أيضاً

  
  البيع على أنه إن وجد الثمن قضاه ]٦٠٠[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب جامع البيوع األول، اجلزء السابع٢٦٧ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 يقول من ابتاع سلعة على أنه إن وجد مثنه قضاه، وإن هلك وال شئ عنده فال      ومسعت مالكاً  : قال ابن القاسم   :النص
 فإن وقع هذا الشرط وفات، لزمه       : قال ابن القاسم   .ما أحب هذا من الشروط    : شئ عليه وهو يف حل؛ قال     

  .قيمتها يوم قبضها
  

  بيع نصف الدابة واشتراط النفقة  ]٦٠١[
  

  . تاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيبك: املصدر
   ، كتاب جامع البيوع األول، اجلزء السابع٢٧١ص

  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣١٣ 

 ويشترط عليه نفقتها سنة، وأن له       ، أو نصف الدابة من الرجل     عن الرجل يبيع نصف الوصيفة    ] مالك[ وسئل   :النص
يت إىل ذلك، فهو حقه      وإن بق  اعها أو ماتت فذلك له عليه ثابت،      بعليه إن ماتت الدابة أخذ ذلك منه، فإن         

  . فال بأس بذلك:استوفاه منه
  .٣١٦ ص٩وانظر ج

  
   أو استكمال املصنوعاستصناع املصنوع جزئياً ]٦٠٢[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب جامع البيوع األول، اجلزء السابع٢٨٤ص
  .ملذهب املالكيا: التصنيف

 عنده ثوباً قد نسج جله، وبقي بعضه، فيشتريه منه وينقده مثـن  ك عن الرجل يأيت إىل احلائك فيجد  وسئل مال  :النص
  . وال أحبه،، ألن الثوب خيتلف نسجه، يكون آخره شراء من أوله ال خري فيه:الثوب حىت ينسج الثوب، قال

  
  أجرة الكيل ]٦٠٣[

  
  . يب الوليد ابن رشد القرطيبكتاب البيان والتحصيل أل: املصدر

   ، كتاب جامع البيوع األول، اجلزء السابع٢٩٣ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 إن الصواب والذي يقع يف قلـيب أن         : وسئل مالك عن أجر الكيالني، أترى أن يؤخذ ذلك من املشتري؟ قال            :النص
قال أخـوة   :  على البائع أن يكيل، وقال      يكيل له، كان   يكون على البائع، ذلك أن املشتري لو مل جيد أحداً         

  . فكان يوسف هو الذي يكيل﴾فأوف لنا الكيل وتصدق علينا﴿يوسف 
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣١٤ 

  نهدية املدي ]٦٠٤[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب جامع البيوع األول، اجلزء السابع٢٩٤ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 بكذا وكذا دينار إىل أجل، فيزن له فيفضل لـه عنـده الـرطالن      رجل يبيع الزيت أرطاالً    وسئل مالك عن ال    :النص

ينقصان من وزنه، فيقول املشتري للبائع هو لك، قال ما أرى من بأس، ولكن أخاف أن يكثر، فإن كثـر ال     
 .يعجبين

  .٤٣٣ ص٢وانظر ج
  

  بيع الثمر قبل اجلداد مشاعاً ]٦٠٥[
  

  .  الوليد ابن رشد القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب: املصدر
  ، كتاب جامع البيوع األول، اجلزء السابع٢٩٦ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
  . قبل أن جيدها فال أرى ببيعها بأساً: وقال مالك من اشترى نصف مثرة بعد ما بدا صالحها:النص

  
  مبادلة الفلوس بالنحاس ]٦٠٦[

  
  . القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد : املصدر

   ، كتاب جامع البيوع األول، اجلزء السابع٣٠٢ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

  .ال خري فيه، وأراه من وجه املزابنة:  وسئل مالك عن الرجل يشتري النحاس املكسور بالفلوس، قال:النص
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣١٥ 

  اشتراط حتديد قيمة العملة سلفاً ]٦٠٧[
  

  . القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد : املصدر
   ، كتاب جامع البيوع األول، اجلزء السابع٣١١ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
أنه من وقعت عليه الدراهم، فإن دنانرينا أربعة عـشر          على   إن بعتين    : فقال  وسئل مالك عن رجل باع متاعاً      :النص

  .إن قال ذلك قبل البيع، فال بأس بذلك: ونصف درهم مبثقال على هذا نبيع، فقال
  .٤١٣ص نظر أيضاًوا
  

  الرباءة من العيوب ]٦٠٨[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب جامع البيوع األول، اجلزء السابع٣١٧ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 ردها؛ وال براءة    اًوإن وجد ا عيب     يف مرياث وال غريه،    ،ا تربؤ ال ينفع بيع الرباءة يف الدواب وإن      :  وقال مالك  :النص

وإن الرباءة جائزة على مثل قضية عثمان بن        :  قال ابن القاسم   .ف الرباءة يف الرقيق    وضع ،عندنا إال يف الرقيق   
  .عفان رضي اهللا عنه

  .٢٢ ص١٥وانظر ج
  

  شرط استرداد الثمن إذا ادعيت السلعة ]٦٠٩[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب جامع البيوع الثاين اجلزء السابع،٣٢٩ص

  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣١٦ 

 وسئل مالك عمن اشترى سلعة من رجل واشترط عليه عند عقد البيع إن ادعاها مدع فمايل علي رد بغـري                      :النص
  . اشترط ما ليس يف كتاب اهللا، فال يعجبين هذا البيع، ال يعجبين هذا البيع:خصومة، قال

  
   يل بالثمنمىت بعته فهو ]٦١٠[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب جامع البيوع الثاين، اجلزء السابع٣٣٣ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 أقيلك على أنك مىت بعتـه فهـو يل          : وسئل مالك عمن اشترى حائطاً مث جاء البائع يستقيله، فقال له املبتاع            :النص
 مث باعـه     فأقام بيده زمنـاً    ، نعم ذلك لك، واهللا ما أريد بيعه، فأقاله على ذلك          :تبيعه به؛ فقال  بالثمن الذي   

بالثمن، مث جاء املقيل فقال أنا آخذه بالثمن الذي بعته به، فإين قد كنت شرطت ذلك عليك حني أقلتـك؛                    
اعه به، أراه له بذلك الثمن       إين أرى ذلك اآلن بالثمن الذي ب       : مث قال يل   أيكون ذلك له؟ فأطرق فيها طويالً     

 فقام عنه هنيهة مث رجع فقرأ عليه الكتاب أنه أقاله على أنه            .ن، وإن أحببت أن ترجع إيل فارجع      فيما أرى اآل  
؟ فقال أما مردود فال، ولكن أرى       أحق به بالثمن الذي يبيعه به إن باعه، فباعه بعد زمان، أترى هذا مردوداً             

  .باعه به هذا اآلخر فذلك له؛ وإن شاء أن يتركه له، فذلك لهالذي  إن شاء أن يأخذه بالثمن
  .٥٠٩، ٤٧٣ص وانظر أيضاً

  
   بيع الوفاء ]٦١١[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب جامع البيوع الثاين، اجلزء السابع٣٣٥ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 فأقام يف   ، من رجل أنه مىت جاءه بالثمن، كان أحق حبائطه وكان إليه رد             وسئل مالك عمن باع أصل حائطه      :النص
 مث أيسر البائع بعد ست سنني فجاءه بـالثمن           يأكل غلته،  يد املشتري ست سنني، يأكل مثرته، ويزرع قصباً       

فرده عليه وأخذ حائطه، وقد أكل املشتري مثرته ست سنني وغلة قصب كان يزرعه، وطلب مشتري احلائط             



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣١٧ 

 أصل هذا البيع مل يكن جائزاً وال حسناً، وأرى للمشتري ما أكل من الثمر               :نفق يف احلائط، فقال مالك    ما أ 
 على رب احلائط ما أنفق يف بنيـان         أيضاً، وأرى له    واستغل من القصب بالضمان؛ ألنه كان للحائط ضامناً       

  .جدار أو حفر بئر
  .٢٣، ١٢ ص٨جوانظر 

  
  بيع املبهم ]٦١٢[

  
  . والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيبكتاب البيان : املصدر

   ، كتاب جامع البيوع الثاين، اجلزء السابع٣٨٢ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 هذا العبد بأربعني إىل سـنة، وهـذا         : وسئل مالك عن الرجل يكون عنده العبدان فيسلم ما فيقول الرجل           :النص
  .بأساً ما أرى ذا :خبمسني إىل سنة، خذ أيهما شئت، فقال

  .٤٧٧، ٣٣٩ص وانظر أيضاً
  

  بيع الوقف ]٦١٣[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب جامع البيوع الثاينص، اجلزء السابع٣٤٤

  .املذهب املالكي: التصنيف
 ا ويف مائها فضل،عمن تصدق بنخل مبائها، مث أصاا الرمال حىت بلغت كرانيفها وغلبت عليه      ] مالك[ وسئل   :النص

 ما أرى أن تبيعها، وأرى أن تدعها على حاهلا حىت يغلب عليها الرمال فتستريح               :وقد أردت بيعها؛ فقال له    
  .منها

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣١٨ 

  املقاومة سراً ]٦١٤[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب جامع البيوع الثاين، اجلزء السابع٣٤٧ص

  .ملالكياملذهب ا: التصنيف
  . هو عندي خفيف، وكره بيع املقاومة باحلصاة:عن أهل املقاومة بالسرار، فقال] مالك[ وسئل :النص

  
  الصكوك - بيع العطاء واألرزاق  ]٦١٥[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب جامع البيوع الثاين، اجلزء السابع٣٥٥ص
  .ياملذهب املالك: التصنيف

ر أزواج النيب عليه السالم، فمن أحب منهن أن يكـون هلـا        يزعمون أن عمر بن اخلطاب خي      ]:مالك [ وقال :النص
ار األوسق، ومنهن من اختار  طعمة؛ فمنهن من اختأرض بيضاء وخنل، جعله هلا، ومن أحب أجرى هلا أوسقاً

ـ      : قيل ملالك  .طاب أول من أجرى هلن هذه الطعمة       فعمر بن اخل   .األرض ك الطعمـة   أفترى أن يبيع أهل تل
 اهللا عليه وسلم قال من ابتاع طعاماً  ألن رسول اهللا صلى ال أرى بذلك بأساً: قالطعمتهم قبل أن يستوفوها؟

فال يبيعه حىت يستوفيه، وهذا مل يبتع إمنا أعطوا عطاء، وكذلك طعام اجلار الذي خيرج للناس يف األرزاق، فال 
  . يستوىف قبل أنأرى ببيع ذلك بأساً

  
  االحتكار ]٦١٦[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب جامع البيوع الثاين، اجلزء السابع٣٦٠ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

  .ال بأس بذلك: أحيتكر الرجل ما عدا القمح والشعري والطعام؟ فقال] مالك[ وسئل :النص



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣١٩ 

  
  شراء لنب الغنم شهراً ]٦١٧[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: راملصد

   ، كتاب جامع البيوع الثاين، اجلزء السابع٣٦٢ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

  .حنن نقول ال بأس به، ألنه يعرف ذلك: ، فقالعن ابتياع ألبان الغنم شهراً] مالك[ وسئل :النص
  .٧٥ص ٨ج وانظر أيضاً

  
  اشتراط نفي ضمان املبيع  ]٦١٨[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب جامع البيوع الثاين، اجلزء السابع٣٦٤ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 إال أن البقعة قطيعة من أمري املؤمنني، علـى أن           ، وكل بنيان يف الدار     وأبواباً عمن ابتاع قصباً  ] مالك[ وسئل   :النص
شترى على البائع إال البقعة، وما حلق املشتري يف شئ مما اشترى سوى البقعة فهو علـى                 التباعة يف كل ما ا    

  . هذا البيع ليس جبائز وال حسن:البائع، فقال
  

  تواطؤ املزايدين ]٦١٩[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب جامع البيوع الثاين، اجلزء السابع٣٦٧ص

  . املالكياملذهب: صنيف
  . ما هذا حبسنواهللا ال نزيد على كذا وكذا، فقال ال :البيع فيقولون عن القوم جيتمعون يف ]مالك [ وسئل:النص

    



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٢٠ 

  شراء مال العبد بعد شرائه ]٦٢٠[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب جامع البيوع الثاينزء السابع، اجل٣٧٠ص

  .ذهب املالكيامل: التصنيف
 أن يشتري مشتري العبد ماله بعد أن يشتريه ومل يكن استثىن   ال نرى بأساً   : قال عيسى وكان ابن القاسم يقول      :النص

  يريد إذا كان ماله عيناً     -  أن يشتريه وإن مل يعلمه به، يصنع كما كان يصنع لو استثناه            ماله، ال يرى به بأساً    
  .ه كالميشتريه بالعني، وأما العروض فليس في

  
  اقتضاء الطعام بنسبة منه ]٦٢١[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب جامع البيوع الثاين، اجلزء السابع٣٨١ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

قتضيت من  من شراء، فقال الرجل اقبضها، فما ااًفيمن كان له على رجل مائة إردب قمح] ابن القاسم[ وقال :النص
  . ال خري فيه وال حيل، وهو من بيع الطعام قبل أن يستوىف:شئ فلك ربعه أو جزء منه، قال

  .]٤٨٥[ قارن منتج 
  

  اإلقالة بدراهم إىل أجل ]٦٢٢[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   وع الثاين، كتاب جامع البي، اجلزء السابع٣٩٦ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
، مث استقال أحدمها، فأىب اآلخر أن يقيله إال بزيـادة عـشرة              وسئل عن رجل باع عكم قراطيس بدينار نقداً        :النص

  .إن كان املشتري هو املستقيل فهو حرام، وإن كان البائع فال بأس به: دراهم إىل أجل؛ قال



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٢١ 

  .]١٠٢٥[  وانظر منتج .١٣١-١٣٠ ص٩و ج، ١٦٨، ١٥٧، ٩٧ص وانظر أيضاً
  

  الكفيل يبيع املدين سلعة لقضاء دينه ]٦٢٣[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب جامع البيوع الثاين، اجلزء السابع٤٠٧ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 قـال ابـن     ؟ل أن يبيع من الغرمي سلعة ليبيعها فيقضي صاحب احلق مثنها           وسئل ابن القاسم هل جيوز للحمي      :النص

 ال يدري ه، فال خري فيه؛ وإن كان اشتراها منه شراء الناس        يضكان بيعه بشرط على أن يبيعها فيق      إن  : القاسم
  . فال بأس بهأيبيعها يف قضائه أم ال،

  .٣٥٥ ص١١ج وانظر أيضاً
  

  ولين بيع دارك ولك كذا ]٦٢٤[
  

  . ب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيبكتا: املصدر
   ، كتاب جامع البيوع الثاين، اجلزء السابع٤٠٨ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 فالعشرة  إذا فعل ومسى للدار مثناً:من قال لرجل ولين بيع دارك ولك عندي عشرة دنانري، قال:  قال ابن القاسم:النص

  .الزمة، وال بأس ا
  .]٤٩٤[ قارن منتج 

  
  البيع بشرط اإلعارة ]٦٢٥[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب جامع البيوع الثاين، اجلزء السابع٤١٠ص



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٢٢ 

  .املذهب املالكي: التصنيف
سكندرية، هل جيوز هذا؟ وكيـف إن   اإل وسئل عن الرجل يبع السلعة مبائة دينار على أن يعريه دابة بعينها إىل            :النص

 ذلك جائز، وليس عليه :جاز هذا فعطبت الدابة ببعض الطريق؟ هل عليه أن خيلف له دابة أخرى مكاا؟ قال
ر ما قصرت الدابة حـني  أن حيمله على دابة أخرى مكان الدابة اليت عطبت، فأرى أن يرد من مثن السلعة قد      

  .سكندريةعطبت عن اإل
  

  صل بعد شراء الثمر شراء األ ]٦٢٦[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب جامع البيوع الثاين، اجلزء السابع٤١٥ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 وسألت ابن القاسم عن الرجل يشتري الثمر قبل أن يبدو صالحها، والزرع قبل أن يبدو صالحه، ليجد الثمرة      :النص

ة وحيصد الزرع للعلوفة، مث يشتري األرض من أصلها، واحلائط من أصله، فرييد أن يقر الزرع ويقـر                  للعلوف
 إذا اشترى ذلك للعلوفة، مث اشترى األصل فال بأس به أن يقر ذلك؛ ألن       :الثمرة حىت تطيب؛ قال ابن القاسم     

 أو اشترى الثمرة قبل أن يبدو        ولو اشترى الزرع قبل صالحه ليقره حىت حيبب،        . كانتا حالل  مجيعاًالصفقتني  
صالحها ليقرها حىت تطيب، مث اشترى احلائط وأصل األرض، مث أراد أن يقره، مل جيز ذلك وانفـسخ بيـع                   

  . احلائط ألا كانت صفقة حراماًيالثمر، فكان الثمر لبائعه، ورد مثن الثمرة إىل مشتر
  

  املواضعة يف الثمن  ]٦٢٧[
  

  .  الوليد ابن رشد القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب: املصدر
  ، كتاب جامع البيوع الثالث، اجلزء السابع٤٢٧ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 بعينه غائباً وتواضعا الثمن على يدي رجل فهلك الـثمن ممـن             عن رجل اشترى طعاماً   ] ابن القاسم [ وسئل   :النص

  .ملبتاع إن وجد الطعام على الصفة فهو من البائع، وإال فهو من ا:يكون؟ قال



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٢٣ 

  
  البيع كما يبيع الناس ]٦٢٨[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب جامع البيوع الثالث، اجلزء السابع٤٣١ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

صلح هـذا يف     ال ي  :ع فيقول له بعين كما تبيع الناس، قال        وسألت ابن القاسم عن الذي يأيت إىل اجلزار أو البي          :النص
  .شئ من األشياء

  
  ضمان وزن املبيع ]٦٢٩[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب جامع البيوع الثالث، اجلزء السابع٤٤٠ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

ا إياه، وقـبض املبتـاع    يف بعض األسفار ومعه دهن، فابتاعه منه مبائة دينار نقده وسألته عن رجل لقي رجالً    :النص
الدهن فقال له إنك على سفر وال تستطيع كيله اآلن؛ فقال له البائع فيه كذا وكذا تزنه وأنت فيه مـأمون،                     

 وقـبض يف كـال      ، ما نقص أوفيكه   :فما نقص فعلي أوفيكه، أو كان اشتراه بنظرة فائتمنه على كيله وقال           
تراه بنقد وقال اتزنه ما نقص فعلي أوفيكه، فإن كان يزنه  أما الذي اش: قال ابن القاسم.الوجهني أو مل يقبض 

 امليل وما أشبهه، وكان الذي يزيده إن نقص من عصر دهنه الذي باعه فال بأس به، عند مواجبة البيع أو قريباً   
  .وإن كان وزنه يتأخر األيام أو إىل موضع ينتهي به إليه فإنه ال حيل

  
  اخليار يف بعض الصفقة ]٦٣٠[

  
  . البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيبكتاب : املصدر

   ، كتاب جامع البيوع الثالث، اجلزء السابع٤٥٨ص



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٢٤ 

  .املذهب املالكي: التصنيف
 وفيها كبش معتل على أن املبتاع فيه باخليار عـشرة أيـام أو    سألت ابن القاسم عن رجل باع غنماً حيىي قال   :النص

 هذا بيع ال حيل؛ ألنه ال يدري بكـم          :ذي يصيبه من الثمن، قال    حنوها فإن رضيه حبسه، وإن كرهه رده بال       
  .وجبت عليه الغنم

  .٤٦٩ص وانظر أيضاً
  البيع قبل متلك السلعة ]٦٣١[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب جامع البيوع الثالث، اجلزء السابع٤٦٧ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

، فإين  لته عن الرجل يسوم الرجل بسلعة ليست له، فيقول اشتر مين هذا العبد عبد فالن بستني ديناراً                 قال وسأ  :النص
 فريجع البائع إىل سيد العبـد       ه عطاء، وأنا أرجو أن ميضيه يل، فيقول نعم قد أخذته بستني ديناراً            قد أعطيت ،

  . أكره هذا وال أحبه:على السوم األول، فقال  نقداًديناراً وميضيه إىل اآلخر بستني فيشتريه منه خبمسني نقداً
  

  االشتراك يف الشراء ]٦٣٢[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب جامع البيوع الثالث، اجلزء السابع٤٧٦ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
ينار، وقد تراوض املشتريان قبل ذلـك   وسئل أشهب عن الرجلني يأخذان من الرجل ثوبني مروي وخز مبائة د   :النص

  . البيع جائز واملراوضة بينهما باطل:واآلخر املروي مبا يقع عليه، قال أن يأخذ أحدمها اخلز مبا يقع عليه،
  

  حبس املبيع على الثمن ]٦٣٣[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
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 ٣٢٥ 

   ثالث، كتاب جامع البيوع ال، اجلزء السابع٤٧٩ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 وسألت ابن القاسم عن الرجل يشتري الثوب من رجل فيحبسه البائع للثمن، مث يدعي أنه تلف، وال يعـرف                   :النص
أحب ما فيه إيل أن البيع مفسوخ، إال أن يكون قيمة الثوب أكثر من الثمن فيغرمه، ألنه  : ذلك إال بقوله؛ قال   

،  وليس احتباسه إياه برهن؛ ولو كان حيواناً    ،؛ وإن كانت قيمته أقل، فسخ البيع      يتهم أن يكون غيبه ألنه ندم     
  . مل أعب قوله-كان أقل أو أكثر– قال يف الثوب أن عليه قيمته  يف قوله قد تلف؛ ولو أن قائالًكان مصدقاً

  
  بيع العصري ملن يتخذه مخراً ]٦٣٤[

  
  . يبكتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرط: املصدر

   ، كتاب جامع البيوع الثالث، اجلزء السابع٤٨٤ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

ـ : من مسلم أو نصراين، قال     عن رجل باع كرمه ممن يعصره مخراً      ] سحنون[ وسئل   :النص زلة ـ يفسخ بيعه وهو مبن
  .النصراين يشتري العبد املسلم، إنه يفسخ بيعه، وال يثبت ملكه للنصراين

  
  البيع العبد وله م ]٦٣٥[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب جامع البيوع الثالث، اجلزء السابع٤٨٥ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 ال بأس باشتراء النخل من أصلها ويف رؤوسها مثر مل يبد صالحه، أو قد بدا صالحه وطـاب                   : قال سحنون  :النص
  . العبد وله مال مباله بدين ونقده اشترى أو إىل أجل، ومثلبقمح نقداً

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٢٦ 

   البائعقضاء دينالبيع بشرط  ]٦٣٦[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب جامع البيوع الثالث، اجلزء السابع٤٩١ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
، هل جيوز هـذا  الة على أن يقضيها املشتري رجالً بعشرة دنانري ح باع ثوباًرجالً أرأيت لو أن : قيل لسحنون  :النص

  . أكرهه وأرى هذا قد خرج من بيوع املسلمني:البيع؟ فقال
  

  الوضيعة من الثمن لسبب ]٦٣٧[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب جامع البيوع الثالث، اجلزء السابع٤٩٨ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
فأتى إىل بائعه بعد أيام فقـال   بعشرة دنانري، فسرق البعري منه،  عن رجل باع من رجل بعرياً     ] سحنون[ وسئل   :النص

 فال بأس، قد حط اهللا عنك من مثنه مخـسة           : إن البعري الذي اشتريت منك قد سرق مين، فقال له البائع           :له
ليه بغري جعل؛ فأراد البائع أن يرجع عليـه         ن املشتري أصاب البعري جبعل جعل فيه، أو مجعه اهللا ع          إدنانري، مث   

إن الـرأس   :  فأتى إىل بائعه فقال له     باخلمسة اليت حط عنه، هل ترى ذلك له أم ال؟ وكيف إن اشترى رأساً             
 مث إن  ، قد وضع اهللا عنك مخـسة دنـانري        :الذي اشتريت منك غال وأنا أخاف أن أضع فيه، فقال له البائع           

 إمنا خفت الوضيعة وقـد  : فأراد البائع أن يرجع عليه، فقال له،يام بربح كثرياملشتري باع الرأس بعد ذلك بأ 
فرد علي اخلمسة دنانري؛ أو مرض الرأس، فقال املشتري للبائع إن الرأس الـذي اشـتريت          الرأس بربح  بعت 

يـه  راد البائع أن يرجـع عل منك قد مرض، وأنا أخاف أن أصاب به، فحط عين من مثنه؛ مث رزق العافية، فأ        
  .، ألن الذي كانت الوضيعة فيه عفي عنهشيئاً ما أرى للمشتري من احلطاط :سحنون قال .باحلطاط
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 ٣٢٧ 

  اشتراط البذر عند بيع األرض ]٦٣٨[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب جامع البيوع الثالث، اجلزء السابع٥٠٧ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
  مبذورة حبنطة أو غري ذلك من احلبوب، ومل يكن نبت فيها شئ، فاشترى             ئل سحنون عن رجل باع أرضاً      وس :النص

  .املشتري األرض واشترط ما فيها من بذر؛ فقال ذلك جائز للمشتري
  

  البيع بشرط الصدقة أو العتق ]٦٣٩[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   تاب جامع البيوع الرابع، ك، اجلزء الثامن٧ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 واشترط عليها أن تتصدق ا علـى         مسعت ابن القاسم وقد سئل عن رجل باع من امرأته خادماً           : قال أصبغ  :النص

ال تلزمها الصدقة، والرجل باخليار، فإن شاء أجاز البيع على : ولده، فلما وقع البيع بدا هلا أن تتصدق ا، قال
وكذلك العتق، إن اشترى على أن يعتق مثل هذا التفسري،          :  قال أصبغ  . وإن شاء نقضه ورد إليها ماهلا      ك،ذل

  .وهو قول مالك يف العتق
  .٢٥٩ ص٧، وج٤٥وانظر أيضاً ص

  
  البيع مع االستثناء املؤجل ]٦٤٠[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ع البيوع الرابع، كتاب جام، اجلزء الثامن١١ص
  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٢٨ 

 فقبضها املشتري ، إىل اإلسكندريةباع دابة على أن يركبها بعد ثالث  قال أصبغ مسعت ابن القاسم يقول فيمن         :النص
  .ا بعد الثالث فماتت حتته فهي منه إا من املشتري، وأنه إذا أخذها البائع فركبه:فنفقت عنده قبل الثالث

  
   املبيعم استالتأجيل ]٦٤١[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب جامع البيوع الرابع، اجلزء الثامن١٥ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

فهذا البيع الذي ذكرت ال بأس بـه        :  لو قال أبيعك هذه الدابة على أال تأخذها إىل غد أو إىل بعد غد، قلت               :النص
 .وضمانه ممن؟ قال من املشتري: م، قلتنع: ؟ قالأيضاً

  .٣٣٥، ١١١ص ٧ج، و٢٩٥ص  وانظر أيضاً
  

  باع نصف السلعة على أن يبيع له النصف اآلخر ]٦٤٢[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب جامع البيوع الرابع، اجلزء الثامن١٥ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
زلة بيع نصف السلعة على أن يبيع النصف الباقي إىل شهر فيبيع إىل أقل من ذلك                ـوإمنا ذلك مبن  :] غقال أصب [ :النص

  .فال يبطل بقية شرطه
  . ]٣٨٢[ ، ومنتج ١٠٨ ص٤ج وانظر أيضاً

  
  باع دابة واشترط ركوب أخرى ]٦٤٣[

  
  . رطيبكتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد الق: املصدر

  كتاب جامع البيوع الرابع، ، اجلزء الثامن١٥ص



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٢٩ 

  .املذهب املالكي: التصنيف
إن باع دابة واشترط ركوب دابة أخرى غريها إىل املكان البعيد أجيـوز؟          ] أي ابن القاسم   [ فسألته : قال أصبغ  :النص

 ههنا مثن ما باع به      فنفقت يف بعض الطريق؟ قال يرجع عليه ألن الركوب        : قال نعم إىل أفريقية إن شاء قلت      
  .دابته

  
  بع وأنا أرضيك ]٦٤٤[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب جامع البيوع الرابع، اجلزء الثامن١٨-١٧ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

بع :  فقال  فخاف الوضيعة فأتى ليستوضعه     مسعت أشهب وسئل عن رجل اشترى من رجل كرماً         : قال أصبغ  :النص
  .إن باع برأس املال أو بربح فال شئ عليه، وإن باع بوضيعة كان عليه أن يرضيه: وأنا أرضيك، قال

  .]٥٨٤[ ، منتج ١٧٨ ص٧ج وانظر أبضاً
 

  االنتفاع بالسلعة مع خيار الرد ]٦٤٥[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  جامع البيوع الرابعكتاب ، ، اجلزء الثامن٢٣ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 واشترط له أن يلبسه، فإن انـتقض   مصبوغاً قال أصبغ مسعت ابن القاسم يقول يف رجل اشترى من رجل ثوباً   :النص

نـتقض  غسله فإن اا ال خري فيه إذا اشترط اللبس، ولكن ال بأس أن يبيعه ويقول :صبغه رده وأخذ حقه، قال  
  .فرده

  .]٦١١[ ، منتج  ٣٣٥ص ٧ج ، و١٢قارن بيع الوفاء ص  
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٣٠ 

  شراء املبهم ]٦٤٦[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب جامع البيوع الرابع، ، اجلزء الثامن٢٥ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
لقاسم عن رجل اشترى من رجل عشرة من الغنم خيتارها من عدة غنم، والغـنم كلـها     قال أصبغ سئل ابن ا     :النص

 فجاء ليختار أيكون له من لغوها شئ؟ ولغوها نـسلها  ،حينئذ حوامل، فواجبه وتفرقا ومل خيتر حىت وضعت     
  .ال ليس له من لغوها شئ: الذي وضعت، قال

  
  اجلداد حبصة من الزرع والثمر   ]٦٤٧[

  
  .  والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيبكتاب البيان: املصدر

  جامع البيوع الرابع، كتاب ، اجلزء الثامن٢٩ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

ال بأس أن يعطي الرجل زرعه ومثره جبدادها وحصادها ويكونان شريكني          :  قال أصبغ مسعت ابن القاسم يقول      :النص
شترط يف الزرع على أن على بائع النصف درسه وذروه مل زلة بيعه ذلك بالعني، وإن ا    ـ مبن ،يف الزرع والثمرة  

  .حيل
  

  اشتراك التجار يف الشراء ]٦٤٨[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب جامع البيوع الرابع، اجلزء الثامن٤٩ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 ال  ، نعـم  : يف سوق الزيت مل يكن له معه شرك؟ قال         شتري زيتاً  ي  حضر زياتاً  أرأيت لو أن بزازاً   :  قيل ألصبغ  :النص

اسني وال على باعـة  خاحلناطني وال على الن يدخل البزازون على الزياتني وال الزياتون على البزازين وال على    



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٣١ 

 إمنا أهل كل جتارة يدخل بعضهم على بعض وال يدخل أهل هذه التجارة علـى أهـل                .الدواب والصوافني 
  .غريها

  
  ن جئت بالثمن أقلتكإ ]٦٤٩[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب جامع البيوع الرابع، اجلزء الثامن٦٦ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 ع العبد أو اجلارية، وينتقد ويدفع ما باع مث أتى إىل املشتري يستقيله، فيقول املشتري إن               ي قيل ألصبغ الرجل يب    :النص
 إال أنه يشترط له مىت ما أتاه بالثمن  أو ال يوقت شيئاً   ،جئتين بالثمن فيما بينك وبني الشهر أو سنة فقد أقلتك         

 هل ترى هذا جائزاً وجتعله شرطاً الزماً؟ فإن رأيت هذا جائزاً فهل جيوز له مسيس اجلاريـة              ،فالسلعة سلعته 
يبيع إن شاء؟ وكيف إن جعل هذا الشرط له مث فوت  عليه يف البيع وقد ألزم نفسه هذا الشرط ويكون موسعاً    

ذا صـح   إ :ما اشترى بعد ذلك الشرط باليوم وحنوه مما يتبني أنه أراد قطع الشرط والرجوع عنه؟ قال أصبغ                
األصل يف املبايعة على غري اعتزاء النقد وال توطئة وال مواعدة وال مراودة فذلك جائز حالل ال بأس به الزم                    

  . فال أرى أن جيوز فيه الشرط الذي جعل له،لع واحليوان ما عدا الفروجيف كل شئ من الس
  .]٦١١[   منتج٣٣٥ ص٧جو  ٢٩٥، ص١٢قارن بيع الوفاء ص  
 

  

  الشراء والشركة ]٦٥٠[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  وع الرابع، كتاب جامع البي، اجلزء الثامن٧٥ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
أنا آخذ منك مبا أعطيت وأنت :  فجاءه رجل فقال له من البلدان مبتاع فأعطي به مثناً  وسئل عن رجل قدم بلداً     :النص

  .هذا حرام: فيه شريك، قال



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٣٢ 

  . ]٦٤٢[  منتج ١٥ص ٨جقارن 
 

  لآلمر نقداًبيع مثن السلعة و دفع الوكيل الثمن  ]٦٥١[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب جامع البيوع الرابع، اجلزء الثامن٧٦ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 فباعها بـألف درهـم إىل أجـل أو          ،يف رجل دفع إىل رجل سلعة يبيعها له بعشرة نقداً         ] ابن القاسم [ وقال   :النص

ب السلعة بيعوا من هذه األلف درهم اليت إىل أجل بعرض ما يساوي العشرة، وأخروا ما بعشرين، فقال صاح
 ال بأس بذلك، وكذلك لو قال بيعوا يل من العشرين دينار اليت إىل أجـل                :بقي من الدراهم إىل أجلها، قال     

  . مل يكن بذلك بأس،بعرض ما يساوي عشرة ودعوا ما بقي إىل أجله آخذه
  .١٧٥ص  وانظر أيضاً

  
  باع على أن يشرك فالناً ]٦٥٢[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب جامع البيوع الرابع، اجلزء الثامن٨١ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 ال إال أن تـشرك فالنـاً      : ، قال أرحبك فيها ديناراً  :  وعن رجل قامت عليه سلعة بعشرة دنانري فقال له رجل          :النص
 ،يأخذ من كل واحد مخسة ونصفاً     : ]ابن القاسم  [ كم يأخذ من هذا وهذا؟ قال      ، فيها فيكون معك شريكاً  

  .مخسة ونصفاً
  

  التولية واحلطيطة يف الطعام ]٦٥٣[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٣٣ 

  ، كتاب جامع البيوع الرابع، اجلزء الثامن٨١ص
  .كياملذهب املال: التصنيف

 فواله رجل، فلما أراد أخذ العشرة منه أخذ منه تـسعة         وسئل عن رجل اشترى من رجل بعشرة دنانري قمحاً         :النص
  . هذا مكروه وال خري فيه]:ابن القاسم [وقال له قد تصدقت عليك بالدينار، قال

  
   يف املضاربةخلط األموال ]٦٥٤[

  
  . يبكتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرط: املصدر

   ، كتاب البضائع والوكاالت األول، اجلزء الثامن١١٢ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 مث يـصاب ذلـك    ، وعن الرجل يبعث معه قوم ببضاعة هلم يف قمح فيجمع ذهبهم يشتري هلم صفقة واحدة               :النص
  .ال يشبه هذا الذي ذكرت من الرقيق وليس ذا بأس، وال ضمان عليه: الطعام، فقال

  

  لى أن ال ميني عليهيبيع ع ]٦٥٥[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب البضائع والوكاالت األول، اجلزء الثامن١١٥ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
  أترى أن  ، مث يوجد ا عيب    ، وسئل مالك عن الرجل يوكل الرجل على بيع السلعة فيبيعها على أال ميني عليه              :النص

  .ين أخشى قطع السنة يف ذلك لرأيت ذلكأيستحلف؟ قال لوال 
  

  توكيل املدين بالشراء مبا عليه ]٦٥٦[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، اجلزء الثامن، كتاب البضائع والوكاالت األول١٢١ص



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٣٤ 

  .املذهب املالكي: التصنيف
ال :  كذا وكذا، قال   اشتر يل بتلك الذهب اليت عليك بزاً      : الرب مث يقول له    وسئل مالك عن الرجل يبيع الرجل        :النص

  .ال بأس به:  ويقول له أنت مصدق يف ذلك، قال،بأس بذلك
  .٢٨٠ص ٨ج وانظر أيضاً

  
  املبضع يبضع أو الوكيل يوكل ]٦٥٧[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  لبضائع والوكاالت األول، كتاب ا، اجلزء الثامن١٢٤ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 وسئل مالك عن الرجل يبضع معه بالبضاعة من مكة إىل مصر فيمر صاحبها باملدينة فيكون له ا إقامة فيجد                    :النص
 قال عيسى وسئل ابن القاسم عن هذا        .ال أرى ذا بأساً   :  أترى أن يبعث ا معهم؟ قال      ،ثقة خيرج إىل مصر   

  . شئ على املبضع ذهبت مع الرسول أو املبضع معهال: فقال
  

  الوكيل يقرض موكله ]٦٥٨[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب البضائع والوكاالت األول، اجلزء الثامن١٣٠ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
بثوب وأمرين أن أبيعه له وأشتري لـه بالعـشرين    وإنه أبضع معي رجل بعشرين ديناراً   :  وسئل مالك فقيل له    :النص

 من ثياب مكة، فلما كنت مبكة اشتريت له الثوب قبل أن أبيع ثوبه الذي أمرين ببيعه    وبثمن الثوب ثوباً   ديناراً
 مثن ثوبه الذي بعت له بديناري الذي أسلفته إياه يف شـراء     ، أجيوز يل أن آخذ العشرين درمهاً      بعشرين درمهاً 

ال بأس بذلك، ولكن إذا قدمت عليه فأعلمه، فإن أحب أن جييز أجاز وإن              :  أمرين بشرائه؟ قال   الثوب الذي 
  .أحب أن يرد ذلك رده

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٣٥ 

  مقلوب التورق ]٦٥٩[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب البضائع والوكاالت األول اجلزء الثامن١٣٢ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
  مث أتاه بعد ذلك فأخربه أن قد ابتاع ا طعاماً           يبتاع له ا طعاماً    عمن أبضع مع رجل ببضاعة    ] مالك[ وسئل   :النص

  .ما أحب هذا وما يعجبين: وقبضه وسأله أن يبيعه إياه، قال
  .٣٣٥ص ١٢ج، و١٣٧ص ٧ج:  أيضاًوانظر

  
  وفاء الدين بعملة خمتلفة ]٦٦٠[

  
  . يد ابن رشد القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب الول: املصدر

   ، كتاب البضائع والوكاالت األول، اجلزء الثامن١٥٧ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 له مبصر   اًعن رجل من أهل األندلس بعث معه رجل مائة درهم أندلسية يقضيها عنه غرمي             ] ابن القاسم [ وسئل   :النص
ا قدم مصر مل جيد دراهم أندلسية إال مخـسني          ويكتب له منها الرباءة فأنفقها املبضع معه واحتاج إليها، فلم         

 فدفعها إليه مث اشتراها منه بدنانري مث قضاها إياه متام املائة وكتب منه الرباءة، فقال أرى أن يعلم صاحبه              درمهاً
، إن شاء أسلم له ذلك، وإن شاء دفع إليه مثل الدنانري اليت اشترى الـدراهم       الذي وكله فيكون يف هذا خمرياً     

  .خذ منه مخسني درمهاًا وأ
  

  الصرف بني األموال لدى املبضع ]٦٦١[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب البضائع والوكاالت األول، اجلزء الثامن١٦٤ص

  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٣٦ 

م يشتري هلما حاجتهما فال بأس أن       إذا أبضع الرجل بدنانري مع رجل وأبضع معه آخر بدراه         :  قال ابن القاسم   :النص
  .يصرف الدراهم بالدنانري بصرف الناس

  
  الصرف يف الذمة ]٦٦٢[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب البضائع والوكاالت الثاين، اجلزء الثامن١٨٠ص
   .املذهب املالكي: التصنيف

 فاستوجبه بدينار مث    ، مث سلم بالذي أمره أن يشتريه      ،معه ديناراً فأنفقه  ب سئل عن رجل أبضع       ومسعت ابن وه   :النص
  .ال بأس بذلك: جعل مكان ذلك الدينار من عنده دراهم، قال

  
  ابتع يل مبايل عليك ]٦٦٣[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب البضائع والوكاالت الثاين، اجلزء الثامن١٨٠ص
  .املذهب املالكي: نيفالتص

 ،عن الرجل يكون له على الرجل دينار فيخرج غرميه ذلك إىل مكان           ] أي ابن القاسم  [ وسألته   ]:عيسى [ قال :النص
 قد ابتعته لك وهلك عندي أو أبق، ممـن          : فيقوم عليه فيقول   ، ابتع يل مبايل عليك عبداً     :فيقول له رب احلق   
  .ن سبيله فيما ادعى سبيل اليت قبلهامصيبته من اآلمر ويكو: تكون مصيبته؟ قال

  
  اقتراض الوكيل من مال املوكل ]٦٦٤[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب البضائع والوكاالت الثاين، اجلزء الثامن٢٢٣ص
  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٣٧ 

إن كان :  أن يستلف منها؟ قالعة، هل ترى بأساًسألت ابن وهب عن الرجل يبضع معه البضا: مللكعبد ا قال :النص
  . فال بأس به، وإن كان غري ملي فال يستلف منهاملياً

  
  الشراء من الوكيل ]٦٦٥[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب البضائع والوكاالت الثاين، اجلزء الثامن٢٢٧ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 يقبض مثن طعام له باعه إىل أجل، فلما حل األجل قـبض             يقول فيمن وكل وكيالً   ] أي ابن القاسم  [عته   ومس :النص
: ، قال  أو إداماً  ما اقتضاه إياه املوكل دعاه الوكيل إىل أن يدفع إليه فيما قبض طعاماً            لأنفقه، ف والوكيل الثمن   

  . وإداماًطعاماًن ذلك الطعام ال بأس بذلك قد كان جيوز له أن يشتري من الوكيل أو من غريه بثم
  

  بيع الربنامج بالرباءة ]٦٦٦[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب العيوب األول، اجلزء الثامن٢٦٢ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
  .درك معرفتهال خري فيه وهو مما يستطاع أن ت:  وقال مالك يف بيع الثياب يف اجلراب بالرباءة:النص

  .٢٦٦ص  وانظر أيضاً
  

  اشتراط العهدة بعد العقد ]٦٦٧[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب العيوب األول، اجلزء الثامن٢٧١ص

  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٣٨ 

 : فيأبق يف عهدة الثالث، فقال يل      عن العبد يباع بيع اإلسالم وعهدة اإلسالم بالرباءة من اإلباق           وسألت مالكاً  :النص
 ألين ال أدري لعله مات يف عهدة الثالث         ،أراه من البائع حىت يعلم أن قد خرج من الثالث ومل يصبه عطب            

اليت يكون فيها من البائع، فأما إباقه يف الثالث فليس له على البائع حجة يف ذلك، فأراه من البائع حىت يعلم                     
 ومن ذلك أن يوجد بعد الثالثة بيوم أو يومني          .، فإذا علم ذلك كان من املبتاع      اًأنه قد خرج من الثالثة سامل     

فال يكون للمبتاع رده على البائع وتكون عهدة الثالث قد مضت على البائع وبرء منها، ولـيس عليـه أن                    
  .يضرب فيه عهدة ثالثة أخرى من يوم يوجد

  
  عهدة الثالث والسنة ]٦٦٨[

  
  .يب الوليد ابن رشد القرطيبكتاب البيان والتحصيل أل: املصدر

   ، كتاب العيوب األول، اجلزء الثامن٢٨٤ص  
  .املذهب املالكي: التصنيف

ما أرى ذلك، وأرى أن :  قال أشهب وسألته عن عهدة الثالث والسنة أترى أن حيمل أهل اآلفاق عليها؟ فقال              :النص
  .يتركوا على حاهلم وليس يف هذا شئ، وهذا مثل بيع الرباءة عندنا

  .١٣٨ ص١٦ج، و٣٣٠ ص٩ج، و٣٤٨، ٣٤١، ٣٣٦، ٣٣١، ٣١٣، ٣١٢، ٢٨٨ ص٨جانظر و
  

  كف عين ولك كذا ]٦٦٩[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب العيوب األول، اجلزء الثامن٢٩٣ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
أما :  كف عين فيها فإن يل ا حاجة، فقال        :له رجل عمن حضر جارية تباع يف السوق فقال        ] مالك[ وسئل   :النص

الرجل اخلاص يقول لصاحبه إن يل ذه اجلارية حاجة فكف عين فيها، فليس بذلك بأس، أرجو ذلك، أمـا                  
األمر العام فال أحبه، إن تواطأ الناس ذا فسدت السلع، فأما الرجل الواحد اخلاص فأرجو أال يكون به بأس، 

  .ال واألول أعجب إيل: قال أكفف عين ولك نصفها؟ قالأرأيت إن : قيل له



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٣٩ 

  
  استثناء مال العبد بعد العقد ]٦٧٠[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب العيوب األول، اجلزء الثامن٣٠١ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

لشراء مث جاء بعد االشتراء إىل البائع فقال له إنه قد كان             ومل يستثن ماله عند ا     عمن ابتاع عبداً  ] مالك[ وسئل   :النص
ال : يل أن استثين مال العبد فلم أفعل، فأنا اشتري منك اآلن ماله ما كان بكذا وكذا، أيصلح ذلك؟ فقـال                   

واهللا ما يصلح، قيل له، أفرأيت الذي يبتاع أصل احلائط وفيه مثر قد أُبر فلم يستثنه عند عقد الشراء مث جيـي              
ال واهللا إذا باع الرجل أصل حائطه ومثره بلح جاز للمشتري : د ذلك يريد أن يشتريه، أجيوز ذلك له؟ فقال   بع

  . يف رؤوس النخل ال يصلح هذاأن يستثنيه، فإن مل يستثنيه فإنه إمنا جاء اآلن يشتري بلحاً
  

  اشتراط الضمان على البائع ]٦٧١[
  

  . د القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رش: املصدر
   ، كتاب العيوب األول، اجلزء الثامن٣٠٦ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
هو من املبتاع :  وسألت ابن القاسم عن الرجل يبتاع العبد ويشترط على البائع إنه إن أبق فهو منك فيأبق، قال         :النص

  .ن املبتاعبالقيمة، وهو مثل ما لو اشترط عليه أنه إن مات يف عهدة السنة فهو منك، فهو م
  .]٦٦٨[ وراجع عهدة الثالث والسنة منتج ، ٣٢٦، ٢٤٤، ٥٥ص ٨ج، و١٣٩ص ٧ جوانظر

 

  الزيادة من طرف ثالث ]٦٧٢[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب العيوب األول، اجلزء الثامن٣١٤ص



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٤٠ 

  .املذهب املالكي: التصنيف
 فأىب صاحبه أن يبيعه بذلك، فأتى رجل إىل صاحبه بغري           ، فأعطاه به مائة دينار    ، ليشتريه  وسئل عمن سام عبداً    :النص

 بعه  ؟ غالمك وهو رجل ال بأس به يقع يف ملك رجل حسن امللكة            مل منعت فالناً  : علم من املشتري فقال له    
؟ قال املشتري بعد ذلك فأراد رده، هل تراه عيباً     ، ففعل فعلم بذلك     منه مبا أعطاك وأنا أعطيك عشرين ديناراً      

   .هذا ليس بعيب إال أن يكون اشتراه على العتق
  .٣١٦ص وانظر أيضاً

  
  اشتراط العهدة على طرف ثالث ]٦٧٣[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب العيوب األول، اجلزء الثامن٣٢٠ص
  .ياملذهب املالك: التصنيف

 وعن الرجل يفد بالسلع من احليوان والعروض فيبيعها ويشترط العهدة فيها على رجل يسميه، كان الرجـل                  :النص
 ومقراً بالشرط أو غري ذلك أو منكراً فال خري يف هذا كله إال أن يكون رجالً اشترى سلعة           الذي مسي معروفاً  

  .فوالها أو باعها عند مواجبة البيع فال بأس به
  

]٦٧٤[ يةبيع املغن  
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب العيوب األول، اجلزء الثامن٣٢١ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
يف الذي يشتري املغنية وال يريدها لعملها ذلك إال للخدمة وما أشبه ذلك، إذا كان مل يزده                :  وقال ابن القاسم   :النص

  .ا فال بأس بهيف مثنها ملوضع غنائه
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٤١ 

  العهدة والرباءة ]٦٧٥[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب العيوب الثاين، اجلزء الثامن٣٤٢ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
ر أمات يف أيام  وسئل عن العبد يشترى بالعهدة إال أن البائع تربأ من اإلباق، فأبق العبد يف األيام الثالثة مث مل يد       :النص

 يقول هو من املشتري حىت يتبني أنه مات يف          العهدة أم ال وقد تبني أنه مات يف إباقه ذلك، قال مسعت مالكاً            
لكن إن باعه بالعهدة ومل يتربأ من إباقه فأبق يف أيام العهدة فضمانه من البـائع مـات أو                  : أيام العهدة، قال  

  .عاش
  .]٦٦٨[ منتج  ةعهدة الثالث والسن: وانظر

  
  خيار التعيني ]٦٧٦[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب بيع اخليار، اجلزء الثامن٣٩٢ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 ثوبني كالمها بـدينار      فيأخذ وسألته عن الذي يأيت البزاز يف ابتياع ثوب بدينار فيخرج إليه ثياباً           :  قال عيسى  :النص
دينار، فيقول البزاز اذهب ما وقد وجب عليك أحدمها، فيذهب ما فيضيع الثوب الواحد ويزعم أنه قـد     

إن قال قد كنت اختـرت هـذا البـاقي    : ، قالكان اختار هذا الباقي ورضيه، أو قال مل أكن اخترت شيئاً    
 ؛ وإن قال مل أكن اخترت شـيئاً       ألنه كان أميناً  ورضيته أحلف باهللا على ما قال وسقط عنه ضمان الذاهب           
  .فإنه يتهم وال يقبل قوله، فأرى أن يغرم نصف الثوب الذاهب

  
  خيار املرض ]٦٧٧[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٤٢ 

  ، كتاب بيع اخليار، اجلزء الثامن٣٩٨ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

أنا باخليار يف هـذه     : ن القاسم يف الرجل يشتري الغنم وفيها شاة ا علة، فيقول املشتري           وسئل اب : حيىي قال   :النص
  .هذا بيع غري جائز: العليلة عشرة أيام، فإن صحت فهي يل، وإن مل تصح رددا مبا يصيبها من الثمن، فقال

  
  التصرف يف املبيع مدة اخليار واشتراط النقد فيه ]٦٧٨[

  
  . ل أليب الوليد ابن رشد القرطيبكتاب البيان والتحصي: املصدر

  ، كتاب بيع اخليار، اجلزء الثامن٤٠٠ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 مما ال جيوز فيه اخليار مـن   يشترط البائع اخليار للمشتري ثالثة سنني أو أربعاً أو داراً   وعن الرجل يشتري قريةً    :النص
سنني اليت جعال فيها اخليار، هل يكـون يف ذلـك        فبىن املشتري وغري ببناء أو غرس يف هذه ال         ،طول الوقت 
 وال ما هدم، والبائع يرجتعها والبيـع       اخليار للبائع على املشتري فال يكون ما بىن يف اخليار فوتاً          : فوت؟ فقال 
  .فيها منقوض

  
  تعجيل الثمن يف إجارة العمل ]٦٧٩[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب اجلُعل واإلجارةزء الثامن، اجل٤٠٩ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 وإمـا    من العمال إما نـساجاً      يقول فيمن استأجر عامالً     مسعت مالكاً  :حدثين ابن القاسم قال   :  قال سحنون  :النص
 له   أو ما يشبه ذلك من العمال وقد عرف أنه يعمله بيده أو اشترط عليه أنه يعمله بيده فسأله أن يقدم                    خياطاً

إذا كان إمنا يعمل بيده فيما يعرف منه أو اشترط ذلـك            : أجرة وهو يقول ال أعمل يف عمله إىل شهر، قال         
  .عليه فال يصلح له أن يقدم إليه أجرة حىت يبدأ يف عمله، فإن بدأ يف عمله فليقدم إليه أجرة إن شاء

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٤٣ 

  مؤاجرة العمال شهرياً ]٦٨٠[
  

  . ابن رشد القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب الوليد : املصدر
  ، كتاب اجلُعل واإلجارة، اجلزء الثامن٤١٢ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 وقال مالك فيمن تكارى عماالً خييطون الثياب يف كل شهر بشئ مسمى وهو يقاضي عليها الناس ويقطعهـا       :النص

     إن فرغ منها يف يوم أو       ه إن  من الثياب ليخيطها يف يوم على       منهم شيئاً  وهم خييطون، فرمبا طرح على إنسان 
إن : قال. بعض يوم فله بقية يومه ذلك، وإن مل يفرغ منها يف يومه كان عليه يف يوم آخر ال حيسبه يف شهوره

 والعمل يعرف أنه إن اجتهد فيه فرغ منه يف يوم وإن فرط مل يفرغ من ،هه يوماً وما أشبيسرياً كان ذلك شيئاً
  .لك فإين أكرهه، وإن كثر ذذلك مل أر بذلك بأساً

  
  النفقة يف اجلعالة ]٦٨١[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب اجلُعل واإلجارة، اجلزء الثامن٤١٧ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

ـ      قال ابن القاسم وقال مالك رمحه اهللا من جعل لرجل يف عبد له آبق جعالً               :النص ه نفقـة   إن جاء به وقد أنفق علي
  . ضمن العبدفالنفقة من الذي جاء به واجلعل له فقط، وإن أرسله بعد أن أخذه تعمداً

  .٤٢٧ص  وانظر أيضاً
  

  ااعلة يف اهول ]٦٨٢[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب اجلُعل واإلجارة، اجلزء الثامن٤٢٢ص

  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٤٤ 

هذا غرر ال يدري كم ذلك وال ما        : النصف فكره ذلك وى عنه وقال      عن اخلاللة جتمع على   ] مالك[ وسئل   :النص
هو ألنه ال يراه وال يعرفه، وليس هذا مثل الزرع والثمر الذي ينظر إليه فيقول ما حصدت من شئ أو جنيته                     

و خيرج وجيمع ويسقط فيه متر، وهذا واخلَالَلة ما سقط من التمر ووجد بني الكرانيف والِسعف فه. فلك ربعه
  .الباب والباب األول خمتلف

  
  املعاوضة مببلغ من الربح ]٦٨٣[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب اجلُعل واإلجارة، اجلزء الثامن٤٢٣ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

تبايعوا فأرادوا أن يكتبوا من حضرهم، فقال رجل منهم اجعلوا       وسئل مالك عن قوم اشتروا سلعة مث أرادوا ي         :النص
هذا مكروه بين، ذلـك أنـه   : يل حظاً مثل حظي أو مثل حظ رجل من الربح وأنا أكتب لكم الناس، فقال         

يصري أجرياً بشئ ال يدري ما هو بربح إن كان يف السلعة ربح وإن مل يكن ربح فليس له شـئ، وذلـك أن       
  .ويكثر، فهذا غرر ال يصح يقل أيضاًالربح 

  
  االستصناع بالتراضي دون حتديد الثمن ]٦٨٤[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب اجلُعل واإلجارة، اجلزء الثامن٤٢٣ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

تخيطه الثوب فإذا فرغ منه وجـاء بـه         سأ ، وسئل مالك عن اخلياط الذي بيين وبينه اخللطة وال يكاد خيالفين           :النص
  .ال بأس به: أراضيه على شئ أدفعه إليه، قال

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٤٥ 

  اجلعالة على تصفية املرياث ]٦٨٥[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب اجلُعل واإلجارة، اجلزء الثامن٤٢٤ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
إين :  فيه جعـل، قـال  ط رجل على بيعه وتقاضيه وجيعل له     ويترك مرياثاً فيشار    وسئل مالك عن رجل يهلك     :النص

 ،ألكره ذلك، ولعل مثنه يكثر، وليس تقاضي ما كثر منه مثل تقاضي ما يقل، وال يعجـبين أن يعمـل بـه                  
  .وكرهه

  
  اجلعالة يف املزايدة ]٦٨٦[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب اجلُعل واإلجارةاجلزء الثامن، ٤٢٥ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 وسئل مالك عن الرجل جيعل للرجل يصيح على الرقيق يبيعهم فيمن يزيد، فما باع فله يف كل رأس درهـم،                    :النص
بع يف  باع أو مل ي معلوماًهذا ال يصلح إال أن جيعل له شيئاً      : ال، قال : أرأيت إن مل يبع فهل له شئ؟ قيل       : قال

  .ساعة أو يوم أو يومني
  

  اجلعالة يف حفر بئر ]٦٨٧[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب اجلُعل واإلجارة، اجلزء الثامن٤٣٦ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
ا، فيعمل فيها ما شـاء   حىت أدرك املاء ولك كذا وكذ وسئل مالك عن الرجل يقول للرجل احفر يل ههنا بئراً   :النص

إن انتفع  :  فيما عمل؟ قال   اهللا مث يبدو له فيترك العمل، مث يستأجر عليه صاحب البئر آخر، أترى لألول شيئاً              



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٤٦ 

على قدر ما يـرى  : اآلخر ا حىت خيرج املاء رأيت أن يعطى يف ذلك، فقيل له ما الذي يعطى يف ذلك؟ قال    
  . حدمما انتفع به، جيتهد يف ذلك، وليس يف ذلك

  .٥١١ ،٤٣٧ص وانظر أيضاً
  

  عجل يل الثوب وأزيدك ]٦٨٨[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب اجلُعل واإلجارة، اجلزء الثامن٤٣٨ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
ثويب اليوم وأزيدك    وسئل مالك عن الرجل يستخيط الثوب بدرهم مث يقول له بعد ذلك هل لك أن تعجل يل                   :النص

، ومل يره مثل الرسول يزداد لسرعة السري         وأرجو أن يكون خفيفاً    ال أرى به بأساً   : نصف درهم؟ قال مالك   
  .بعد إجياب أجرته

  
  الداللة ]٦٨٩[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب اجلُعل واإلجارة، اجلزء الثامن٤٤٠ص
  . املالكياملذهب: التصنيف

 فدل عليه فذلك الزم     ، على من يشتري مىن جارييت ولك كذا وكذا        لّمن قال د  : قال مالك :  قال ابن القاسم   :النص
   لين على من أُواجره نفسي ولك كذا وكذا فذلك له         له، ولو قال د .  لين على امرأة أتزوجها ولك     ومن قال د

س بينهما فرق، وأرى أن يلزمه يف النكاح مثل         قال سحنون كل ذلك عندي واحد لي      . كذا وكذا فال شئ له    
  .ما يلزمه يف البيع واألجرة، وقال أصبغ يف كتاب البيع والصرف من مساعه مثل قول سحنون

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٤٧ 

  املقاطعة على البناء ]٦٩٠[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب اجلُعل واإلجارة، اجلزء الثامن٤٤٢ص

  .ملذهب املالكيا: التصنيف
ال بأس بذلك، مل يزل بذلك عمل الناس، فإن طال          :  وسئل مالك على البناء يستأجر على البناء مقاطعة، قال         :النص

  .ذلك ضرب له أجل أيام
  

  ترديد األجرة حبسب األجل ]٦٩١[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   واإلجارة، كتاب اجلُعل ، اجلزء الثامن٤٤٦ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
ال :  وسئل مالك عن الذي يستخيط اخلياط الثوب يقول له إن أعطيتنيه بعد غد فلك فيه ثالثة دراهم، فقـال                   :النص

  .خري فيه وليس هذا من بيوع الناس
  .]٦٨٨[ قارن منتج 

  
]٦٩٢[ ي وأعينكأعن  

  
  . يل أليب الوليد ابن رشد القرطيبكتاب البيان والتحص: املصدر

   ، كتاب اجلُعل واإلجارة، اجلزء الثامن٤٤٨ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

ـ  :  أعين مخسة أيام وأعينك مخسة أيام، قـال        : وسئل مالك عن العامل بيده يقول للرجل العامل مثله         :النص س أال ب
  .بذلك، ألن الناس يسألون عن مثل هذا كثرياً

  .٥١٤ص وانظر أيضاً



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٤٨ 

  
  احلصاد جبزء من الزرع ]٦٩٣[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب اجلُعل واإلجارةاجلزء الثامن ،٤٤٨ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 درسه علـى  احصده يل و  ا وسئل مالك عن الرجل يكون له الزرع قد طاب وحل بيعه يأتيه الرجل فيقول له                 :النص
  .ال بأس بذلك: قالالنصف، 

  .]٦٤٧[ قارن منتج ، و٤٤٩ ص وانظر أيضاً
  

  إجارة املعلم ]٦٩٤[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب اجلُعل واإلجارة، اجلزء الثامن٤٥٢ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
إنه يعلم مشاهرة ويطلب ذلك، فقال ال : البأس بذلك يعلم اخلري، قيل: لمني، فقال وسئل مالك على إجارة املع:النص

  .بأس به
  

  طحن القمح بنخالته ]٦٩٥[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب اجلُعل واإلجارة، اجلزء الثامن٤٥٧ص

  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٤٩ 

، جان والفجل بكناسهما وعن طحن القمح بنخالته، أيصلح ذلك؟ قال ال يعجبين            وسئل مالك عن عصر اجلل     :النص
ذلك ال يدري كم يصل إليه من ذلك، ويكون بعض ذلك أجود من بعض، النخالة ههنا تباع                  ووجه مكروه 

 .وبعضها أجود من بعض

  
  ).B.O.T(اإلجارة بالبناء  ]٦٩٦[

  
  . رطيبكتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد الق: املصدر

   ، كتاب اجلُعل واإلجارة، اجلزء الثامن٤٦١ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 قال ابن القاسم يف رجل قال لرجل أعطين عرصتك هذه أبنيها بعشرة دنانري أو مبا دخل فيها على أن أسكنها                     :النص
عليه يف كل  يكون إن مسى عدة ما يبنيها به وما: يف كل سنة بدينار حىت أويف ما غرمت فيها وأصلحت، قال  

  . يسم فال خري فيهسنة فذلك جائز، وإن مل
  .]١٠٩٩[  و ]١٤٢[  وانظر منتج .١٦ ص٩ وج،٢٠٢-٢٠١ص ٧ج وانظر أيضاً

  
  اجلعالة بنسبة ]٦٩٧[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب اجلُعل واإلجارة، اجلزء الثامن٤٦٤ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

ابـن   [ قلت فرجل قال لرجل صح على هذه السلعة فإن بعتها بعشرة دنانري فلك من كل دينار سدسه، قـال   :النص
 قلت فـإن . هذا حالل ال بأس به، ألنه قال له إن بعت هذه السلعة بعشرة دنانري فلك دينار وثلثان  : ]القاسم

: قلـت . فليس له إال الدينار والثلثان الذي جعل له أوالً وإن باعها بعـشرين            : باعها بأكثر من عشرة؟ قال    
أفيجوز له أن يقول بع وصح على هذه السلعة فما بعتها به من دينار فلك من كل دينار سدسه ومل يوقت له              

  .هذا حرام ال خري فيه: ؟ قالمثناً
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٥٠ 

   تأجري األجري ]٦٩٨[
  

  . بيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيبكتاب ال: املصدر
   ، كتاب اجلُعل واإلجارة، اجلزء الثامن٤٦٤ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 من األعمال فينجز عمله أنه ال بأس أن يرسـله     ينسج له أو يعمل له عمالً      من استأجر أجرياً  :  قال ابن القاسم   :النص

  .ثل ما استأجره عليهيعمل للناس ويأتيه مبا عمل أو يكريه يف م
  

  اجلعالة بالتمليك ]٦٩٩[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب اجلُعل واإلجارة، اجلزء الثامن٤٦٨ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
ا ولك   احرسها واجنها واحتفظ     : وسئل ابن القاسم عن رجل تكون له شجرة التني قد طابت فيقول لرجل             :النص

  . مبا حل بيعهال بأس بذلك، ألنه ال بأس أن يكري: فقال. نصفها أو ثلثها أو جزء منها
  .٤٦٩ص  وانظر أيضاً

  
  مشارطة الطبيب ]٧٠٠[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب اجلُعل واإلجارة، اجلزء الثامن٤٧٢ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 ابن القاسم وابن وهب عن الطبيب يشارط املريض يقول أعاجلك فإن برئت فلي من األجر كذا وكذا،               وسئل :النص
الناس ينهون عـن    : وإن مل تربأ غرمت يل مثن األدوية اليت أعاجلك ا إذا أخربه بالثمن قبل أن يعاجله، فقاال                

وقد أجاز لنا   . عن بيعتني يف بيعة   كل بيع وأجرة يكون فيه شرطان، ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى               
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 ٣٥١ 

مالك عالج الطبيب إذا شارطه على شئ معلوم، فإن صح أعطاه ما مسى له، وإن مل يصح من عالجه مل يكن     
  .ال خري فيه: قال ابن القاسم. له شئ

  
  اجلعالة على النكاح ]٧٠١[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب اجلُعل واإلجارةن، اجلزء الثام٤٧٣ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

شخص يل يف ذلك ولك كذا وكـذا؟   ااسع يل يف نكاح بنت فالن       : فإن قال : قلت البن القاسم  :  قال عيسى  :النص
إذا سعى يف ذلك وكان حيث هو يف حاضرته ومل يشخص فيها إىل بلد فال بأس به إن شاء اهللا وذلك                     : قال

  .يلزمه
  

  ار يف اإلجارة األجل واخلي ]٧٠٢[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب اجلُعل واإلجارة، اجلزء الثامن٤٨٠ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
:  أو يومني ومىت شئت أن خترج فاخرج ولك نصف ما عملت، قال            أرأيت إن قال جذ خنلي هذه يوماً      :  قلت :النص

  . مث جعل له اخلروج مىت شاء فكان األجل قد وقع على اليوم بعينهألما مسيا يوماً: ؟ قالمل: ال خري فيه، قال
  

  اجلعالة يف الشفعة ]٧٠٣[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب اجلُعل واإلجارة، اجلزء الثامن٤٩٠ص

  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٥٢ 

ل يقول للرجل قم يل بطلب شفعيت ولك إن استحققتها نصف سهمي ونصف ما تأخذ                قال وسألته عن الرج    :النص
  .يل بالشفعة يف قيامك يل، قال ال يصلح اجلعل يف اخلصومة، ذلك أنه ال يعرف للفراغ منهما قدر

  
  اإلجارة على الرعاية ]٧٠٤[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب اجلُعل واإلجارة، اجلزء الثامن٤٩٣ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 على أن يعلفه سنة بستة دنانري، هل جيوز لـه           سئل ابن القاسم عن رجل دفع إىل رجل فرساً        :  وقال سحنون  :النص
 على أن يكفيه عوله من عنده سـنة بكـذا           نعم ال بأس بذلك يف الفرس ويف العبد يعطيه سيده رجالً          : قال

  .ال بأس بهوكذا، فذلك جائز 
  

  البيع واإلجارة للعني الواحدة ]٧٠٥[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، اجلزء الثامن، كتاب اجلُعل واإلجارة٤٩٦ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
  .هجائز يف غري ذلك الشئ، وال جيوز يف ذلك الشئ بعين:  وسئل سحنون عن البيع واإلجارة، فقال:النص

  
  إجارة أحواض امللح ]٧٠٦[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب اجلُعل واإلجارة، اجلزء الثامن٥٠٠ص
  .املذهب املالكي: التصنيف
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 ٣٥٣ 

 فرييد أن يقبلـها     ها وسئل سحنون عن الرجل يكون له األحواض من امللح ويكون له شراب معروف من بين               :النص
  .إذا كان كما ذكرت من معرفة شرا فال بأس بذلك: ة بالدنانري والدراهم قالألشهر معلوم

  

  اجلعالة يف املعادن والنفقة على اجلاعل ]٧٠٧[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب اجلُعل واإلجارة، اجلزء الثامن٥١٦ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 إىل املعدن ينفق عليه ويعمل له، فما أصاب كان له منه ثلثه أو نصفه    ئل عن رجل بعث رجالً     مسعت أصبغ وس   :النص

 ال يصلح هذا، وذلك فاسد ال       :، قال أصبغ   ذهبت نفقته باطالً   أو جزء مما يتراضيان عليه، وإن مل يصب شيئاً        
  .شك فيه، وهو من الغرر، وهو منقوض ما مل يفت بالعمل واخلروج

  
   عينأعطيك كذا وخترج ]٧٠٨[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب كراء الدور واألرضني، اجلزء التاسع١١ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

هل لـك أن    : زل من منازل اإلمارة فضاق ما، فقال أحدمها لصاحبه        ـ وسئل مالك عن رجلني كانا يف من       :النص
  خيرج منه،  ال أراه حيسن وكرهه، ألنه ال يدري الذي دفع مىت         : فقال مالك أعطيك كذا وكذا وخترج عين؟      

 وأمـا منـازل   مل أر بأساً لو كان لك: يعين بذلك أنه يعطي وال يدري مىت خيرج منه ليس إىل أجل، مث قال          
  .جل األاإلمارة فال أراه ملوضع

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٥٤ 

  إجارة مقابل الدين ]٧٠٩[
  

  .  رشد القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن: املصدر
  ، كتاب كراء الدور واألرضني، اجلزء التاسع٢١ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 فأرادوا أن خيرجوه فلم يكن عنـد        ،ل رجل فأنفق فيه مائيت درهم     نـز وسئل مالك عن رجل كان يسكن م       :النص

 قال له بعد ذلك أنا ، مثديناراً فأعطاه فيها ثالثة عشر ،أنا أقضي عنك: زل الدراهم، فقال رجلـصاحب املن 
ال خري يف هذا الكراء؛ وأرى أن : ل بدرمهني كل شهر حىت ينفذ مايل عليك، قال مالكنـزخذ منك هذا املآ

 ويقوم كراء مسكن مث يدفع إىل صـاحب         يفسخ وأرى أن يكون له على صاحب البيت ثالثة عشرة ديناراً          
  .لنـزامل

  
  اإلجارة مبثل ما يؤجر الناس ]٧١٠[

  
  . لبيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيبكتاب ا: املصدر

  ، كتاب كراء الدور واألرضني، اجلزء التاسع٤٦ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 سئل ابن القاسم عن الرجل يكري األرض يزرعها مبثل ما يزرع غريها ومها ال يعرفان كم كراء تلك األرض                    :النص
  .ال خري فيه: األخرى، قال

  
  ك يوم ولعمل يل يوماًا ]٧١١[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب كراء الدور واألرضني، اجلزء التاسع٥٩ص
  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٥٥ 

ال :  للعامل، قـال  لصاحب الدابة، ويوماً   وسئل ابن القاسم عن رجل دفع إىل رجل دابة له، يعمل عليها يوماً             :النص
  .بأس به

  .٦٨ص  اًوانظر أيض
  

  اإلجارة حبساا ]٧١٢[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب كراء الدور واألرضني، اجلزء التاسع٦٦ص

   .املذهب املالكي: التصنيف
ال بأس :  سنة بدينار فإن زاد فبحسابه، وإن نقص من السنة حبسبانه، قال     قال ابن القاسم يف رجل تكارى داراً       :النص

  .ذا ما مل ينقد الدينار
  .١٤١، ١٠٣، ٨٨، ٧٣ص وانظر أيضاً

  
  غرامة تأخري العني املؤجرة ]٧١٣[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب الرواحل والدواب، اجلزء التاسع٧٦ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 فكل يوم بعـد     ، عن يوم مساه   ،إن تأخرت ا عين   : لذي اكترى الدابة   وقال يف الرجل يتكارى الدابة ويقول ا       :النص
  .هذا مكروه من الكراء: ذلك بدرهم ما أقمت، قال

  
  طرح احلمولة خشية الغرق ]٧١٤[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب الرواحل والدواب، اجلزء التاسع٨٥ص



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٥٦ 

  .املذهب املالكي: التصنيف
أفعلى قيمته  : سوة، قلت أأراهم فيه   :  لينجوا، قال   فيطرحون مما فيه شيئاً     وسئل عن املركب خياف أهله الغرق      :النص

يوم محل؟ أو مثنه الذي اشتري به؟ أو قيمته حني يطرح؟ قل بلى على مثنه الذي اشتري به إذا كان إمنا اشتري 
  . أو بالفسطاط فالثمن أعجب إيلءمبكان واحد بصنعا

  .٩٣ص  ر أيضاًوانظ
  

  تأخري البدلني يف اإلجارة ]٧١٥[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب الرواحل والدواب، اجلزء التاسع٩٠ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
: لظهر، قال ويعربن الدينار إىل أن يأيت ا      ، وسئل مالك عن الرجل يتكارى من احلمال ويكون كراؤه مضموناً          :النص

  .ال بأس بذلك
  

  تضمني األجري ]٧١٦[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب الرواحل والدواب، اجلزء التاسع٩١ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
ياط فلـذلك  الصباغ واخلوإم مثل الصناع : مل ضمن األكرياء الطعام الذي حيملونه؟ قال]:أي مالك[قيل له   :النص

  .ضمنوا إال أن يأتوا فيما تلف منهم على هالكه بأمر يعرف، فال يكون عليهم ضمان
  

  تعويض العني املؤجرة إذا هلكت ]٧١٧[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٥٧ 

  ، كتاب الرواحل والدواب، اجلزء التاسع٩٥ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

عن الرجل يتكارى الدابة بعينها إىل موضع، فتهلك الدابة يف موضع يف بعض الطريق فرييـد أن                  وسئل مالك    :النص
  .لة الدين بالديننـزال أحب ذلك، وأراه مب: يعطيه ا دابة أخرى يركبها مكان الدابة اليت هلكت قال

  
  احلوالة مع الزيادة ]٧١٨[

  
   .كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب الرواحل والدواب، اجلزء التاسع٩٦ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 آخر أن حيمله بالكراء الذي       فبقي له عنده بقية كراء، فسأل الكري رجالً         وسئل مالك عن رجل أكرى رجالً      :النص
  .هذا مكروه وأرجو أن يكون خفيفاً: قال. عليه، ويزيده مع ذلك زيادة

  
  إجارة بدون حتديد األجل ]٧١٩[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب الرواحل والدواب، اجلزء التاسع١٠٢ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

ما هذا من بيوع الناس، لعله سيمكث :  وسئل مالك عن الرجل يتكارى الدابة إىل مكة، كل يوم بدرهم، فقال:النص
  .الناسبذلك شهرين، فهذا ليس من بيوع 

  
  جارة إىل الصائفةاإل ]٧٢٠[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب الرواحل والدواب، اجلزء التاسع١٠٧ص



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٥٨ 

  .املذهب املالكي: التصنيف
قد عرفوا وجه ذلـك     :  وسئل مالك عن الرجل يكري دابته إىل الصائفة و هم ال يدرون مىت ينصرفون، فقال               :النص

  .و أن يكون خفيفاًوأرج
  

  تأجري السفينة ]٧٢١[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب الرواحل والدواب، اجلزء التاسع١٠٨ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
، ضربة يف الشتاء، وضربة يف الصيف     : عمن أكرى سفينة بكذا وكذا دينار، وله عليه ضربتان        ] مالك[ وسئل   :النص

  .ال بأس بذلك: قال
  

   العنيضماناملعاوضة على  ]٧٢٢[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب الرواحل والدواب، اجلزء التاسع١١١ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 ال أفعل املائـة     :ضمنها، فقال اعمن محل على مجال الفسطاط إىل القلزم مائة أردب وقال له            ] مالك[ وسئل   :النص

فأنا أعطيك األربعـة األرادب     : تنقص أربعة أرادب،وهو بالنقصان الذي حياز هلم، فيقول له صاحب الطعام          
أرأيت إن نقـصت املائـة      : وتضمن املائة األرادب توفينها بالقلزم وأكتبها عليك، قال بعد إطراقة          النقصان،

  . ال خري فيه؟ ا لبيته واحدا أيربح الكري ثالثة أرادب يذهباألرادب إردباً
  

  املهايأة ]٧٢٣[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٥٩ 

  ، كتاب الرواحل والدواب، اجلزء التاسع١١٥-١١٤ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

ذا يوم وهذا   ه:  على أن يركبا احلمار بالدول     عن رجلني تكاريا شق حممل واشتريا محاراً      ] ابن القاسم [ وسئل   :النص
، ملن يكون الكراء وصاحب احلمـل        فأكرى احلمار ومشى راجالً    ،يوم، فأتى يوم واحد منهم يف عقبة إيلة       

الكراء للذي كان يومه يف ركوب احلمار، وليس لصاحب احململ يف الكراء   : ؟ قال  راجالً أيضاً قد مشى    أيضاً
  .شئ وإن كان مشى راجالً

  
   مقابل الزيادةتعجيل العمل ]٧٢٤[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: دراملص

  ، كتاب الرواحل والدواب، اجلزء التاسع١٣٣ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 قبل حمل الكـرى أن جيعـل لـه    ي فيمن سلف يف محولة إىل شهر، مث سأل املتكاري الكر ]ابن القاسم [ وقال :النص
  .ع وتعجلاحلمولة ويزيده، إن ذلك ال حيل من قبل ض

  
   زيادةالتأخري العمل مقابل  ]٧٢٥[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب الرواحل والدواب، اجلزء التاسع١٣٤ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 أو  ذلك شهراًأخر عين: فيمن كانت له محولة حالة فسأله الكري أن حيمل وأقلقه، فقال له] ابن القاسم[ وقال :النص
  .إن ذلك ال خري فيه ملكان الضمان:  ولك عشرة دنانريأياماً

    



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٦٠ 

  بيع عني مؤجرة ]٧٢٦[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب الرواحل والدواب، اجلزء التاسع١٣٧ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
ن رجل وقد كان البائع أكراها من مصر إىل الرقة واشترط البائع            عن رجل باع دابة له م     ] ابن القاسم [ وسئل   :النص

 عليك حلمله علـى أي دوابـك        على املبتاع أن عليك محل ما وجب على الذي استكرى مين الدابة ضامناً            
  . جائزاًأرى هذا بيعاً: شئت، قال

  
  األجري يشتري احلمولة ]٧٢٧[

  
  . طيبكتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القر: املصدر

  ، كتاب الرواحل والدواب، اجلزء التاسع١٥١ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 قال  الكري الطعام   صاحب الطعام على   على طعام ليحمله إىل بلد فلما كال       اكترى    قيل ألصبغ أرأيت رجالً    :النص
: قال. قد أو مؤخربعين هذا الطعام وافسخ الكراء فيما بيين وبينك، ففعل ذلك وباعه الطعام بكيله بن   : الكري

إن كان الكراء كان بنقد ومل ينقد حىت باعها وفاسخه على نقد فال بأس به، وإن كان الكراء بتـأخري فـال       
  . بذهب معجلة أو مؤخرة له مؤخراً وديناً معجالًلة من باع عرضاًنـزجيوز ألنه مب

  
  اإلجارة على اللهو ]٧٢٨[

  
  .  القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد: املصدر

  ، كتاب األقضية األول، اجلزء التاسع٢١٩ص
  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٦١ 

أما اللهو الذي جيوز ورخص فيه : عن أجر املعازف واللهو إذا اختصم فيه أيقضى به؟ قال     ] ابن القاسم [ وسئل   :النص
  .ه يقضى بفيهمثل الدف، فأرى أن يقضى به، وأما مثل املزمار والعود فال أرى اإلجارة 

  
  استغالل هواء اجلار ]٧٢٩[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب األقضية األول، اجلزء التاسع٢٢٢ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

اء يف  فيعوجه يف العلو ومييله على هواء غريه، فيبين الذي له اهلو    مستعلياً  وسئل ابن القاسم عن الرجل يبين بنياناً       :النص
نعم : أرضه، فإذا انتهى إىل العوج منه ومل يستطع أن يقوم حائطه إال دم العوج هل ترى أن يهدم ذلك؟ قال

  .يهدم وليس له أن يدخل يف هواء غريه
  

  ضمان أموال اليتامى ]٧٣٠[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ول، كتاب األقضية األ، اجلزء التاسع٢٣٣ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
: وسألت ابن القاسم عما رفع للقضاء من أموال اليتامى، هل يستودعها هلم أم يضمنها هلم؟ فقال            :  قال عيسى  :النص

 يكون هلم رحبها وعليهم ضماا حرام ال     إن الضمان الذي يصنع بعض الناس وأهل العراق أن يضمنوه أقواماً          
 من يثق به إذا مل يكن هلم أوصياء، فإن كان هلم وصي مل خترج من يـده إذا            حيل، والسنة فيها أن يستودعها    

  .كان ثقة
  

  البيع بأقل من السوق ]٧٣١[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٦٢ 

   ، كتاب السلطان، اجلزء التاسع٣٠٥ص 
  .املذهب املالكي: التصنيف

ال أرى للرجل أن يبيع يف السوق الذي جيلب إليـه           :  قال مسعت مالكاً : لقاسم قا الأخربين ابن   :  قال سحنون  :النص
  . أن يبيع بدون بيع الناسالطعام

  .٣١٣ص  وانظر أيضاً
  

  االحتكار ]٧٣٢[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب السلطان، اجلزء التاسع٣٢٢ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
أرى أن كل ما أضر بالنـاس يف        : لك عن الطحانني يشترون الطعام فيغلون بذلك أسعار الناس، قال          وسئل ما  :النص

  . منهااسعارهم أن مينعه الناس، فإن أضر ذلك بالناس منعو
  .٣٣٩ ،٣٣٧ص وانظر أيضاً

  
  توريد اخلمر ألهل الذمة ]٧٣٣[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب السلطانزء التاسع، اجل٣٢٥ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 من قرى الـشام     الًنـزل م نـزحدثنا مالك أن أبا أيوب األنصاري       : وحدثنا ابن القاسم قال   :  قال سحنون  :النص
 فمرت به قطار حتمل اخلمر، فقام إليه برحمه فبعج تلك الزقاق اليت             ،وكان فيه مواليه، وكان ينهى عن اخلمر      

 يا أبا أيوب إن هذا يكسر خراجها، فقال أبو أيوب           : فذهب ما فيها، فقال صاحب تلك األرض       فيها اخلمر 
  . وخرج عنها،لن أسكنها

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٦٣ 

  تداول الدراهم الناقصة  ]٧٣٤[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب السلطان، اجلزء التاسع٣٢٨ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
بل أرى أن تترك، وأرى يف :  مالك عن الدراهم النقص يبتاع الناس ا يف أسواقهم، أترى أن تغري؟ فقال   وسئل :النص

  .ن الرجل يأيت بالدرهم الوازن فما يعطى به إال شبه ما يعطى بالناقصإ بالناس، حىت ذلك رفقاً
  

  بيع املضطر ]٧٣٥[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب السلطان، اجلزء التاسع٣٣٤ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
ه االشتراء منهم على هذه احلال إين ألكر:  وسئل مالك عن االشتراء من أهل الذمة وهم يلزمون باخلراج، فقال:النص

  .على وجه الضغطة، فأما إذا مل يكن على هذه احلال فال أرى به بأساًو
    

  إجارة األرض لبناء الكنائس ]٧٣٦[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب السلطان، اجلزء التاسع٣٤٠ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 وسئل مالك عن الكنائس اليت يف الفسطاط احملدثة يف خطط اإلسالم، إن أعطوهم العراض وأكروهـا منـهم       :النص

  . ودم، وال يتركوا ذلك وال خري فيهأرى أن تغري: يبنون فيها الكنائس، قال مالك
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 ٣٦٤ 

  بيع أهل املدائن ]٧٣٧[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب السلطان، اجلزء التاسع٣٤١ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
ى رسول  : "ا؟ قال  وسئل مالك عن الرجل من أهل املدينة يقدم بتجارة إىل مصر أيقوم معه املصري يف بيعه                :النص

وكذلك املدين يقدم مصر فيقوم : ؟ قال بادياًفترى مصرياً أ: قال. "اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يبع حاضر لباد        
 أو: معه يف بيع سلعته، فال أرى أيقوم مصري مع مدين، وال مدين مع مصري يبيع له، وال يشري عليه، قيل له                

  .إين ألخفف أن يبتاع له: يبتاع له؟ قال
  .٣٨٢ ،٣٥٠ص وانظر أيضاً

  
  النجش ]٧٣٨[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب السلطان، اجلزء التاسع٣٥٠ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 ألن يقتدي به أحد من أهـل  ،التناجش أن يكون الرجل يعطي الرجل السوم وهو ليس يف حاجته       :  قال مالك  :النص
  . فهذا التناجش،غتر بهاالشتراء في

  
  بيع ما قد يستخدم يف الغش ]٧٣٩[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب السلطان، اجلزء التاسع٣٨٢ص
  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٦٥ 

ش فال أحـب  ما كان من ذلك ليس له وجه إال الغ:  وسئل ابن القاسم عن بيع أشياء يغش ا املسلمون، قال        :النص
 فال بأس أن يبيعه ممن ال يدري ما يصنع به، فإذا علم أنـه               ...فيه منفعة   ، وما كان من ذلك      عهيألحد أن يب  

  .يريد به الغش فال يبيعه منه
  

  قطع الدنانري حلياً ]٧٤٠[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب السلطان، اجلزء التاسع٣٨٨ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
  . لبناته ونسائه، وقال ابن وهب مثلهال بأس أن يقطع الرجل الدنانري والدراهم حلياً:  قال ابن القاسم:النص

  
  مخراً هبيع العنب ملن يعصر ]٧٤١[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب السلطان، اجلزء التاسع٣٩٤ص
  .ملالكياملذهب ا: التصنيف

ع اخلمر، أو يكري دابته إىل الكنيسة، أو        ي أو يكري حانوته ممن يب     ع العنب ممن يعصره مخراً    يوسئل عن الذي يب   : النص
ع اخلمـر،   ي، أو كراء البيت ممن يب     أما بيع العنب من يعصره مخراً     : يبيع شاته ممن يذبح ألعياد النصارى، قال      

 فإن فات مت البيع ومل أفسخه، وأما كراء الدابة، وبيع الشاة فإنه فأرى أن يفسخ الكراء ويرد البيع ما مل يفت،  
  .ميضي وال يرد

  
  بيع النصارى اخلمر ]٧٤٢[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب السلطان، اجلزء التاسع٤١٣ص
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 ٣٦٦ 

  .املذهب املالكي: التصنيف
يترك النصارى يبيعون اخلمر باجلزيرة، ألن اجلزيرة من الفـسطاط،       ال   :يقول] أي أشهب [ومسعته  : قال أصبغ : النص

وإن كان فيهـا    : نعم، قلت : ال وال القنطرة، قلت فيتركون يف قراهم يبعوا، قال        : فالقنطرة؟ قال : قلت له 
  .نعم فمىت علم أنه يبيع من املسلمني منع: مسلمون؟ قال

  
  توكيل العدل ببيع الرهن ]٧٤٣[

  
  . لتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيبكتاب البيان وا: املصدر

  ، كتاب الشهادات الرابع، اجلزء العاشر١٧٥ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 على أنه إن مل يقض الراهن الدين إىل األجل باع عليه يت الرجل جيعل املتاع على يديه رهناًأأر:  قلت لسحنون:النص
 حل األجل مل يكن لصاحب الدين شاهد على الرهن إال   الرهن هذا األمني الذي جعل الرهن على يديه، فلما        

 على   فشهد له العدل عند القاضي أن هذا املتاع جعله فالن عندي رهناً            ،العدل الذي جعل الرهن على يديه     
أرى شهادته جائزة وحيلف صاحب احلق مع شاهده     :  غرميه هل جتوز شهادته؟ قال     أن أبيعه وأقضي مثنه فالناً    

 عند القاضي قبل أن يبيع املتاع، فإن شهد ا بعد أن باع املتاع مل جتز شهادته ألنه يريـد         إذا شهد ا العدل   
  .طرح الضمان عن نفسه ويشهد لنفسه أنه مل يتعد فيما صنع

  
   تبادل الشهادة ]٧٤٤[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب الشهادات الرابع، اجلزء العاشر٢٣٠ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 وشهد يل الرجل الذي شهدت له أن يل علـى           ،أرأيت لو شهدت لرجل أن له على رجل عشرة دنانري         :  قيل :النص
إذا كنتما عدلني ال تتهمان يف شهادتكما جازت شـهادتك لـه            : رجل عشرة دنانري يف جملس واحد؟ قال      

  .وشهادته لك
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 ٣٦٧ 

  
  الشركةفاق أحد الشريكني على مال إن  ]٧٤٥[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب السداد واألار، اجلزء العاشر٢٤١ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

أخربين ابن القاسم عن تفسري قول مالك يف املاء يكون بني الرجلني فتهور البئر فيقال ألحـدمها  :  قال سحنون  :النص
ل مـن خنـل أو   ص إن كل أرض مشتركة كانت مل يقتسمها أ      :ل مع صاحبك  عماعمل ولك املاء كله، أو      ا

: كان بينهما األصـل   فادمت أو ورت البئر فإنه يقال لصاحبه إذا  مجيعاًأصول أو أرض فيها زرع زرعوه       
عمل مع صاحبك أو بع حصتك من األصل واملاء، أو قامسه األصل فخذ حصتك ويأخذ حصته، فيؤمر من                  ا

  .ل ومن أحب أن يترك تركأحب أن يعمل عم
  

   محاية األرض ]٧٤٦[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب السداد واألار، اجلزء العاشر٢٤٤ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
ذا كان له نعم إ: وقد سئل عن الرجل تكون له األرض فيها العشب فرييد أن حيميها، أترى ذلك له؟ قال             :  قال :النص

  .ا حاجة، وإن مل تكن له ا حاجة فال أرى ذلك له
  

  املشاركة بعد بدء العمل ]٧٤٧[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب السداد واألار، اجلزء العاشر٢٦٢ص

  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٦٨ 

ا ويأىب اآلخر، فلما عمل نصف العمل أتاه الذي أىب أن يعمل             وسئل عن املاء يكون بني الرجلني يعمل أحدمه        :النص
ليس ذلك لـه،  :  الساعة معك فإن خرج املاء أعطيتك نصف ما أنفقت، وإال فال شئ لك، قال   عملُأَ: فقال

  .وال يعمل معه حىت يعطيه نصف ما عمل ويستقبل العمل معه فيما بقي خرج املاء أو مل خيرج
  .٢٧٠ص  وانظر أيضاً

  
  ح اآللة بنصف عينها أو غلتهاإصال ]٧٤٨[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب السداد واألار، اجلزء العاشر٢٦٤ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 وعن رحى بني ورثة قد خربت فيقول الورثة لرجل منهم اعملها مناصفة فإذا طحنت فلك النـصف ولنـا                    :النص
إن كانوا إمنا  : ملها حىت طحنت، هل حيل له النصف؟ أو يكون له قيمة ما عمل؟ قال ابن القاسم               النصف، فع 

يريدون نصف الغلة فال حيل، وهو حرام، وإن كان إمنا يريدون أن للعامل نصف األرض ونصف الرحى فال                  
  .معلوماً بأس به، إذا كان عمل الرحى حمدوداً

  
  بناء الاجلعالة واملشاركة يف  ]٧٤٩[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: راملصد

  ، كتاب السداد واألار، اجلزء العاشر٢٧٥ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 على عملها ومرمتها  وسئل عيسى عن الرجل يكون له رحى قد خربت أو منصب رحى فرييد أن يعامل رجالً       :النص
يقول له ابن يل رحائي هذه على صفة كذا وكذا، بصخر كذا وكذا ما جيوز يف ذلك؟ فقال جيوز يف ذلك أن 

 فإذا متت فنصفها يل ونصفها لك من أصلها أو ثلثها يل وثلثهـا  ، فيصف له مجيع بنياا   ،وخشب كذا وكذا  
صلها أو كائن ما كان من األجزاء، فهذا اجلائز، أو يقول له ابن يل رحائي هذه على صـفة كـذا       ألك من   
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 ٣٦٩ 

، وقال حسني ابن عاصـم  أيضاً فيها كذا وكذا وهي لك بذلك كذا وكذا سنة فيجوز ذلك       وكذا، أو انفق  
  .مثل ذلك إال أنه قال ال جيوز لك إال يف النهر املأمون

  
  إجارة العني مقابل عمل ]٧٥٠[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب السداد واألار، اجلزء العاشر٢٧٩ص
  .املذهب املالكي: صنيفالت

،  وسئل عن رجل ابتىن رحى فأخرج طرف سده يف أرض جاره على أن يطحن طعامه فيها يف كل شهر مدياً                    :النص
  .هذا جائز: فقال

    
  شرط إسقاط اليمني ]٧٥١[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ول، كتاب املديان والتفليس األ، اجلزء العاشر٣٦٥ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 على دراهم كانت له عليه على أن يدفع إليه مخسة دراهم كل شهر وليس للذي                 وسئل عن رجل صاحل رجالً     :النص
هذا الشرط غري :  مل يأت ببينة عليه، قال مالك  عليه احلق أن يستحلف طالب احلق إن ادعى أنه دفع إليه شيئاً           

   .عه ما كتب يف شرطهجائز، وإن قيم عليه حلف وال ينف

  
  الصلح بإسقاط النصف ]٧٥٢[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب املديان والتفليس األول، اجلزء العاشر٣٦٨ص
  .املذهب املالكي: التصنيف
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 ٣٧٠ 

النصف ويكـون أيب   وسئل مالك عن رجل هلك وعليه دين فقال ابنه لغرمائه من أراد منكم أن أصاحله على             :النص
  .نعم: يف سعة فعلت، ففعلوا، أترى أباه قد برئ من الدين وأنه من ذلك يف حل؟ قال

  
  الوارث يضمن الدين مقابل التأجيل  ]٧٥٣[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب املديان والتفليس األولاجلزء العاشر ،٣٧٢ص
  .كياملذهب املال: التصنيف

 إال  وسئل مالك عن رجل هلك وترك عليه ثالثة آالف دينار ومل يترك من املال إال ألف دينار، ومل يترك وارثاً               :النص
نتني وأنا ضامن وين بدين أيب سنظرأ خلو بيين وبني هذا األلف دينار اليت ترك أيب و  :ابناً له، فيقول ابنه لغرمائه    

قـد  : ه وارث غريه وترك ماالً ال يعرف أفيه وفاء أم ال؟ قلت له         أرأيت إن كان مع    : قال .لكم مجيع دين أيب   
له إن كان فيه فضل كان بينه وبني ورثته على فرائض اهللا فال بـأس            : فما هو؟ قلت  : مسعت منك قوالً، قال   

إمنا أردت منك   : نعم، قلت له  : فيه فضل كان له مبا ضمن من النقصان فال خري فيه، قال           ليس  به، وإن كان    
ث وحده ومل يترك إال ألف دينار وعلى أبيه ثالثة آالف، فسأل الغرماء أن يؤخروه يف األجل على أن                  أنه وار 

  .أما مثل هذا فال بأس به، وقد بلغين عن ابن هرمز مثل ذلك: يضمن هلم ما نقص من املال، فقال
  .٣٨٧، ٣٧٦ص  وانظر أيضاً

  
  املصاحلة مع نية املقاضاة ]٧٥٤[

  
  . ل أليب الوليد ابن رشد القرطيبكتاب البيان والتحصي: املصدر

  ، كتاب املديان والتفليس األول، اجلزء العاشر٣٧٥ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 مث يـدعوه إىل الـصلح       ، وسئل عن الرجل يكون له على الرجل احلق فيغيب شهوده مث يطلبه فيجحده أياماً              :النص
 أن يذهب حبقي ولكن أصاحله فـإذا حـضر          إين إمنا أصاحله ألنه جحدين وأخاف     : فيشهد يف السر ويقول   

إمنـا أردت   ماله تعجل يصاحله مث جيئ يطلب هذا ويقول         : شهودي قمت على حقي، أفترى له ذلك؟ فقال       
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 ٣٧١ 

هو :  عليه فيما رأيت من حتسني قوله، قال ابن القاسم          ذلك له، ورأى الصلح جائزاً     كذا وكذا؟ فكأنه مل ير    
  .رأيي

  
  ركة على بعض التمصاحلة بعض الورثة ]٧٥٥[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب املديان والتفليس األول، اجلزء العاشر٣٧٧ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 فأراد ورثته أن يصاحلوا امرأته وخيرجوهـا مـن    وعروضاً  وسئل مالك عن رجل هلك وعليه دين وترك ماالً         :النص
  . العروض معروفة مل يكن به بأس، وإن كان ال يعرف فال أحبهإن كانت: املرياث، قال

  
  كفالة أحد الشريكني لصاحبه ]٧٥٦[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب املديان والتفليس األول، اجلزء العاشر٣٧٩ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 ،أنا: ليها، فلما أراد البائع أن يكتب الكتاب عليهم قال أحدمها لصاحبه           وقال يف رجلني اشتريا سلعة تعاقدا ع       :النص
 يف متجرنا مل مينع ملكـان الـدين، مث           إن أردت سفراً   تب الكتاب علي وال تكتبه عليك حىت يكون خلواً        اُك

ىب  ادفع إيل نصف الثمن، فأ     :، فقال الذي مل يكتب الكتاب عليه      كتب الكتاب على أحدمها، مث باعا السلعة      
أنا ألزم ذا الدين وأختوف أن تأخذه فتفسده أو تقضيه غرماءك، فال أدفـع        : الذي كتب عليه الكتاب وقال    

سرق مين عشرة دنانري    :  فلما حل األجل قال الذي عنده املال       ، وغلبه على أال يدفع إليه شيئاً      ،إليك منه شيئاً  
أرى أن يغرم العشرة الـذي      :  قال .فيها ربح ح بيين وبينك أن لو جاء       فهي بيين وبينك كما كان يكون الرب      

 كانت عنده اليت حبسها عن شريكه، ولو قال أا سرقت مين أو هلك املال كله مل ينفعه ذلك ورأيته غارماً                   
  .هلا إن حبسها عنه
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 ٣٧٢ 

  الصرف ملا يف الذمة قبل احللول ]٧٥٧[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب املديان والتفليس األول العاشر، اجلزء٣٩٢ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 ونصف، فأراد اخلروج إىل موضع، فأراد        وسئل عن رجل كان لقوم عليه دين ولرجل منهم أربعة عشر ديناراً            :النص

هم ال خري فيه، هذا مكروه أن يعطي يف نصف درا         :  دراهم، قال   ونصفاً قضاء دينه، فقضاه أربعة عشر ديناراً     
أعجب إيلّ أن : ويأخذ منه درهم فضة؟ قال  فيعطيه ديناراً:، قيلقبل حمل األجل، ولكن يعطيه يف ذلك عرضاً    

  .وال بأس به: بن القاسمايأخذ يف ذلك عرضاً، كأنه خففه لقلة النصف، قال 
  

  ترتيب الدائنني ]٧٥٨[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب املديان والتفليس األولء العاشر، اجلز٣٩٥ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
أ صاحب  يبد: سئل مالك عن الذي يستدين فيزرع وقد استأجر فيه أجراء مث يعجز فيه فيستدين مث يفلس، قال           :النص

  .وحياته به الزرع فاستدان يف عمله حيىيالدين اآلخر فاآلخر، وإمنا يكون ذلك إذا فلس ومل يكن له شئ 
  .١١ص ١١، وج٥٥٣صوانظر 

  
  الشراء بالعطاء ]٧٥٩[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب املديان والتفليس األول، اجلزء العاشر٣٩٩ص
  .املذهب املالكي: التصنيف
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 ٣٧٣ 

 أنأخذ ذلك مـن     ، تلك العينة   وسئل عن الرجل يتعين يف عطائه فيحبس العطاء وله مال فيه وفاء مبا عليه من               :النص
  .ال أرى ذلك: ماله؟ قال

  
   اشتراط عدم املقاصة ]٧٦٠[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب املديان والتفليس األول، اجلزء العاشر٤٠٠ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

إين : لعة يبيعها فأراد شراءها منه، فقال لـه البـائع  عمن كان له على رجل مال فلقيه ومعه س] مالك[ وسئل   :النص
 فإين ال أقاصك بثمنها، فاشتراها منه :أخاف أن تقاصين بثمنها وأنا إمنا أريد أن أبيعها حلاجة كذا وكذا، قال        

: على ذلك، مث أراد مقاصته بثمنها وللناس عليه ديون سوى دينه كثرة إال أنه مل يفلس، أترى أن يقاصه؟ قال           
 أحل على ذلك، قيل له إنه قد اشترى على أن ال يقاصه وعلم أنه إمنا يبيعها ألمر سـوى            إنرى ذلك له    نعم أ 

من حتت   أمره فاشتراها على ذلك، فقال أرى ذلك له وهو يقول إمنا اشتريت منك ألقاصك وألستويف حقي               
  .يدي، فإين أرى ذلك

  
  ضع وتعجل ]٧٦١[

  
  . ن رشد القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب الوليد اب: املصدر

   ، كتاب املديان والتفليس األول، اجلزء العاشر٤٠٤ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 ولك تأخري غريه إىل مخسة أشـهر،         وسئل عمن كان له على رجل دين حال فقال له عجل يل سبعني ديناراً              :النص
جلتين، فقـال أي واهللا     فجاءه فكتب عليه وأخذ السبعني، مث قال إين أراك أحب إليك لو وضعت عنك وع              

بعد ما وجب ذلك وكتبه ال يصلح ذلـك،   : قال مالك . ولكن مل أطمع بذلك، فقال فأنا أفعل فانقدين مايل        
، فإن كان بعد وجوبه ووقوعه فال خـري  فإن كان ذلك عند املراوضة قبل وجوب ذلك فال أرى بذلك بأساً       

  .فيه
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 ٣٧٤ 

  .٢٣٧ص  ٥ج، و١٩٩-١٩٨ ص ٤جو ،٥٦٥، ٤٧٠ص وانظر أيضاً
  

  التوكيل يف اإلقراض ]٧٦٢[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب املديان والتفليس األول، اجلزء العاشر٤١٣ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 :ل إياها قا  هاف فقبضها منه، فلما تقاضا     أمر له ا عند صر      أربعني درمهاً   وسئل مالك عن رجل أسلف رجالً      :النص

 أترى أن حيلف لـه  : قيل.ما شأنه وشأن الصراف؟ ذلك عليه :  فقال .دفعتها إىل الصراف حسبته لك وكيالً     
 مل أر  هذه شبهة، وإن مل يكن متهماً ، رأيت أن حيلف   الصراف إن جحده؟ فقال ذلك خيتلف، إن كان متهماً        

  .وحيلف له الصراف على كل حال: وقال ابن نافع: قال سحنون. أن حيلف
  

  اجرة الورثة على احلصادمؤ ]٧٦٣[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب املديان والتفليس الثاين، اجلزء العاشر٤٢٥ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 غـري    قد أفرك، فلما حصد ودرس جاء غرماء امليت ومل يترك مـاالً             وترك زرعاً   وعن رجل توىف وترك ولداً     :النص

نعم، ذلك هلم يأخذون إجارة مـا   : فطلب الولد يف الزرع إجارة هل ترى ذلك هلم؟ قال ابن القاسم   ،الزرع
  .عملوا فيه

  
  مقاصة بعض الشركاء يف الدين ]٧٦٤[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب املديان والتفليس الثاين، اجلزء العاشر٤٥٨ص
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 ٣٧٥ 

  .ب املالكياملذه: التصنيف
 وللذي عليه احلـق    ،عن الرجلني هلما احلق على الرجل بذكر حق واحد        ] أي ابن القاسم  [ قال عيسى وسألته     :النص

 فيقاصه الشريك الذي عليه للغرمي احلق مباله من ذلك احلق املشترك بنصيبه منه بغـري إذن                 ،حق على أحدمها  
. عن ظهر يـد    تضى منه كانت مقاصة أو تقاضيا     يدخل معه صاحبه فيما اق    :  أيكون له ذلك؟ فقال    ،صاحبه

  .نعم وإن كان الذي عليه احلق ملياً: ؟ قالوإن كان الذي عليه احلق ملياً: تقل
  

  مبادلة السلعة املعينة مع الوفاء ]٧٦٥[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب املديان والتفليس الثاين، اجلزء العاشر٤٧٢ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 بن وهب عن الرجل يفلس فيجد أحد الغرماء متاعه بعينه بيد املفلس فرييد أخذه ويريد الغرمي                 عبد اهللا  وسئل   :النص

ال ندفعه إليه بل حنسبه عليك ملا نرجو فيه من الزيادة وندفع إىل رب السلعة حقـه  : دفعه إليه، فيقول الغرماء 
 ومل  علـي إين أخاف أن يهلك قبل أن يباع علي فيبقى حق رب السلعة ديناً        : لسالذي له عليك، فيقول املف    

        بل :  فهو لكم بالثمن وأنا برئ من ضمانه ، فيقولون         ننتفع بالذي نرجوا من الزيادة فيه، فإن حبستموه علي
 قبـل أن     فيدفعوا إىل الغرمي حقه مث لك السلعة       .ضمانه منك وزيادته لك فيما نقص من حقنا الذي عليك         

أرى ضماا من الغرماء يقاصهم ا املفلس فيما هلم عليه، فإن بيعت وسلمت كـان فـضلها                 : تباع، قال 
 .للمفلس

  
   املفلس الصدقة على ]٧٦٦[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب املديان والتفليس الثاين، اجلزء العاشر٤٧٥ص
  .الكياملذهب امل: التصنيف
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 ٣٧٦ 

حنن نقبل  :  مفلس بدنانري يؤديها يف دينه فلم يقبل وقال الغرماء          على رجلٍ  قلت له فإن تصدق رجلٌ    : حيىي قال   :النص
: ال جيرب على أخذ الصدقة ألنه يقول: ذلك عليك فال ينبغي لك أن تضر بنا يف ترك ما تصدق به عليك، قال            

  . فأؤدي إن شاء اهللاال ألزم نفسي مذمة وال أوجب علي منة وسريزقين اهللا
  .٣٦ص ١٤ج وانظر أيضاً

  
  استرداد عني النقود ]٧٦٧[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب املديان والتفليس الثاين، اجلزء العاشر٤٧٧ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

دنانريهم مث أفلس اجلمال قبل أن يركبوا مث        سألت أشهب عن قوم اكتروا من مجال ودفعوا إليه          :  قال سحنون  :النص
  .ال وليس هذا مثل السلع: أدرك رجل منهم دنانريه يف يده بعينها يشهد له عليها هل يكون أحق ا؟ قال

  
  البكر تعطي الزوج قبل الدخول بعض ماهلا ]٧٦٨[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  تاب املديان والتفليس الثاين، ك، اجلزء العاشر٤٨٤ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 قال سحنون يف البكر تعطي زوجها بعض ماهلا وذلك قبل الدخول ا وذلك ليكملها أمرها أو تباريه بشئ من :النص
يلزم  من ماهلا قبل البناء ألنه حمجور عليها، وب أو وصي فال جيوز هلا أن تعطيه شيئاًأإن كان هلا   : ماهلا، فقال 

ولو كانت البكر يتيمة وكان ال أب هلا وال وصي حىت ال تكـون              . الزوج الطالق ويرد عليها ما أخذ منها      
لة السفيه الذي ال وصي له إن نـز عليها يف ماهلا جاز ذلك للزوج ومل يرد ما أخذ منها ألا عندي مب    حمجوراً

 .حيجر عليه، فإذا حجر مل جيز شئ ممـا صـنع  ريته وهبته وصدقته ما مل      وره كلها جائزة عليه بياعاته وأش     أم
البيعه وال شراؤه وال هبته وال صدقته وال أعطياته، فكذلك البكر يف عطيتها زوجها وخمالعتها مباهلا جائز إن                  
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فإن كان هلا أب أو وصي حىت تكون حمجوراً عليها مل جيز هلا شئ ممـا          . كانت يتيمة ومل تكن حمجور عليها     
  .يها ولزم الزوج الطالقصنعت وكان مردوداً إل

  
  إسقاط اليمني مقابل التأجيل ]٧٦٩[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب املديان والتفليس الثالث، اجلزء العاشر٤٩٨ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

ال حتلفين، وأخـرين  : فه، فقالعن رجل له على رجل حق فجحده إياه، فأراد إحال    ] ابن القاسم [وسئل  :  قال :النص
  .ال خري فيه، وهو سلف جر منفعة: إىل سنة وأنا أقر لك، فقال

  .٤٠٥وانظر ص
  

  الغرماء يسلفون البائع ]٧٧٠[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب املديان والتفليس الثالث، اجلزء العاشر٥٠٩ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 ومسعته يقول عن مالك أنه بلغه عنه أن قال يف رجل اشترى سلعتني خمتلفتني ففلس املشتري، فوجـد البـائع          :لنصا

ك الغرماء السلعة الباقية بثمنها، ودفعوه إليه، أنه يرجع حياصهم          فتاإحدى السلعتني يف يده وفاتت األخرى، ف      
وذلك أا مال من مال املفلس ضماا منه ومناءها : بغبثمن السلعة الفائتة يف مثن السلعة اليت افتكوها، قال أص

  .له
  

  احلمالة ]٧٧١[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
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  ، كتاب املديان والتفليس الثالث، اجلزء العاشر٥١٠ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 حييط مباله أو بعضه، فتحمل حبمالة وهو يعلم أنه          يقول يف رجل عليه دين    ] أي ابن القاسم  [مسعته  :  قال أصبغ  :النص
ورآهـا مـن   .  عند مالك مفسوخة ال جتوزأيضاًواحلمالة : قال. سيغرم إنه ال يسعه ذلك فيما بينه وبني اهللا        

  .ناحية الصدقة، ومل يرها من ناحية البيع
  

  إسالف املفلس ]٧٧٢[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب املديان والتفليس الثالث، اجلزء العاشر٥١٢ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
وسئل عن رجل عليه دين قام عليه الغرماء، وال مال له فجاء يـسلفه أو           ] أي ابن القاسم  [ومسعته  : بغص قال أ  :النص

 أيـضاً  أبني، والسلف    يعينه إىل أجل، أعليه أن يأخذ ذلك فيقضيه الغرماء؟ قال ليس ذلك عليه، ويف التعيني              
  .ليس ذلك عليه، وقاله أصبغ

  
   األجريتجارـاست ]٧٧٣[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب املديان والتفليس الثالث، اجلزء العاشر٥١٥ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

وما استدان يف ذلك فإمنا يلحق ذمته : س بذلك، قال إنه ال بأ: وقال مالك يف األجري يستأجره الرجل فيستتجره:النص
الضمان يقع عليه إذا استأجره وأطلعه يف حانوت أجلسه فيه يعمل    :  قيل البن القاسم   .إذا مل يكن يف يده مال     

أال : نعم، قلت له  : ترى هذه اإلجارة جائزة؟ قال    : نعم، قلت : فيه، فما دخل عليه كان للذي استأجره، قال       
 ان الضمان يقع عليهإذا ك: ال وأين الشرط؟ قلت : جره بشرط على أن يضمن له ما تلف؟ قال        تراه كأنه استأ  

  .ال وهذه سنة املسلمني ال شك فيها: فإنه شرطه يف األصل، قال
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  ضمان الوكيل يف قبض الدين ]٧٧٤[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ن والتفليس الثالث، كتاب املديا، اجلزء العاشر٥٣٤ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 ، فيأتيه رجل يزعم أنه رسول صاحب املائة إليـه أرسـله           ، وسئل عن الرجل يكون له على الرجل مائة دينار         :النص
فيقول للذي عليه الدين هات مخسني وأنا أحط عنك مخسني فإن أىب صاحبها الذي أرسلين أن حيطها فهـي        

 فال يصدقه الغرمي    ،ن، أو يزعم أنه وكله على قبض مخسني وقد وضع عنك مخسني           علي يف مايل أنا هلا ضام     
فيقول الرسول هات اخلمسني وأنا ضامن للخمسني اليت أحط عنك إن أنكرها، هل تلزم الرسول اخلمسني يف 

ـ   الوجهني مجيعاً  ا وال  إن أنكر صاحب املائة على مثل هذا الشرط؟ أم تراها الزمة له إذا زعم أن الغرمي حطه
 سواء إذا كان يقبض على      أرامها مجيعاً : تلزمه إذا حطها هو وضمنها وعلى ذلك قبض اخلمسني؟ قال أصبغ          

هذا الشرط أن ذلك عليه كله، فأرى أن ينظر يف قبضه إمنا يقتضي لغائب بعيد الغيبة أو بوجه يطول عليـه                     
 لالنتفـاع    وأراه ضامناً  شاء فال أراه جائزاً    أو يقاضى ويقضي فيها ما       مكثها عنده إىل ذلك لينتفع ا انتفاعاً      

 وإمنا هو كالرسول يأخذ ويذهب به فيعرف ذلـك           ومفاصلته إياه قريباً   وإن كان صاحبها قريباً   . وزيادا له 
ه افريضى أو ال يرضى فيضمن وليس لقبضه إياه عنده مكث كمكث الودائع والبضائع املطول أمرها، فـأر                

  . هذه جريرة زيادة وال ضمان زيادة وال مة فهو عند هذا معروف له، وليس يف وأراه الزماًجائزاً
  

  شراء البيض على أن يفقس ]٧٧٥[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب املديان والتفليس الثالث، اجلزء العاشر٥٦١ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
  .ض على أن تفقس أن ذلك جائز وسئل مالك عن الذي يشتري البي:النص

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٨٠ 

   للمدينالدائن يعمل أجرياً ]٧٧٦[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب الرهون األول، اجلزء احلادي عشر١٤ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
تأجرين أتقاضى لك، وآخذ اخلـراج      اس:  مث قال املرن للراهن    ، أو غلة  اًدار:  وقال مالك يف رجل ارن رهناً      :النص

وأتقاضى لك بإجارة معلومة، فما اجتمع من مال فضل عن إجاريت حبسته، فكلما حل شئ مـن حقـي                   
  .ال بأس به إذا مل يتعجل القضاء إال حملله، ومل يكن يف أصل البيع شرط: اقتضيته حملله، قال مالك

  .٢٢ص وانظر أيضاً
  

  استيفاء الدين من أجرة الرهن ]٧٧٧[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: دراملص
  ، كتاب الرهون األول، اجلزء احلادي عشر١٥ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 وقد أجاز يف كتاب حرمي البري من املدونة أن يأذن راهن الدار ملرنها بعد عقد البيع أن يكريها                :قال ابن رشد   :النص

  . ومل يكن يف ذلك عناء ذلك إذا كان الدين حاالًويأخذ حقه من كرائها، ومعىن
  

  توكيل املرن ببيع الرهن ]٧٧٨[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب الرهون األول، اجلزء احلادي عشر١٥ص

  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٨١ 

 آتك حبقك إىل كذا وكذا من األجـل، فأنـت   ويقول له إن مل  وسئل مالك عن الرجل يرهن الرجل الرهن،      :النص
ال يباع الرهن إال بإذن السلطان، كان على يدي         : موكل ببيعه وتستويف حقك، ويشهد له بذلك، قال مالك        

  .أحد، أو على يدي صاحب الرهن
  

  تضمني العدل للرهناشتراط  ]٧٧٩[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب الرهون األول احلادي عشر ، اجلزء٢٢ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 ووضعه على يدي رجل، وشرط الذي أسلف على الـذي           ، ورهنه عبداً   سلفاً  وسئل عن رجل أسلف رجالً     :النص

  .نعم أراه ضامناً: ؟ قالوضع الرهن على يديه، أنك ضامن ملا أصاب الرهن، فهلك العبد، أتراه ضامناً
  .٧٣، ٢٨، ٢٦ص وانظر أيضاً

  استثمار الرهن ]٧٨٠[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب الرهون األول، اجلزء احلادي عشر٢٣ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 له ووضعه على يدي رجل، فأراد الذي وضع على يديه أن            حائطاً عن رجل رهن رجال ً     ]مالك [وسئل:  قال :النص

 فقيل له أفيساقيه الذي له .، وأراه قد رهن رهنه وكأنه ال يراه رهناًأراه عيباً: حبه الذي هو له، قاليساقيه صا
فيضع الرهن على يدي ابـن الـذي لـه        أ :ليق،  ما أرى بذلك بأساً   : الدين من الذي وضع علي يديه؟ قال      

  .ابنه وال امرأته وال أخيهال يعجبين أن يضعفه على يدي : أراه قد رهن رهنه وضعفه، وقال: احلائط؟ قال
  .١٢٩ص  وانظر أيضاً

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٨٢ 

  توحيد آجال الديون أو رهنها ]٧٨١[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب الرهون األول، اجلزء احلادي عشر٢٤ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
، ويرن منـه    أراد الذي له الدين أن يبيعه بيعاً      عن رجل كانت له أذهاب إىل آجال خمتلفة، ف         ]مالك[ وسئل   :النص

 وجيعل فيه دينه كله      ويرهنه رهناً  ال خري فيه، فقيل له أفيبيعه بيعاً      : ، وجيعل آجاهلا واحدة يف الرهن، قال      رهناً
  .ال خري فيه: الذي عليه؟ قال

  
  إجارة الرهن ]٧٨٢[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب الرهون األول، اجلزء احلادي عشر٢٨ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

الدار أو الغالم يواجره أو يكري الدار الذي وضع على يديه الرهن، أم املـرن، أم  :  عن الرهن  مالكاً وسألت   :النص
كرائها من  إ واملرن أوىل ب   ،وال يواجر غالمه  ليس لصاحب الدار أن يكريها      :  قال .صاحب الدار، أو الغالم   

  .الذي وضعت على يديه ومن صاحبها
  

   بالرهنانتفاع املدين ]٧٨٣[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب الرهون األول، اجلزء احلادي عشر٣٣ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 أن يقـرأ يف  ]الـراهن  [، مث احتـاج حاً فيها علم أو سال   أو كتباً   وقال مالك يف رجل ارن يف حقه مصحفاً        :النص

  .ال ينتفع بشئ من الرهن: املصحف أو الكتاب، أو نزل به عدو فاحتاج إىل السالح، فقال



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٨٣ 

   

  بيع الرهن للدائن ]٧٨٤[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب الرهون األول، اجلزء احلادي عشر٣٧ص

  .لكياملذهب املا: التصنيف
 وسئل عمن له على رجل دين، وارن منه حائطاً له، وأحلف بالطالق ليوفينه الثمن إىل أجل مساه له، فلما دنا    :النص

إمنا بعته حني خفت احلنث،     : األجل وخاف احلنث، باعه تلك النخل اليت ارنه إياها بذلك الدين، مث قال له             
أرأيت هـذا  : تري ابتعت منك بالشهود والبينة، قال مالك وأنا أظنه سريد علي مايل وأقضيه حقه، وقال املش        

  راحبـاً إن كان هذا املال ماالً    : نعم، فقال : الذي يطلب رد هذا احلائط عليه، أطيب النفس باحلنث؟ فقيل له          
كثري الفضل على ما باعه إياه، ال يشبه تغابن الناس يف البيوع، فأرى أن يرد عليه ماله الذي باع، ويقـضيه                     

  .قع عليه احلنثدينه وي
  

  غلة الرهن ]٧٨٥[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب الرهون الثاين، اجلزء احلادي عشر٦٣ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
لـك   مع الرهن، إال أن يـشترط ذ       إا للراهن وإا ال تكون رهناً     :  قال يف غلة احلائط املرهون والدار والعبد       :النص

املرن يف رهنه، وال يصلح للمرن أن يشترط أن يتقاضى يف البيع غلة الرهن يف كل عام، ألن ذلك لـيس                     
  .بشئ ثابت معلوم، إمنا ذلك يكون مرة وخيطئ مرة أخرى، ويكثر مرة ويقل أخرى، وال بأس به يف السلف

  
  الكفالة مقابل الوفاء ]٧٨٦[

  
  . ن رشد القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب الوليد اب: املصدر



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٨٤ 

  ، كتاب الرهون الثاين، اجلزء احلادي عشر٧١ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

بعين سلعتك هـذه    :  عليه إىل أجل فأتى الراهن إىل رجل فقال له          يف سلعة له    رهناً  وقال يف رجل رهن رجالً     :النص
ال صاحب رهنه، فال ينبغي للمرن     ، فلم جيد إ    يل عند فالن، فسأله البائع محيالً      بدين إىل أجل ألفتك به رهناً     

  . يصري له قضاء من حقه يصري من حقه إليه، كما ال ينبغي له أن يبيع له شيئاًأن يتحمل عنه شيئاً
  

   وضمانه العدلكفالة ]٧٨٧[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب الرهون الثاين، اجلزء احلادي عشر٨٠ص

  .ملذهب املالكيا: التصنيف
 حبق له إىل أجل، واشترط وضع الرهن على يد رجـل             ارن من رجل رهناً    ولو أن رجالً   :]قال ابن القاسم  [ :النص

ضمن للمرن قبضه وحوزه، وحتمل له مع ذلك باحلق إىل األجل الذي رهن الرهن إليه فيه، فتركـه عنـد                  
زه، فقال احلميل أنا أخرته عند الـراهن، إرادة         الراهن ومل يقبضه، فقام صاحب احلق على قبض الرهن وحو         

الرفق به، وأنا له وللحق ضامن إىل األجل، فإن احلجة يف ذلك إىل املرن، ألنه يقول أخاف أن يفلس احلميل  
والذي عليه احلق فيدخل معي يف الرهن عندي وال آخذ من حقي وفاًء فأرى أن يؤمر احلميل بقبض الـرهن      

  .عل نزع منه ووضع للمرن على يد غريه، واحلمالة باحلق عليه كما هيمن الراهن، فإن مل يف
  .٢٩٣، ١٢٠، ١١٧، ١٠٦، ٩٨ص وانظر أيضاً

  
  تصرف الراهن بالرهن ]٧٨٨[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب الرهون الثاين، اجلزء احلادي عشر٨٣ص
  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٨٥ 

 مبا عليـه دفـع إىل        إن الراهن إذا كان موسراً     : فأعتقه الراهن أو دبره    عن رجل رهن عبداً    ]قال ابن القاسم  [ :النص
املرن حقه، وجاز عتقه أو تدبريه وإن كان غري موسر مبا رهنه، فال عتاقة وال تدبري له، واملرن أحق برهنه                    

  .حىت يستويف حقه
  

  وفاء الدين من غله املرن ]٧٨٩[
  

  . ب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيبكتا: املصدر
  ، كتاب الرهون الثاين، اجلزء احلادي عشر٨٨ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 يغل كـل يـوم    إىل شهر وارن ا منه غالماًعن رجل باع من رجل سلعة بثالثني درمهاً       ]قال ابن القاسم  [ :النص

، أخذه من سـيده،  درمهاًمل جيد الغالم كل يوم  راج غالم، وإن، واشترط أنه يطرد حقه كل يوم يف خ   درمهاً
 ال  كما ذكرت، إن مل جيده عند الغالم أخذه من الراهن، كان جائزاً            إذا كان مضموناً  : ، قال وكان له ضامناً  

 كل يوم، إال أنه ارن العبد يف حقه إىل          بأس به، ولو مل يكن البيع على ذلك من الشرط أنه يضمن له درمهاً             
 ما مل يرد املرن العبد على   أيضاًحمله، فطاع له الراهن بدرهم كل يوم من خراج غالمه، مل يكن بذلك بأس               

  .سيده لذلك فيكون الراهن إمنا فعل ذلك للذي رد عليه من رهنه
  

  تكلفة الرهن ]٧٩٠[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ب الرهون الثاين، كتا، اجلزء احلادي عشر٩٠ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
أما مـا حيـوزه املـرن يف    : عن الرجل يرن الرهن، على من ترى كراء موضعه؟ قال          ]ابن القاسم [ وسئل   :النص

له، مثل الرأس والثوب وما أشبه مما ال يكون يف مثله مؤونة فال كراء فيه ألن هذا يرنه الرجل وحيوزه                    نـزم
على هذا أمر الناس، وأما إن كان الشئ له قدر وبال، مثل الشئ خيزنه وما أشبه، فكراؤه                 له، و نـزمعه يف م  

  .على صاحبه، ألن هذا من النفقة، ونفقة الرهن على صاحبه



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٨٦ 

  
  رهن العارية ]٧٩١[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب الرهون الثاين، اجلزء احلادي عشر٩١ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

: عن رجل يستعري الثوب من رجل لريهنه بعشرة دنانري، فرهنه ا مث تلف الثوب، فقـال           ]ابن القاسم [ وسئل   :النص
  .يضمن املرن للراهن، ويضمنه الراهن لصاحبه

  
  إعارة الرهن ]٧٩٢[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب الرهون الثاينر، اجلزء احلادي عش٩١ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

ه األيام الثالثة أو عن الرجل يرن الرهن، مث يعريه املرن للراهن لبعض حوائجه، فيغيب ب          ]ابن القاسم [ وسئل   :النص
قد فسخت رهنك :  مث يرجع فرييد املرن قبضه على رهنه كما هو، ويأىب ذلك الراهن، ويقول        أقل أو أكثر،  

، وإن فلس قبل أن يـرده     وال أرى له أخذه، إال أن يرده إليه طائعاً         ال أرى له رهناً   : يتك إياي ترد، قال   وعار
  .إليه، مل يكن له رهن، وكان إسوة الغرماء

  
  رهن الدين ]٧٩٣[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب الرهون الثاين، اجلزء احلادي عشر١٠٦ص
  .املذهب املالكي: يفالتصن



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٨٧ 

 إىل  الذي له الدين سلعةً، فباع الذي عليه الدين أنه قال يف رجل عليه لرجل دين وقال سحنون عن ابن القاسم   :النص
 إنه إن كان ذلك إىل األجل الـذي      : إىل األجل الذي باع إليه السلعة      أجل، وارن يف مثنها الدين الذي عليه      

 أبعد من أجل الـدين  بأس، وإن كان بيعه سلعته إىل أجل       مل يكن بذلك     عليه الدين لصاحب الدين أو أدىن،     
 يف يديه إىل األجل الذي باع إليه سلعته، مل حيل ذلك،            الذي عليه، فاشترط أن يكون ما عليه من الدين رهناً         

لذي ؛ ألنه حني اشترط حبس ما عليه من الدين بعد حلول أجل دينه، فكأنه سلف من ا       وسلفاً ألنه يصري بيعاً  
  .له الدين أسلفه إياه، على أن باع منه سلعته إىل األجل الذي مسى

    
  وفاء الدين من كراء الرهن املشاع ]٧٩٤[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب الرهون الثاين، اجلزء احلادي عشر١٠٨-١٠٧ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

لك عن رجلني كانت بينهما أرض فرهن أحدمها نصيبه من رجل آخر، فلما حل احلق                قال سحنون وسئل ما    :النص
 أخذه   ما ينفعك، إن بعتك    :بعين نصيبك، قال له الذي عليه احلق      : أعسر الرجل بالثمن، فقال صاحب احلق     

ال خري يف   : شريكي بالشفعة، فأنا أتكارى منك نصيبك سنني، وأقاصك مبا أسلفتك حني استويف حقي، قال             
  .هذا

  
  اشتراط االنتفاع بالرهن ]٧٩٥[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب الرهون الثاين، اجلزء احلادي عشر١١١ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

ه إىل أجل سئل ابن القاسم عن الذي يبع البيع ويرن الدار أو العبد أو الثوب، ويشترط االنتفاع ب:  وقال أصبغ:النص
  .نعم ال بأس به: فإن كان ذلك إىل أبعد من أجل الرهن أو قبله، قال: ال بأس به، قيل له: معلوم، قال

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٨٨ 

  وضع الرهن لدى األجري ]٧٩٦[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب الرهون الثاين، اجلزء احلادي عشر١١٨ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
مسعت ابن القاسم يقول يف الذي يرن احلائط، فيضعه على يد أجريه يف احلائط أو مساقيه، إنـه                  :  قال أصبغ  :نصال

  .ليس برهن حىت حيوزه وجيعله على يد غري من يف احلائط
  

  رهن املبيع ]٧٩٧[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ون الثاين، كتاب الره، اجلزء احلادي عشر٧٥ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 إىل ذلك األجل مل     من احليوان أو العروض بثمن إىل أجل، واشترط أن يبقى ذلك بيده رهناً              لو باع رجل شيئاً    :النص

، وكذلك روى ابن وهب عن مالك يف احليوان، قال ابن القاسم يف العروض، ولو                مفسوخاً جيز، وكان بيعاً  
، وكان أحق به من      جيوز ارانه إياها عند بيعها على يدي غريه، لكان ذلك جائزاً           وضع هذه األشياء اليت ال    

  .الغرماء
  املرن يؤجر الرهن ]٧٩٨[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب الرهون الثاين، اجلزء احلادي عشر١٢٤ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 إىل أجل، مث إن املرن أكراها من رجل بدينار إىل أجل برضى من صـاحب                جل داراً  وعن رجل ارن من ر     :النص
الدار، مث إن الذي اكتراها أكراها من الراهن إىل ذلك األجل، فهل يفسخ هذا رهنه؟ وكيف يصنع؟ قال ابن                   



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٨٩ 

 مـا   إن كان ذلك من سبب صاحب الدار فالكراء له الزم، وذلك فساد لرهنه، وال رهن له فيهـا                 : القاسم
  .دامت يف يده، وإن كان ذلك من أجنيب من الناس، وصح ذلك، فذلك جائز

  
  رهن املشاع ورهن املرهون بإذن املرن  ]٧٩٩[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب الرهون الثاين، اجلزء احلادي عشر١٢٦ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 حائطه بعشرة دنانري، مث رهن نصف احلائط ثانية من رجل آخر بإذنه بعشرة دنانري،       ن رجالً  وقال يف رجل ار    :النص
مث قضى األوىل، فأراد أن يرهن نصف حائطه من رجل آخر، يريد النصف الذي قضى عنه ما كان رهنه به،                    

  .ذلك له: قال
  .١٢٨ص  وانظر أيضاً

  
  رهن ما زاد من قيمة العني عن حد معني ]٨٠٠[

  
  . ب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيبكتا: املصدر

  ، كتاب الرهون الثاين، اجلزء احلادي عشر١٢٧ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

أنا أرهنك يف عبدك ما     :  عبداً مبائة دينار إىل أجل، ورهنه داراً إىل أجل مث قال له             وعن رجل اشترى من رجلٍ     :النص
إذا بعت الدار، فابدأ بأخذ مائة، فما كان بعد املائة فهو رهن لـك يف            : لبعد مائة دينار، من مثن الدار، يقو      

  .ال جيوز هذا الرهن: حقك، فقال
  

  رهن املرهون باإلذن ]٨٠١[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٩٠ 

  ، كتاب الرهون الثاين، اجلزء احلادي عشر١٣٤ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 من آخر إىل شهر برضى مـن األول، فجـاء           أيضاً إىل سنة، مث رهنه       ابن القاسم عن رجل أرهن رهناً       وسئل :النص
إذا كان ليس فيه فضل، مل يبع الرهن إىل ذلك األجل، وإن كـان يف  : الشهر وطلب املرن اآلخر حقه، قال  

فما بقي أعطي اآلخر    الرهن فضل عما رهنه عند األول، بيع الرهن، فأعطي لألول حقه قبل حلول األجل،               
  .منه حقه

  
  رهن عقل العبد املرهون ]٨٠٢[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب الرهون الثاين، اجلزء احلادي عشر١٣٥ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

رهن على يديه، ألنه ينقص  وقال يف العبد الرهن خيرج إن عقله رهن مع رقبته ويوضع على يدي الذي وضع ال            :النص
  .من رهنه

  
  تقومي ما ال حيل بيعه ]٨٠٣[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب الغصب، اجلزء احلادي عشر٢٣٣ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

وخياف من هالكه لو كان     يقوم على حال ما يرجى من متامه        : وقال مالك يف الزرع تأكله املاشية، قال      :  قال :النص
كيف يقوم ما ال حيل بيعه؟ فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد قضى يف اجلنني                 : حيل بيعه، فإن قال قائل    

فهذا مثله، فاجلنني ال حيل بيعه،بغرة .  
  .٢١٦ ص٩وانظر ج

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٩١ 

  إجارة األرض املزروعة ]٨٠٤[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب الغصب، اجلزء احلادي عشر٢٣٧ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
إن أرض مصر ينكشف عنها املاء، وبعضها لصيق بعض، فإذا بذر الناس احلبوب فرمبـا     :  وسئل مالك وقيل له    :النص

غري  فبذر فيه مث ينظر بعد ذلك فيوجد قد بذر يف ،أخطأ املرء فزاد على حده من حد جاره، الفدان والفادانني         
: فقيل له : ما أرى ذلك وال أظنه، قال     : أنا أعطيك بذرك وكراء بقرك، قال مالك      : حقه، فيقول رب األرض   

  .نعم أراها له بكرائها وله الزرع: فترى أن تكون تلك األرض اليت وقع فيها بذره، له بكرائها؟ قال
  

  إجارة السفينة حتمل اخلمر ]٨٠٥[
  

  .  ابن رشد القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب الوليد: املصدر
  ، كتاب الغصب، اجلزء احلادي عشر٢٤٣ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
أما إذا كـان    : ؟ قال ء أيأخذ هلا كرا    وسألته عن مسلم أو نصراين عدا على سفينته مسلم، فحمل عليها مخراً            :النص

 يأخذ كراء سفينته فيما     له أن : فاملسلم، قال : تعدى عليها نصراين، فله أن يأخذ هلا كراء ويتصدق به، قلت          
  .أبطلها، وال ينظر إىل كراء اخلمر

  التأمني ]٨٠٦[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب احلوالة والكفالة، اجلزء احلادي عشر٢٨٩ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
ركون يف الصفقة من الرقيق، فرييدون بيعهـا    سئل مالك عن القوم يشت    : أخربين ابن القاسم قال   :  قال سحنون  :النص

ومن أخذ من ذلـك  . هذا حرام ال حيل: قال. فيعطي أحدهم بعض أصحابه شيئاً على أن تكون عهدته عليه       



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٩٢ 

احلمالة باجلعـل   :  وقال مالك  .كانت عليه، وهذه احلمالة باجلعل     التباعة على من   رده إىل أصحابه، وكانت   
هل لك أن تعطيين دينارين علـى  : ن رجل سلعة، فقال رجل أجنيب للبائع  حرام، وإمنا هي مبنـزلة من باع م      

فإن متّت كل الذهب بالذهب متفاضالً، وإن مل تـتم        . أنه إن تبع السلعة تباعة ألحد فأنا ضامن لتلك التباعة         
  .أعطين مخسة يف مخسني أغرمها إن تبع السلعة تباعة: أخذ هللا باطالً، كأنه قال

  
   الديناحلوالة على غري أصل ]٨٠٧[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب احلوالة والكفالة، اجلزء احلادي عشر٢٩١ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 حبق له على رجل، مث تبني له أن مل يكن للغرمي قبله ذلك املال كله الذي أحال                   وقال مالك فيمن أحال رجالً     :النص
  .، وما بقي محالة يتبع ا الغرمي أيهما شاء قبله حوالً ماالًبه عليه، يكون

  .صل دين كاحلمالةأجعل يف هذه الرواية احلوالة على غري : قال حممد بن رشد  
  

  حوالة املؤجل على احلال والعكس ]٨٠٨[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  لة والكفالة، كتاب احلوا، اجلزء احلادي عشر٢٩٥ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
قـال  .  وسئل مالك عن رجل كانت له دنانري على رجل قد حلت، ولغرميه مثلها دناير، على رجل إىل شهر                  :النص

إن كانت قد حلت فال بأس به أن يتحول على غري غرميه إىل أجل، وإن كان حقه إىل أجل فأراد أن                     : مالك
ال أحب ذلك، إال أن حيتال مبا قد حل من دينك فيما حـل      : قال مالك . حييله على رجل بدين له عليه حال      

  .وال حيتل مبا مل حيل فيما قد حل وفيما مل حيل. وفميا مل حيل
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٩٣ 

  التأخري مقابل الكفالة ]٨٠٩[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب احلوالة والكفالة، اجلزء احلادي عشر٢٩٩ص

  .املذهب املالكي: يفالتصن
سئل مالك عمن كانت له على رجل مائة درهم، فـسأله أن            : مسعت أشهب وابن نافع يقوالن    :  قال سحنون  :النص

  .ال بأس بذلك: ينظره ويتحمل له ا محيل، قال
  

  أحتمل لك وتضع عين كذا ]٨١٠[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب احلوالة والكفالةادي عشر، اجلزء احل٣٠٠ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
: لة أن لو قـال    نـزال يصلح ذلك، مب   : أرأيت لو قال احلميل أنا أحتمل لك، وتضع عشرة دراهم؟ قال          :  قلت :النص

  .ال يصلح، وذلك ذمة بذمة: قال. أعطين عشرة دراهم من دينك وأنا أحتمل لك
  

  إنظار املدين املكفول ]٨١١[
  

  . تاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيبك: املصدر
   ، كتاب احلوالة والكفالة، اجلزء احلادي عشر٣٠٢ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 قال وسألته عن الرجل يتحمل له الرجل عن غرميه مباله عليه إىل أجل، فلما حل األجل، أراد صاحب احلق أن               :النص

أنا كنت حتملت لك إىل األجل، فلما حل األجل لقيت          : قال احلميل للغرمي  يأخذ احلميل مباله على الغرمي، و     
ال براءة له حـىت  : ين من احلمالة، قالئته مبا أحببت، فإنظارك إياه، يرب انظرصاحبك فاقتضيته بعض حقك، و    
  .وال يضره إنظاره إياه. يصل إىل صاحب احلق آخر حقه



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٩٤ 

  .٣٤٦ص  وانظر أيضاً
  

  لة وعلى وجه الكفالةقبض الكفيل على وجه الوكا ]٨١٢[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب احلوالة والكفالة، اجلزء احلادي عشر٣٠٣ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
سألت ابن القاسم عن رجل باع سلعة بعشرين ديناراً وأعطاه ا كفيالً، وكتب أيها شاء أخـذ                 :  قال عيسى  :النص

إن كان شرط :  مث إن صاحب احلق أمر الكفيل بقبض الكفيل ذلك احلق، فقبضه مث زعم أنه ضاع، قال     حبقه،
أيهما شاء أخذ حبقه أخذه، فهو والبيع سواء، فإن كان ذلك منه على وجه الوكالة، يقول أشهدوا إين قـد                    

أدفع إليك مـا    : املبتاع يقول وكلته مبا عليه يأخذه، فهو يف احلمالة يربأ ويف البيع يربأ من نصف احلق، ألن                
يصيبين ألين أخاف أن تأكله وتفسده، فاتبع به، فإذا دفع إليه على وجه الوكالة من صاحب احلق فقد برئ،                   

خذ يل حقي على وجه التقاضي، مل يقل على وجه الوكالة، فهما ضـامنان              : وإن كان قال على غري وكالة     
  .مجيعاً

   

  توكيل الكفيل عن املدين ]٨١٣[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب احلوالة والكفالة، اجلزء احلادي عشر٣٠٦ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
قد لزمت مبا ضمنت عنك، فأعطى :  فيلزمه به، فأتى احلميل إىل الغرمي، فقال له وعمن ضمن على رجل طعاماً   :النص

عندي طعام أنا أبيعكه، آخذ لك من غالمي وهو يبيع : ، وأقضه، ووكله، فقالابتع يل ا طعاماً : دنانري وقال 
ال حيل حىت يستوفيه الضمني، ألنه املوكل، ويصري يف : يف الساحل، فبعث إىل غالمه فكيل له، قال ابن القاسم

وما حيـوز إال    وأحب إيلّ أن لو وكل الغرمي غريه يستوفيه منه، ولعل هذا حيوز،             . ضمان الغرمي مث يوفيه إياه    
  .وضعاً



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٩٥ 

  .٣٦٦ص  وانظر أيضاً
  

  كفالة الدين احملرم ]٨١٤[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب احلوالة والكفالة، اجلزء احلادي عشر٣١٠ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
شهر، ويتحمل له رجل بالدينارين، هل على  وسئل ابن القاسم عن الرجل يعطي الرجل ديناراً يف دينارين على        :النص

إن كان علم مبحلهما وحضره فعليه الدينار الذي أعطاه، وإن كان مل يعلم، وإمنا جـاءه                : احلميل شئ؟ قال  
  .حتمل عين هلذا بدينارين إىل شهر، وال يعلم عملهما مث علم، فال شئ عليه: وقال

  .٣٥٠، ٣٣٤، ٣١٥ص وانظر أيضاً
  

  جنس الدينقضاء الكفيل من غري  ]٨١٥[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب احلوالة والكفالة، اجلزء احلادي عشر٣١٢ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 بدينارين له عليه، فقضاه رجل عنه فيها دراهم، فما ترى على الغرمي أن يقضي من قضى          وعن رجل لزم رجالً    :النص

 عـن   ال جيعل هذا أن يقضي رجلٌ   :ليت كانت له عليه والدراهم اليت قضاها عنه؟ قال ابن القاسم          له الدنانري ا  
أقضه دنانري فأعطاه فيها دراهم، فله دنانري، وإن كان صـاحل         :  دراهم، ويأخذ منه دنانري،وإن كان قال      رجلٍ

  . عليه بدنانريأيضاًصاحب احلق بدنانري يدفعها عنه، فإمنا يرجع 
  

  ولك كذاأعتق عبدك  ]٨١٦[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٩٦ 

  ، كتاب احلوالة والكفالة، اجلزء احلادي عشر٣١٨ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 فأنت حر، فتحمل ا رجل للسيد، وعجل له العتـق،           إن جئتين خبمسني ديناراً   :  وسئل عن رجل قال لعبده     :النص
أعتق عبدك ولك علي مخـسون   : لة من قال لرجل   نـزلزمه، ألا محالة يف حرمة ثبتت، مب      محالته ثابتة ت  : قال

  .نعم ذلك له: ايرجع احلميل على العبد؟ قال: دينار إىل أجل، فذلك احلق يلزمه، قيل له
  

  ختصيص الكفيل باملطالبة ]٨١٧[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب احلوالة والكفالةادي عشر، اجلزء احل٣١٨ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 قال إذا اشترط على احلميل أن حقي عليك، لست منه يف شئ، أو كتب عليهما، أن حقه عليهمـا مجيعـاً،                      :النص

حيهما عن ميتهما، أو أيهما شاء أخذه، كان حقه الزماً للحميل، وإن كان الغرمي ملياً، فليأخذ من احلميـل    
  . حقه إن شاءمجيع

  .٣١٩ص  وانظر أيضاً
    

  من بايع فالناً فأنا محيل به ]٨١٨[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب احلوالة والكفالة، اجلزء احلادي عشر٣٢٥ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
إن على فالن   : ل مبا بويع به، فأتاه رجل فقال       فأنا محي  أشهدكم من داين فالناً   : وقال مالك يف رجل قال    :  قال :النص

:  وليس لصاحب احلق عليه بينة، قال    من املتحمل به، وهو يقر أن له عليه حقاً         حقاً وال بينة له عليه إال إقراراً      
  .ال يكون على احلميل غرم شئ مما أقر به املتحمل به، إال بينة تقوم لصاحب احلق على حقه عليه

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٩٧ 

  دين من غري جنس الديناقتضاء احلميل من امل ]٨١٩[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب احلوالة والكفالة، اجلزء احلادي عشر٣٢٦ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 إىل فيغرم احلميل الدرهم  قال وسألت ابن القاسم عن الرجل يشتري اللحم بدرهم من اجلزار، ويعطيه به محيالً :النص

  .ال بأس به:  من الطعام، قالاجلزار، هل جيوز له أن يأخذ بصاحبه بذلك الدرهم شيئاً
  .٣٥٢ ،٣٤٢ص وانظر أيضاً

  
  ضمان بعض الورثة لدين امليت ]٨٢٠[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب احلوالة والكفالة، اجلزء احلادي عشر٣٢٧ص
  .املالكياملذهب : التصنيف

 من عني وعرض، ال يدري كـم هـو؟ ومل    وقال يف رجل هلك وعليه دين ال يدرى كم هو؟ وقد ترك ماالً             :النص
أنا أحتمل لك جبميع دينه على أن ختلوا بيين وبـني           : حيصل ومل يعلم فيقوم بعض ورثة امليت، فيقول لغرمائه        

ن ذلك من احلميل على وجه املعروف والتماس        مجيع ما ترك، إن ذلك مل يزل من أمر الناس املعروف إذا كا            
وتفسري ذلك أن يكـون أمـر       . اخلري للميت ولورثته، كان احلق الذي حيمل به على امليت نقداً أو إىل أجل             

كان جلميع ورثته، ومل يكن للحميـل  .  عن دينهاحلميل والذي جيمع عليه، أنه إن كان فيما ترك امليت فضالً  
ال عن قضاء الدين كان على احلميل ما بقي من قضاء الدين بعد ذهاب املـال                من بني الورثة، وإن قصر امل     

ن كان إمنا إس، وأخاصة، دون الورثة، فإن كان هذا وجه ما صنع، ودخل به احلميل يف احلمالة، مل يكن به ب    
ر، حيمل حتمل بالدين على أن يكون له ما فضل من املال بعد وفاء الدين خاصة دون الورثة مل يصلح، ألنه غر

  . مبا نقص املال عن وفاء الدينعلى أن يكون ضامناً
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٩٨ 

  كفالة الصداق ]٨٢١[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب احلوالة والكفالة، اجلزء احلادي عشر٣٣٠ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
لرجل أجنيب يتحمل مبثل ذلك عن األجـنيب، فيغيـب    وسألته عن الرجل يتحمل عن ابنه المرأته بصداقها، وا        :النص

إن كانت غيبته قريبة : قال ابن القاسم. الزوج قبل أن يبتين باملرأة، فيطلب أهل املرأة أخذ الصداق من احلميل     
األيام اليسرية، وما أشبه ذلك الذي ليس فيه ضرر، وبعث يف الزوج وأيت به، فإن جاء فأعطاها الصداق، وإال 

، وإن كانت غيبته بعيدة، أو ال يدرى أين هو؟ وال يعرف موضعه، أخذ هلا من احلميل الصداق،             أخذ احلميل 
  .ومل يضرب له أجل يف ذلك، وإن جاء الزوج فطلق رجع عليها بنصف الصداق

  
  قبض الدائن للدين على وجه األمانة أو الضمان ]٨٢٢[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب احلوالة والكفالة، اجلزء احلادي عشر٣٣٢ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 وقال ابن القاسم يف رجل كان له على رجل عشرة دنانري، فيأتيه يتقاضاه، فقاضاه إياها فذهب ـا يـرى                      :النص
 فالن فاذهب إليه إمنا أخذا من: وجوهها أو يزا فألفاها قبيحة الوجه، أو ناقصة الوزن، فجاءه ا، فقال له      

: إن كان قبضها منه مث دفعها إليـه فقـال     : ا، فإنه سيبدهلا، فانطلق ا فوقعت منه بالطريق، فذهبت، قال         
أذهب ا إىل فالن ليبدهلا لك، فضاعت، فمصيبتها من الذي عليه احلق، وإن كان مل يقبضها منه، فمصيبتها                  

  .من الذي وقعت منه
  

  كفيل الكفيل ]٨٢٣[
  

  .  البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيبكتاب: املصدر



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٣٩٩ 

   ، كتاب احلوالة والكفالة، اجلزء احلادي عشر٣٣٦ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 وعن الرجلني يشتريان السلعة من الرجل ويكتب عليهما صكاً أنه يأخذ حاضرمها بغائبهما وحيهما مبيتـهما،      :النص
 جبميع ذلك احلق، فيوخذ احلق من احلميل، هل يكون للحميل أن            وأيهما شاء أخذ حبقه فتحمل عنهما رجل      

يأخذ أيهما شاء، جبميع ما أدى عنهما كما كان لصاحب احلق، وليس له على كل واحد منهما إال ما ينوبه                  
 .للحميل أن يأخذ أيهما باحلق كله: من احلق؟ قال

  .٣٧١ص  وانظر أيضاً
  

  احلمالة اخلاصة ]٨٢٤[
  

  . تحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيبكتاب البيان وال: املصدر
  ، كتاب احلوالة والكفالة، اجلزء احلادي عشر٣٣٧ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 قال عيسى سئل ابن القاسم عن الرجل يبتاع الرأس والدابة فيتحمل له رجل بالسرقة، أو بعيب مـسمى ممـا      :النص

عد ذلك من السلعة على عيب غري الذي حتمل به، أيلزمه         خيشى املبتاع أن يكون فيما ابتاع، مث يظهر املبتاع ب         
  .ال يلزم احلميل شئ من ذلك، إال ما حتمل به من العيوب بعينها ومسيت: احلميل؟ قال

  
  حوالة مع اشتراط الرجوع ]٨٢٥[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ة، كتاب احلوالة والكفال، اجلزء احلادي عشر٣٤٩ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 قال سحنون وسئل املغرية عن رجل له على رجل دين فأحاله على غرمي له، وشرط عليه إن مل يقض أو فلس                      :النص
أراه حوالً ثابتاً وأراه للطالب الذي احتال عليه، وله         :  أم محالة؟ قال   أترى هذا حوالً ثابتاً   : ارجتع على صاحبه  

  .طه عليه، إذا أفلس الذي احتال عليه، رجع على صاحبه مبا اشترط عليهعلى صاحبه ما ضمن له من شر



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٠٠ 

  
  كفالة معلقة ]٨٢٦[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب احلوالة والكفالة، اجلزء احلادي عشر٣٥١ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 إىل شهر، وحيمل له رجل      باً، على أن يدفع إليه أربعني درمهاً       وسئل سحنون عن رجل دفع إىل رجل ديناراً ذه         :النص
 درمهـاً يؤخذ احلميل باألربعني    :  إىل ذلك األجل، فلم يستفق لذلك حىت حل األجل، فقال          باألربعني درمهاً 

الذي حتمل ا، فإن كان فيها ما يشترى به دينار، اشترى به ديناراً لرب الدين، ودفع إليه ورجـع احلميـل        
 أكثر من دينار، اشترى منها ديناراً مبـا         وإن كان يف األربعني درمهاً    . بعني درمهاً على الذي غرمها عنه     باألر

 ويرجع الكفيل بعشرين على الذي غرمها عنه، وإن كانت ال يكون فيها             درمهاًبلغ، مثل أن يشتري بعشرين      
درمهاً، وغرم الذي أخذ الدينار بقية متام  لرخص الدراهم أو كثرا، غرم احلميل األربعني   ديناراًما يشتري ا    

  .واشترى الدافع الدينار ديناراً، ودفعه إليه، ورجع الذي غرم األربعني درمهاً مبا غرم على صاحبه. الدينار
  .٣٥٣ص  وانظر أيضاً

  
  حتمل عين ولك كذا ]٨٢٧[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب احلوالة والكفالة عشر، اجلزء احلادي٣٥٩ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

ال خري فيه، كأنه أعطاه دينار على أن  : قال.  وسئل أصبغ عن الرجل يقول للرجل حتمل عين لفالن ولك دينار           :النص
  .يضمن عنه عشرة، فال جيوز

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٠١ 

  الكفالة مقابل الوضع من الدين ]٨٢٨[
  

  .  رشد القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن: املصدر
  ، كتاب احلوالة والكفالة، اجلزء احلادي عشر٣٥٩ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
أعطين مبايل عليـك    :  وسئل أبو زيد عن رجل كان له على رجل مائة دينار إىل أجل، فقال له صاحب احلق                 :النص

ليه إىل أجله، على أن يـضع        مبا له ع    إىل األجل، وأنا أضع عنك منها عشرة، ففعل ذلك فأعطاه محيالً           محيالً
  .ال بأس بذلك: عنه عشرة دنانري، قال

  
  االشتراك يف الكفالة ]٨٢٩[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب احلوالة والكفالة، اجلزء احلادي عشر٣٦٦ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 عن بعـض، فحـل      الًيرجل عن رجل بأربعمائة دنانري، وبعضهم مح       وقال ابن القاسم يف أربعة نفر، حتملوا ل        :النص
األجل وثالثة منهم غيب، والرابع حاضر، فأغرمه صاحب احلق مائتني، مث جاء أحد الثالثة الغيب، فقال يغرم  

فإن مل يقدم أحد الغائبني اآلخرين كيف يرجـع         : قيل له .  وثلثي دينار  للذي أدى املائتني، ستة وستني ديناراً     
 وبني الذي جـاء     ، أو أربعة أعشار الدينار فيكون بني الذي غرم أوالً         يغرم أربعة وأربعني ديناراً   : ه؟ قال علي

  . لكل واحد وتسعة ديناراًالثاين نصفني سواء، اثنني وعشرين ديناراً
  

  كفالة القيمة ]٨٣٠[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب احلوالة والكفالةشر، اجلزء احلادي ع٣٧٠ص

  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٠٢ 

ليس عندي شئ أعطيك، فجاء رجـل  :  وسئل عن رجل كان له على رجل مائة إردب قمح، فلزمه ا، فقال    :النص
لـيس  : إن يل عليه مائة إردب قمح، فقال احلميل       : أنا أحتمل لك بوجهه إىل غد، فقال صاحب احلق        : فقال

 إىل مثنه كم هو؟ فإن مل أجيئك به كان علي مثنه، مائة درهم فتحمل له إن مل                  انظر، ولكن   أضمن لك قمحاً  
له كيف يصنع ـا؟  : عليه مائة درهم، قيل: ، كان عليه مائة درهم، فلم يأت به للغد، قال      يأت بوجهه غداً  

  . فإن فضل شئ رد للحميل وإن عجز مل يكن عليه شئيأخذها السلطان فيبتاع له ا قمحاً: قال
  

   احلوالة والسلف  ]٨٣١[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب احلوالة والكفالة، اجلزء احلادي عشر٣٧٠ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 وسئل ابن القاسم عن رجل كان له عليه ثلثا دينار، ولرجل علي نصف دينار، فقلت للذي له علي النـصف،         :النص

  .هذا ال خري فيه: ا ثلثي دينار يل عليه، أُحيل به، ويبقى يل عليك سدس دينار، قالخذ من هذ
  

  السلف واملشاركةاجتماع  ]٨٣٢[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب الشركة، اجلزء الثاين عشر٥ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 له إىل أن يسلفه ذهبا وخيرج مثلـها أو           عن مالك أنه قال يف رجل دعا أخاً        أخربين ابن القاسم  :  قال سحنون  :النص

إذا كان ذلك على وجـه الـصلة        :  ا يف موضعهما أو يسافران يف ذلك، قال        مجيعاًيشاركه فيها ويتجِران    
ره بالبيع  واملعروف منه إىل أخيه وال حاجة إليه يف شئ إال الرفق به فال بأس بذلك، وأما أن حيتاج إليه يف بص                    

ال خري  : وقال يل مالك بعد ذلك    : واالشتراء أو نفاذه يف التجارة وتعلمه وحنوه فال خري فيه، قال ابن القاسم            
  . هو أحب إيلفيه على حال، وتفسريه األول إذا كان ال حيتاج إليه يف بصر وال مرفق مل أر به بأساً

  .٦ص  وانظر أيضاً



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٠٣ 

  
  الكفالة يف الشركة ]٨٣٣[

  
  . يان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيبكتاب الب: املصدر

  ، كتاب الشركة، اجلزء الثاين عشر٨ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 ما باع أحدمها بدين فقد ضمنه        وقال مالك يف رجلني اشتركا على مال مسمى من كل واحد منهما على أن              :النص
ب به عنه صاحبه من اخلـالف، قـال         أكره ذلك؛ ألن كل واحد منهما ما يدري ما يعي         :  صاحبه فقال  مع

 ألن الشركة ال تكون إال بالتفاوض والضمان من كل واحد منـهما             سحنون قال مالك ال أرى بذلك بأساً      
  .لصاحبه

  
  اشتر كذا بيين وبينك ]٨٣٤[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب الشركة، اجلزء الثاين عشر١٠ص
  .ذهب املالكيامل: التصنيف

 يف جتارة فجهزه مبتاع فقال له واشتر سلعة كذا بيين وبينك لشئ لـه      قال وسئل مالك عن رجل شارك رجالً       :النص
 من ماله غلة مثل احلانوت وما أشبهه ففعل مث جحده أن يكون أمره بذلك وزعم أنه إمنا اشتراه لنفسه خالصاً        

:  عند االشتراء وال يعلم ذلك إال بقوله، قال         وفالناً  فيه فالناً  فلما وجد عليه البينة أنه أمره قال فإين أشركت        
ويدخل اللذان زعم : ، قال ابن القاسم  وفالناًً أراه بينهما على ما أمره، وال يصدق يف قوله أنه أشرك فيه فالناً            

 الثلث أنه أشركهما بذلك على الذي أقر هلما إن كان أقر هلما بالنصف كان هلما نصف ما يف يديه وإن كان            
  .فلهما الثلث مما يف يديه والذي صار لصاحبه

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٠٤ 

  شركة األبدان ]٨٣٥[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب الشركة، اجلزء الثاين عشر١٤ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 مثل الـصواغني واخليـاطني      يعاً وقال مالك ال بأس أن يشترك الرجالن يف العمل يف احلانوت جيلسان فيه مج              :النص

واحلدادين يكونان يف حانوت واحد يتعاونان يف العمل وال يفترقان يف حانوتني وال يف قريتني لعمل هذا هـا      
هنا وهذا ها هنا فما اكتسبا كان بينهما فال خري فيه وإمنا كره هذا فيما عمل باليد فأما ما مل يعمل باليد فال                    

إمنا كره ذلك يف العمل وإمنا كره ذلـك إذا          : قا يف حانوتني متفرقني، قال عيسى     بأس بالشركة فيه وإن افتر    
  .افترقا يف جملسني أو حانوتني أو قريتني

  .٤٤ص  وانظر أيضاً
  

  الشركة احلكمية ]٨٣٦[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب الشركة، اجلزء الثاين عشر١٤ص

  . املالكياملذهب: التصنيف
 وسئل عن الرجلني يكونان شريكني ومها يف بلدين أحدمها باملدينة واآلخر مبصر فيجهز كل واحد منهما على                  :النص

صاحبه ويبيع ويقضي يف موضعه ونفقة املوضعني خمتلفة مثل املدينة ومصر يشتري بالدينار من القمح مبـصر                
منهما نفقته اليت أنفق أم تكـون النفقـة بينـهما    أضعاف ما يشتري به باملدينة أفترى أن حيسب كل واحد       

بلى أرى أن تكون النفقة بينهما سواء والربح سـواء          : بنصفني وال ينظر إىل ما يفضله به فتفكر فيه، مث قال          
والنقصان سواء إال أن يأيت من النفقة ما يتفاحش مثل ان يكون هلذا عيال كثري وهلذا أن يصرف نفسه فـال                     

  . عليه، وكأنه قال إذا كان ذلك غري متفاوت فأراه بينهما سواءأرى أن يحملَ ذلك
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٠٥ 

  االشتراك يف املعاصر ]٨٣٧[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب الشركة، اجلزء الثاين عشر١٦ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
جل يأيت هذا بإردب وهذا بأخرى حىت جيتمعـون    عن معاصر الزيت، زيت اجللجالن والف       قال وسألت مالكاً   :النص

  .فيها فيعصرون مجيعاً
 ألن  إمنا يكره هذا ألنه بعضه خيرج أكثر من بعض، فإذا احتاج الناس إىل ذلك فأرجو أن يكون خفيفاً                 : قال  

 الناس البد هلم مما يصلحهم والشئ الذي ال جيدون عنه غىن والبد، فأرجو أن يكون هلم يف ذلك سعة إن شاء
  . والزيتون مثل ذلك، قال سحنون ال خري فيهاهللا وال أرى به بأساً

  
  التخفيض لبعض الشركاء ]٨٣٨[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب الشركة، اجلزء الثاين عشر١٧ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

إن كـان الـذي وىل   : قال مالك .ضع البائع لرجل منهم وسألت مالك عن القوم جيتمعون يشترون السلعة في :النص
  .الصفقة هو الذي وضع له فما وضع له من ذلك فهو بينهم

  .٢١ص  وانظر أيضاً
  

  االشتراك بالعمل مقابل نسبة من الربح ]٨٣٩[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب الشركة، اجلزء الثاين عشر١٧ص

  .املذهب املالكي :التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٠٦ 

سئل مالك عن الرجل يدعو جاره احملتاج وهو أخ له يريد صلته وليست له به حاجـة    :  قال أشهب وابن نافع    :النص
  . مبائة دينار ولك ثلث الربحإال صلته فيقول له أخرج معي أشتري طعاماً

:  فقيل له أفتكرهه؟ فقال    ما أعرف هذا ولكن لو اشتراه وعرف الربح مث قال ذلك له مل يكن به بأس،               : فقال  
  .ما أعرف هذا

  
  االشتراك بشرط البيع ]٨٤٠[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب الشركة، اجلزء الثاين عشر١٨ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

عند إشراكهم إيـاه إذاً ال       وسئل مالك عن رجل اشترى لؤلؤاً فاستشركه فيه قوم فأشركهم فيه وقد قالوا له                :النص
 من ذلك مث رأى منهم مـا كـره فـأراد    نعم ال نقتسمه أبيعه لكم، فباع صدراً      : تقتسمه إمنا تبيعه لنا فقال    

  .مقامستهم إياه فأبوا ذلك عليه وقالوا عليك أن تبيعه لنا
 الزمان الذي كان يرجى له أن يقامسهم فأما البيع فنعم عليه أن يبيع هلم ولكن لو بار الؤلؤ وذهب      : قال مالك   

أن يباع إليه فال أرى ذلك هلم عليه، وأرى له أن يدفع إليهم الذي هلم وليس على هذا أراد أن يبيـع هلـم،                   
  .ن يقامسهم ويدفع الذي هلم إليهمأ فأرى له  يريد سفراًأيضاًولعل الرجل 

  
  أشركين يف السلعة ]٨٤١[

  
  . القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد : املصدر

  ، كتاب الشركة، اجلزء الثاين عشر٢٦ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

هـذا  : أشركين فيها، قال  : عن الرجل يشتري السلعة وجتب له فيقول      ] أي ابن القاسم  [ وسألته   ]عيسى [ قال :النص
ك حرام ال خري فيها ألنه بيع وسلف، قيل له فلو كان صاحب الصفقة هو املسلف قال لرجل تعال أشـرك                   



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٠٧ 

إن : إن كانت السلعة حاضرة بعينها فال بأس به، قال ابـن القاسـم            : فيها وأنقد عنك مثنها وأؤخرك؟ قال     
  .كانت سلعة مضمونة فال خري فيه ألنه الدين بالدين

  
  اإلقراض ألجل السداد من الربح ]٨٤٢[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  كتاب الشركة، ، اجلزء الثاين عشر٢٨ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

عن قوم اشتركوا يف سلعة اشتروها فتوىل أحدهم بيعها فباعها وأمسك الدنانري، فقال له              ] ابن القاسم [ وسئل   :النص
: هو ذا يف كيسي مع دنانريي قيـل لـه  : فأين الثمن؟ قال: نعم بعتها قيل له : أبِعت السلعة؟ فقال  : شركاؤه

: قال .نعم أتسوق مث أعطيكم الذي لكم، فذهب عنهم فأتاهم فزعم أا قرضت من كمه : فأعطنا حقنا، قال  
هو ضامن إذا سألوه حقهم فلم يعطهم وجهه عنهم، قيل له إنا ملا أردنا أن خناصمه قال أسلفوين دينارين أجتر      

كر حـق   فيهما، فما صار فيها من ربح قضيتكم، ووخروين عشرة أشهر وأنا أقولكم وأكتب علي بذلك ذ               
فعلتم ما ال حيل فال يقضى عليه بذلك إال         : ففعلنا فأردنا أن خناصمه اآلن فهل تقضي لنا بذلك اإلقرار؟ قال          

قرار ألنه يقول إمنا أقررت لكم على أن تسلفوين ولكن إن كانت لكم بينة حني سألتموه حقكـم حبـسه                    
  .عنكم مث جاء يزعم أنه تسوق فهو ضامن

  
  االشتراك يف الصيد ]٨٤٣[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: راملصد

  ، كتاب الشركة، اجلزء الثاين عشر٣٢ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 تعـالوا نـشترك   : فقال بعضهم لـبعض    ،عن صيادين اجتمعوا على غدير ومعهم شباك      ] ابن القاسم [ وسئل   :النص
 ليس لكم فيمـا  : وقال هلم  ،ي لآلخرين منه شيئاً    فأىب أن يعط   ويضرب كل واحد منا بشبكته، فأخرج صيداً      

  .ذلك له، وليس هلم فيما أصاب شئ ألا شركة ال حتل:  فقال.أصبت شيئاً



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٠٨ 

  
  اشتر كذا علي ]٨٤٤[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب الشركة، اجلزء الثاين عشر٣٣ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 فاشتراها رجل غريه ،فلو كان قال له اشتر سلعة كذا وكذا علي وأنا فيها شريكك   : ]أي ابن القاسم   [ه قلت ل  :النص
 يكون الذي قال له اشتر علي وأنا شريكك خمرياً بني أن يأخذ نصف ما اشترك به صاحبه   :فأشركه فيها، قال  

  .وبني أن يدع وال يلزمه شئ
  

  الشركة يف العمل والضمان ]٨٤٥[
  

  . يان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيبكتاب الب: املصدر
  ، كتاب الشركة، اجلزء الثاين عشر٣٤ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
قعد يف هذا احلانوت تبيع فيه وأنا آخـذ         ا وسئل ابن القاسم عن الرجل يشرك الرجل فيقول أحدمها لصاحبه            :النص

ح بينهما على ما تعامال عليه ويأخذ أحدمها من املتاع بوجهي والضمان علي وعليك، فيفعالن ذلك، قال الرب  
  .صاحبه أجرة ما يفضله به يف العمل

   
  االشتراك يف الشراء بدين ]٨٤٦[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب الشركة، اجلزء الثاين عشر٣٩ص
  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٠٩ 

ن هلما وعليهما وهلما مال وال وقد سئل عن رجلني اشتركا على أخذ متاع بديومسعت ابن القاسم :  قال أصبغ :النص
إن كانا يشركان يف سلعة بعينها يشترياا بدين فال بأس بذلك، كان هلما رأس مـال أو مل                  : ل هلما، قال  ما

 يكن وإن كان إمنا يشتركان على ما يشترى كل واحد منهما يقوالن ما اشترى كل واحد منهما بـدين وال     
  فإن وقع نفذ على سنة الشركة وضـمناه مجيعـاً          : قال أصبغ  .ا فنحن فيه شركاء فال يعجبين ذلك      مال هلم 

  .وفسخت الشركة من ذي قبل وقطعت بينهما
  

   االشتراك باألجراء ]٨٤٧[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب الشركة، اجلزء الثاين عشر٤٥ص

  .ذهب املالكيامل: التصنيف
فإن استأجر رجالن أجريين فاشتركا فيما يكسبان وكل واحد منهما مستأجر ألجـريه             ]: أي أشهب [ قيل له    :النص

  . واحداً عمالًعلى حده، قال ال بأس بذلك إن كان األجريان يعمالن مجيعاً
  

  اإلشراك يف السلعة للتجارة ]٨٤٨[
  

  . القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد : املصدر
  ، كتاب الشركة، اجلزء الثاين عشر٤٩ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
سئل ابن القاسم عن رجل وقف على رجل يشتري سلعة فوقف ال يتكلم حىت ملا وجب البيـع                  :  قال أبو زيد   :النص

اء، يشركه إن ش : قال الرجل أنا شريكك، فقال املشتري ال أشركك وإمنا قال له ذلك بعد وجوب البيع قال               
له أو ليخرج به إىل بلد نـزوإن أىب يلقى يف احلبس حىت يفعل إذا كان إمنا اشتراه ليبيعه إال أن يكون اشتراه مل               

  .آخر فال يكون له يف هذا شركة
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤١٠ 

  نقد عينااشتر وأشركين و ]٨٤٩[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب الشركة، اجلزء الثاين عشر٥٠ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
  .ال بأس به:  وقال يف رجل قال لرجل اذهب فاشتر من فالن بقرة عنده وأشركين فيها وانقد عين، قال:النص

  
  املقامسة بالشفعة ]٨٥٠[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب الشفعة، اجلزء الثاين عشر٥٧ص
  .كياملذهب املال: التصنيف

 وسئل مالك عن أخوين ورثاء دارين فباع أحدمها أحد الدارين فعلم أخوه الذي مل يبع فقال أنا آخـذ هـذه    :النص
الدار اليت بعت بشفعيت وأقامسك األخرى، فقال له الذي باع ليس لك ذلك ولكن أقامسك الدارين فإن تقع                  

ليس ذلك له وأرى أن يأخـذها  : قال مالك. الدار اليت بعت يل نفذ بيعي وإال تقع يل بطل بيعي وتكون لك    
  .أخوه بشفعته فيها ويقامسه األخرى وليس له أن يأىب ذلك

  
  وقف املشاع، والشفعة يف الوقت ]٨٥١[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب الشفعة، اجلزء الثاين عشر٦٠ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

ن حائط بني رجلني تصدق أحدمها بنصيبه على قوم وعلى عقبهم ما عاشوا، مث أن الشريك باع  وسئل مالك ع:النص
ليس هلم يف مثل    : نصيبه فأراد أهل الصدقة أن يأخذوا حصة شريكهم بالشفعة تكون يف الصدقة، قال مالك             

ال ابن القاسـم   ق: ومسعته يقول غري مرة   : هذا شفعة، إمنا هي صدقة فما أرى الشفعة تكون يف الصدقة، قال           



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤١١ 

وبلغين عن مالك أنه قال إذا أراد صاحب املتصدق أن يأخذ بالشفعة مل يكن ذلك له إال أن يلحقه بـاحلبس               
  . فيكون ذلك له

  
  خذ بالشفعة وأنا أرحبك ]٨٥٢[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب الشفعة، اجلزء الثاين عشر٦٦ص
  .ب املالكياملذه: التصنيف

وسئل عن الدار تكون بني الرجلني فيبيع أحدمها نصيبه وشريكه مفلس فيقول له رجل من الناس خـذ                  :  قال :النص
بالشفعة وأنا أرحبك كذا وكذا فأخذ بالشفعة فيسلم إليه الشفعة فيعطيه الذي أرحبه فيظهر بعد علـى أنـه                   

أما : ا الرجل خذه ولك كذا وكذا، فقال مالك   مل يكن يل شئ وقال يل هذ      : أخذها لغريه ويقر بذلك ويقول    
أصل البيع فال جيوز، ولكن من أين يعلم هذا أنه قال له ذلك؟ فقيل له يقر بذلك صاحب الشفعة، فقال ليس           

يت أن يرد يف رأي املشتري ألنه إمنا أخذ الشفعة لغريه ولكن            أإقراره بشئ ولكن لو ثبت ببينة أو أمر ثابت ر         
  . علم ردكيف يعلم هذا وإذا

  
  هبة املشاع ]٨٥٣[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب الشفعة، اجلزء الثاين عشر٧٤ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 وسألته عن الرجل يهب الشقص يف شئ مشاع على الثواب مث يطلب الثواب فيقول املوهوب له مايل غائب أو :النص
، فإذا قدم مـايل أتيتـك        شئ مما يعتذر به ولكن هذه عشرة دنانري فخذها ما دام مايل غائباً             غالمي مبايل أو  

بثواب ترضاه إن شاء اهللا، فيأخذه فيقيم الشفيع عند ذلك فرييد أن يأخذ بالشفعة كيف األمر يف ذلك؟ قال                   
ذ الشفعة وأدفع العشرة فإذا  ليس له شفعة يف هذا حىت يثاب متام الثواب، وإذا قال الشفيع أنا آخ       :ابن القاسم 

أتابه التمام دفعته إليه مل يكن ذلك له شفعة ألن هذا لو كان بيعا يبتدأ على هذا الوجه والفعل والصفة مـا                      



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤١٢ 

 إن مل يشبه رضاه، رد اهلبـة       أيضاًحل، واألخذ بالشفعة بيع من البيوع، فليس ذلك له وال جيوز هذا، وألنه              
ال شـيئاً   لة الذي يفوض إليه يف النكاح فيقدم        نـزملثوبة به وال قيمة اهلبة مب     ورجع يف عشرته ومل يلزمه متام ا      

يكون صداق مثلها أو يبعث ا فيطلبون بعد ذلك متام ذلك ومل يكونوا رضوا مبا بعث به، فالزوج باخليار يف        
  . قدم قبل ذلكأن يتم له صداق مثلها أو يرد النكاح ويرجع مبا كان بعث وال يلزمه أن يتم هلا الصداق ملا

  .١٤ ج٨٢وانظر ص 
  

  الشفعة بالثمن املؤجل ]٨٥٤[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب الشفعة، اجلزء الثاين عشر٧٦ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
ك األجل إذا أتى حبميل     إذا باع الرجل شقص له يف دار بدين إىل أجل مث أتى الشفيع فإنه يأخذه إىل ذل                :  وقال :النص

  . أخذه بغري محيلثقة، وإن كان ملياً
  

  الشفعة يف التابع ]٨٥٥[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب الشفعةاجلزء الثاين عشر ،٧٧ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
إن أراد : يه فاشتراه برقيقه مث أتى الشفيع، فقال وقال يف الرجل يشتري الشقص من احلائط وفيه رقيق يعملون ف      :النص

األخذ بالشفعة والرقيق مل يفوتوا مل يكن له أن يأخذ إال جبميع الشقص والرقيق إذا كانوا رقيق احلائط وعماله 
سم الثمن الذي ابتاعوا به على قيمة الرقيق وقيمة و يدع فإن كانوا قد فاتوا ببيع قُ     ومل يكن للحائط منهم بد أ     

قص فيأخذ الشقص مبا يصيبه من ذلك بالشفعة وكذلك لو تصدق بالرقيق أو وقفهم مثل البيع سـواء،                  الش
  .فأما املوت فإن شاء أخذ الشقص جبميع الثمن كله أو يترك فذلك له

  .١٠٠ص  وانظر أيضاً



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤١٣ 

  
  بيع الثمر قبل القسمة ]٨٥٦[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب الشفعةاجلزء الثاين عشر، ١٠٢ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 ام أيضاً وسئل عن القوم يشترون الثمرة يف رؤوس النخيل فباع بعضهم قبل أن يقتسموها هل لشركائه الشفعة   :النص
ال؟ أو يكونوا شركاء يف الزرع فباع بعضهم بعد ما حل بيع الزرع هل فيه شفعة؟ ويف املقايت والبقول كلها                    

قال مالك يف الثمرة يف النخيل والعنب وما أشـبهها مـن   : قال أو ما تنبته األرض هل فيه شفعة أو جائحة؟   
ال شفعة فيـه،  : لشركائه فيه شفعة إذا باع أحد منهم، واملساقاة كذلك، وقال يل مالك يف الزرع            : األصول

إنه ال جائحة فيه وذلك أنه إمنا يباع  إال الزرع فوقال مالك واجلوائح توضع يف هذه كلها الثلث فصاعداً: قال
  .بعدما ييبس

  
  حلول اجلائحة ]٨٥٧[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب القسمة الشفعة، اجلزء الثاين عشر١٣٩ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

صيبه اجلائحة فرييد أن يوضع عنه، فيقول  قال سحنون أخربين ابن القاسم عن مالك يف الرجل يشتري الثمرة فت      :النص
رب احلائط أنا أقيلك وال أضع عنك، أو يرحبه يف بقية الثمر قال الوضيعة له دين قد ثبت لـه إذ دعـاه إىل                   
اإلقالة أو إىل الربح يف بقية الثمر، ألنه لو خسر أكثر مما أصيب يف اجلائحة مل يرد عليه شئ، ولو مل يـر رب       

  . السعر ورخصهء أو وفاء مل يقله والوضيعة له ثابتة وال ينظر يف غالضالًاملال أن فيما بقي ف
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤١٤ 

  اشتراط العامل يف املساقاة ]٨٥٨[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب اجلوائح واملساقات، اجلزء الثاين عشر١٤٠ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 ال   ثابتـاً  ترط الداخل يف املال على صاحب احلائط الغالم أو الدابة إذا كان شـيئاً              قال مالك وال بأس أن يش      :النص

 ال ينبغي، وإمنا هذا إذا كـان        يزول، فإن اغتل الغالم أو هلكت الدابة أخلف مكاا أخرى وإال كان غرراً            
ع الرجل إىل الرجـل  احلائط كثري املؤنة والدابة فيه يسرية، قال سحنون مثله وال جيوز هذا يف القراض أن يدف          

املال القراض فيشترط العامل على رب املال عون غالمه أو دابته أو يشترط إن مات الغالم أو هلكت الدابة                   
أن على رب املال خلفها أن ذلك مكروه وزيادة يزدادها العامل، وذلك يف املساقاة جائز ولـو مل يـشترط                    

  .ضماا يف املساقاة ملا جاز
  

  املساقي يساقي ]٨٥٩[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: دراملص
   ، كتاب اجلوائح واملساقات، اجلزء الثاين عشر١٤٢ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 وسئل مالك عن الرجل يساقي الرجل خنلة فرييد املساقي أن يساقي غريه إن الناس خيتلفون يف أمانتهم ورضي                   :النص

فاملقارض يريد أن يقارض مبا أُعطي وجيد يف ذلك أهـل           : مني فذلك له، قيل له    الناس م، فإن أتى برجل أ     
  .ليس هو مثل املساقاة ليس له أن يقارض أحدا إال برضى صاحبه: الثقة واألمانة؟ قال

  .١٥٢ص  وانظر أيضاً
  

  )العامل(خروج املساقي    ]٨٦٠[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤١٥ 

   ، كتاب اجلوائح واملساقاتاجلزء الثاين عشر، ١٤٧ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 مث أراد اخلـروج فـأراد أن     له مث إن الذي ساقى عليها أنفق عشرين ديناراً          وسئل مالك عن رجل ساقى خنالً      :النص
حب أن يساقيها   ال خري فيه ولكن إن أ     : يعطى العشرين الدينار اليت أنفق فيها وخيرج من املساقاة، قال مالك          

  .  على ما شاء النصف أو الثلث فذلك لهأحداً
  .١٧٦، ١٥٨ ،١٤٩ص وانظر أيضاً

  
  ط الرباءة من اجلائحةارتشا ]٨٦١[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب اجلوائح واملساقات، اجلزء الثاين عشر١٥٠ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

ال أرى الرباءة تنفعه من اجلائحة وأراها الزمة له         : لك عمن باع مثراً واشترط الرباءة من اجلائحة قال         وسئل ما  :النص
  .إذا نزلت اجلائحة باملشتري

  
  اشتراك العامل ورب الزرع ]٨٦٢[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب اجلوائح واملساقات، اجلزء الثاين عشر١٥٧ص
  .املذهب املالكي: لتصنيفا

ال : عن رب احلائط يقول لرجل تعاىل أسق أنت وأنا حائطي هذا ولك نصف الثمرة، قال              ] مالك[ وقد سئل    :النص
  .وإمنا املساقاة أن يسلم احلائط إىل الداخل يصح هذا،

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤١٦ 

  اشتراط الزكاة على أحدمها   ]٨٦٣[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب اجلوائح واملساقات، اجلزء الثاين عشر١٦٠ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
وال بأس أن يشترط رب احلائط على الداخل اخلرص ألنه جزء معلوم، وال جيوز أن يشترط ذلك :] قال مالك[ :النص

  .﴾قد خلت من قبلكم سنن﴿الداخل على رب احلائط 
  

   املساقاة بعد بدو الصالح ]٨٦٤[
  

  . تاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيبك: املصدر
  ، كتاب اجلوائح واملساقات، اجلزء الثاين عشر١٦٧ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 .ال بأس مبساقاة النخل بعد أن يبدو صالحها:  قال سحنون:النص

  
  تغيري النسبة حسب املدة ]٨٦٥[

  
  . قرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد ال: املصدر

  ، كتاب اجلوائح واملساقات، اجلزء الثاين عشر١٧٠ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

ال حيل هذا،   :  قال عيسى سألت بن القاسم عن حائط ساقاه صاحبه سنة على النصف وسنة على الثلث، قال                :النص
  .عمل السنة الثانيةقيل له فإن كان قد عمل سنة وحانت الثمرة؟ قال يرد إىل مساقاة مثله، ويكون له أن ي

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤١٧ 

  املساقاة بشرط العصر أو اجلذاذ ]٨٦٦[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب اجلوائح واملساقات، اجلزء الثاين عشر١٧٣ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 وعلـى   ،ال بأس بذلك  : ، قال عن الرجل يساقي الرجل الزيتون على أن يعصره       ] أي ابن القاسم  [ قال وسألته    :النص

:  قيل لسحنون ما منتهى املساقي يف الزيتون؟ قـال         .اذه وعلى ساقي الزرع حصاده ودرسه     ساقي النخل جذ  
ذلك بعد اإلمثار، قيل له : جذاذه قال بعد ما طاب وحل بيعه أو بعد ما يثمر؟ قال          : جناه، قيل له فالثمر؟ قال    

والتيبيس وهو أجل مساقاته ليس يتعوض عنه املساقاة وعالجهـا          على املساقي القطاف    : فالتني والكرم؟ قال  
  .باجلين حىت يتزبب ذلك وييبسه

  
  اجتماع إجارة األرض وشراء الثمر ]٨٦٧[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب اجلوائح واملساقات، اجلزء الثاين عشر١٧٤ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 وفيها شجرتني غلة بعد إخراج النفقة مثل         لرجل سأله عن أرض اكتراها خبمسني ديناراً       ]أي ابن القاسم   [ال ق :النص
  . ال بأس به ألن بيعه وحده حالل، والكراء بيع من البيوع فال بأس به:كراء األرض هل حيل ذلك؟ قال

  
  شراء الثمر بعد شراء احلائط ]٨٦٨[

  
  . يد ابن رشد القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب الول: املصدر

  ، كتاب اجلوائح واملساقات، اجلزء الثاين عشر١٧٩ص
  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤١٨ 

فـال  : ر مث اشترى الثمر قبل أن تزهي، قالبسئل ابن القاسم عن الرجل اشترى أصل حائط قد أُ     :  قال أبو زيد   :النص
  .جائحة فيها، ولو كان إمنا اشترى بعد أن أزهت ففيها جائحة

  
   بدا صالحهل املهر مثراًجع ]٨٦٩[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب اجلوائح واملساقات، اجلزء الثاين عشر١٨٠ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 قال ابن املاجشون يف الذي يتزوج املرأة بثمرة قد بدا صالحها كلها فأجيحت، إن مصيبتها علـى الـزوج                    :النص
رجع عليه املرأة بقيمة الثمرة وإمنا حيمل النكاح بالثمرة إذا أصابتها اجلائحة حممل البيع، وابن القاسم يقول                 وت

  .ال جائحة فيها واملصيبة من املرأة وال ترجع على الزوج بشئ
  

  انتفاع الواقف ]٨٧٠[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب احلبس األولشر، اجلزء الثاين ع١٩٤ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 مث أراد أن ينتفع به       أو دابة فأنفذ ذلك يف تلك الوجوه زماناً         يف سبيل اهللا أو سالحاًً      قال مالك من حبس داراً     :النص

  .إن كان ذلك من حاجة فال أرى بذلك بأساً: مع الناس، قال
  

  بيع الوقف ]٨٧١[
  

  .  الوليد ابن رشد القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب: املصدر
  ، كتاب احلبس األول، اجلزء الثاين عشر٢٠٤ص

  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤١٩ 

 قال يف قوم حبست عليهم دار فخرجت فأرادوا بيعها وابتياع دوا إن ذلك ال             قال ابن القاسم ومسعت مالكاً     :النص
  .س حيبس مكانهجيوز هلم، وأما الفرس يكلب أو خيبث فإنه يباع ويشترى بثمنه فر

  .٣٠٤، ٢٣٠ ص وانظر أيضاً
  

  شراء اخلدمة ]٨٧٢[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب احلبس األول، اجلزء الثاين عشر٢١١ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
، أُخدمه خدمته كان حـراً  عشر سنني مث هو حر فوهب له الذي    من أخدم عبداً له رجالً    :  قال  ومسعت مالكاً  :النص

  . كان حراًأيضاًولو باعه اخلدمة 
  .٣٠٣ص وانظر أيضاً

  الواقف يشتري وقفه  ]٨٧٣[
  

  .القرطيب رشد ابن الوليد أليب والتحصيل البيان كتاب :املصدر
  ، كتاب احلبس األولعشر الثاين اجلزء ،٢٢٤ ص

 .املالكي املذهب :التصنيف
 إليه، ومرجعها ،شيئاً لعقبهما جيعل ومل حياما له أخٍ وابن له ولد على له داراً حبس رجل عن] مالك[ وسئل :النص

 الذي من بيعها فأراد عنها أخيه ابن واستغىن عليه، حبس ما أخيه ابن من احلبس صاحب يشتري أن فأراد
  .يعيش ما يدري وال غريه يشتريها كيف وقال غريه، من يبيعها أن وكره جائز ذلك :قال عليه حبسها

 .٢٢٩ ص انظر أيضاًو
 



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٢٠ 

 الوقف مرجع شراء ]٨٧٤[

  
  .القرطيب رشد ابن الوليد أليب والتحصيل البيان كتاب :املصدر

  ، كتاب احلبس األولعشر الثاين اجلزء ،٢٥٠ص
 .املالكي املذهب :التصنيف

 ال إنه :رجعامل فيبيع إليه، املرجع مث سنة عشرين الرجلَ يسكن الرجل يف يقول القاسم ابن مسعت: أصبغ قال: النص
 أو بأس، به يكن مل ذلك أشبه وما مزرعة أيضاً ذلك كان ولو .يرجع كيف يدري وال غرر، ألنه فيه خري

  .به بأس فال مأمونة قرية سكىن
 .٣١٠ ص وانظر أيضاً

  
  رهن الوقف ]٨٧٥[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  س الثاين، كتاب احلب، اجلزء الثاين عشر٢٦١ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

، ومثلـهم   ويشهد هلم ويكتب هلم بذلك كتاباً وسألناه عن الرجل حيبس على ولده حبساً   : قال عيسى وأصبغ   :النص
يبطل الرهن ويثبت احلبس وال رهـن،       : حيوز هلم أبوهم مث يتعدى فريهنها فيموت وهي رهن كما هي، قال           

  .يعه إياها، كما ال جيوز بيعه ال جيوز رهنهلة بنـزرهنه مب: وقاله أصبغ، وقال
  

  اشتراط املرجع للواقف ]٨٧٦[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب احلبس الثاين، اجلزء الثاين عشر٢٩٢ص

  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٢١ 

 مث مـرض  ،جعه إليه جيعله حيث شـاء  قال وسألته عن الرجل حيبس الشئ من ماله على رجل ويستثين أن مر          :النص
 ال جيوز ذلك للوارث وال جيوز له منه شـئ وال  :احملبس فيجعل مرجعه وهو مريض لوارث، قال ابن القاسم  

من رأس املال وال من الثلث إال أن يشاء الورثة ألن مالك قال يف الرجل يخدم الرجل عبده حياته مث ميـرض     
فلما جعل مالك هذا  . قال يل مالك هو من الثلث لصاحب البتل       .  بتالً املخدم فيجعله بعد مرجعه لرجل آخر     

، ألنه مال من ماله بعد املرجع يورثه ما يـورث،           من الثلث كان الذي جعل مرجعه يف مرضه لوارث باطالً         
  .وهذه وصية لوارث فال جتوز إال أن جييزها الورثة

  
  وقف اخلادم على التناوب ]٨٧٧[

  
  .  أليب الوليد ابن رشد القرطيبكتاب البيان والتحصيل: املصدر

   ، كتاب احلبس الثاين، اجلزء الثاين عشر١٨٥ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 على أهل بيت مل يدخل عليهم أحد من غريهـم   من حبس خادماً: قال سحنون أخربين ابن القاسم قال مالك    :النص
م فنصيبه للذي حبسه، قـال ابـن    على قوم متفرقني فمن مات منهوكانت لآلخر منهم، ومن حبس خادماً 

قال مالك إن قال هلذا يوم وهلذا يوم رجع نصيب الذي مات إىل الذي حبسه، وإن كان حبسه على           : القاسم
قوم ومل يقل هلذا يوم وهلذا يوم فمن مات فنصيبه على من بقي من أصحابه يف احلبس، وقال سحنون هـذا                     

  .أصل جيد فعليه فقس وهي جيدة
  .٣٠١ص  وانظر أيضاً

  
  وقف الثمر  ]٨٧٨[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب احلبس الثاين، اجلزء الثاين عشر٣٠٦ص
  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٢٢ 

: فقال.  مثر حائطي حبس على فالن، وال يقول حياته وال جيعل لذلك وقتاً            لعن الرجل يقو  ] سحنون[ وسئل   :النص
  .ر يوم قال هذه املقالة فلك مثرة تلك السنةإن كان فيها مث

  
  وقف الغلة ووقف الرقبة ]٨٧٩[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب احلبس الثاين، اجلزء الثاين عشر٣١٢ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 ولفالن رقبتها فتعدى رجل على بيت        عن رجل قال داري لفالن يسكنها ولفالن يستغلها        ]ابن وهب  [ وسئل :النص
فلصاحب : فقد غرمها ملن يكون؟ قال يبىن ا ذلك البيت، قيل له          : يف الدار فهدمه، قال يغرم قيمته، قيل له       

ال حىت ميوت هذان يسكنها هذا ويستغلها هذا، فإذا انقرض هذان كانت الدار لـصاحب               : الرقبة شئ؟ قال  
: إن أحب هؤالء يريد صاحب السكنة وصاحب الغلة أن يبنوا، قيل          :  قال فإن ادمت الدار؟  : الرقبة، قيل له  

يسكنوا ويستغلوا على ما كانت ويكون هلم ما أنفقوا على الذي جعلت لـه             : فبنوا أي شئ يكون هلم؟ قال     
بىن يقال لصاحب الرقبة ابن، فإذا     : فإن قاال ال نبين ليس عندنا شئ؟ قال       : الرقبة، ألن الدار تصري إليه، قيل له      

كان له أن يستويف منها قيمة ما بىن من غلة الدار يف معىن قوله فإذا استوىف قيمة ما بىن كانت الدار هلـذين                       
صاحب الغلة وصاحب السكىن حىت ميوتا، فإذا ماتا رجعت إىل الذي له الرقبة، قيل فمات أحدمها صاحب                 

: ن كانت الدار هي الثلث؟ قال الـسائل    إذا مات أحدمها رجع نصيبه إىل صاحب الرقبة، قيل فإ         : الغلة؟ قال 
أوصى فقال داري لفالن يسكنها وفالن يستغلها ولفالن رقبتها فإذا هي الثلث سواء، فتوىف صاحب الغلة أو               

لة صاحبها لو كـان  نـزالسكىن فقال نعم أما إذا مات أحدمها رجع نصيبه إىل الذي جعلت له الرقبة ألنه مب              
  .حياً

  
  مل ورب املالالصرف والشراء بني العا ]٨٨٠[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب القراض، اجلزء الثاين عشر٣١٩ص



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٢٣ 

  .املذهب املالكي: التصنيف
قال مالك ال ينبغي أن يصطرف صاحب املال من صاحبه الـذي            : رمحن بن القاسم  عبد ال قال  :  قال سحنون  :النص

  . أن يشتري منه الثوب والثوبني أو يوليه إذا صحوال بأس. قارضه قبل أن يعمل
  .٣٧٧ص  وانظر أيضاً

  
  تسليم الربح من حساب العامل ]٨٨١[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب القراض، اجلزء الثاين عشر٣٢٢ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 من غري الذهب الذي هي بينهما، قال يدفع إليـه            ذهباً شريكه رحباً ال بأس أن يأخذ املقارض من       :  قال مالك  :النص
 من غري ربح القراض رحبه من ماله مث يأخذه من مال القراض وسئل عنها سحنون فقال ال جيوز أن يعطيه رحباً

  . بوزن بيد وزناً فيكون يداًإال أن يكون حاضراً
  

  اشتراك رب املال مع العامل ]٨٨٢[
  

  . تحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيبكتاب البيان وال: املصدر
  ، كتاب القراض، اجلزء الثاين عشر٣٢٣ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 فيلقـاه    ويتجهز بذلك يريد سـفراً      وسئل مالك عن الرجل يدفع إىل الرجل املال القراض فيقيم يف يده أياماً             :النص

قال . مثل الذي أعطيتك ونشترك مجيعاً     آخر   هل لك أن أخرج معك؟ فأخرج ذهباً      : صاحب املال فيقول له   
وال أرى  : وقال ابن القاسـم   .  بينا وما حيضرين فيه مكروه، وكأنه خففه من غري حتقيق          ما أرى أمراً  : مالك

  .هو الربا بعينه: ال خري فيه، قال سحنون: قال أصبغ.  إذا صح على غري موعد وال رأي وال عادةبذلك بأساً
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٢٤ 

  قسم الربح قبل التنضيض ]٨٨٣[
  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: صدرامل

  ، كتاب القراض، اجلزء الثاين عشر٣٢٧ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 حىت يقتسما وإن أذن     ال يأخذ شيئاً  :  وسئل مالك عن العامل يف القراض يأذن له صاحبه أن يأخذ رحبه، فقال             :النص
  .له فيه صاحبه

  
  املضارب يضارب ]٨٨٤[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب القراض، اجلزء الثاين عشر٣٣٠ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 على أنه يدفعه إىل غريه يعمل به، فكره ذلك وقال ما يعجـبين، مث                وسئل مالك عن الرجل يأخذ املال قراضاً       :النص
له إين أبعث فيه غالمي وموالي إىل بعض إخـواين يـشترون بـه    ردد فيه الكراهية فقيل له أفرأيت إن قال    

  .، وما هو من عمل الناسإين ألرجو أن يكون خفيفاً: ويبيعون؟ فقال
  

  املفاصلة قبل التنضيض ]٨٨٥[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب القراض، اجلزء الثاين عشر٣٣٣ص

  .ياملذهب املالك: التصنيف
 ويداين فإذا كان على رأس حول دعا صاحبه إىل أن            فيشتري متاعاً   وسئل مالك عن الرجل يأخذ املال قراضاً       :النص

حياسبه فيقول عندي كذا وكذا من النقد، وكذا وكذا من العروض، والدين كذا وكذا، ويقول له صاحب                 



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٢٥ 

لعرض إن دخل فيـه نقـصان إال أن         املال أنا أعطيتك رحبك من النقد وأبريك من الدين وهو رأس مايل وا            
  .ال خري فيه حىت حيصل املال: العامل يعمل فيه كما هو، قال

  
  املضاربة بعد الشراء ]٨٨٦[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب القراض، اجلزء الثاين عشر٣٣٧ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

ون التجارات من احلبوب والصوف وأشباه ذلك فال حتمل أمواهلم ما يـشترون،              وسئل مالك عن القوم يشتر     :النص
 فيما بينهم،  وال يعلموم مبا كانوا اشتروا وجيعلوا قراضاً قراضاًفيأتون إىل أقوام يسألوم أن يعطوهم أمواالً

ي ختاف أال يصح؟    ، قيل له فما الذ    وبني الذين قارضوهم أترى ذلك يصلح؟ قال لو صح ذلك مل أر به بأساً             
ال يعجبين العمل ذا وإن     : يشتري سلعة غائبة فيندم فيها فيأخذ هذا املال فينقده فيها، قال ابن القاسم            : قال

  .صح، قال سحنون مثله
  

  املضاربة بالفلوس ]٨٨٧[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب القراض، اجلزء الثاين عشر٣٣٩ص

  .املذهب املالكي: صنيفالت
ال، أنا أكرهه وكره القراض ا، قلت فإن وقع وجاء : قلت البن القاسم فالفلوس أيقارض ا؟ قال:  قال أصبغ:النص

وقد جرى جمرى   . هو عندي كالنقر أرى أن ميضي     : فيه ربح أو وضيعة فوقف ومل جيب فيه بشئ، قال أضبغ          
  .العني من كتاب البيع والصرف

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٢٦ 

   ضارب بذمتهاشتراك امل ]٨٨٨[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب القراض، اجلزء الثاين عشر٣٤٢ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
من كانت عنده مائة دينار قراضاً فاشترى سلعة بألف دينار على أن ينقده مائة، فنقد املائة الـيت                  :  قال مالك  :النص

ن يف الزكاة باحلصص، وتقوم السلعة بالنقد فإن كانت قيمتها تسعمائة كـان             شريكاًمها  : عنده قراضاً؛ قال  
  .وكذا الربح والوضيعة فيما بلغين عن مالك: للقراض التسع من تلك القيمة، قال ابن القاسم

  .٤١٦ص  وانظر أيضاً
  

  اشتراط الزكاة يف حصة املضارب ]٨٨٩[
  

  . بن رشد القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ا: املصدر
   ، كتاب القراض، اجلزء الثاين عشر٣٤٨ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 ويشترط عليه أن زكاة     قراضاً سئل مالك عن الرجل يدفع إىل رجل ماالً       : قال أشهب وابن نافع   :  قال سحنون  :النص

ه الرجل يقارض الرجـل   فقيل لأيضاًال خري فيه، مث سئل عنها من الغد      : ربح املال يف حصتك من الربح قال      
  .ما هذا حبسن: ويشترط عليه أن عليك زكاة ربح املال يف حصتك من الربح؟ فقال

  .٣٥٣ص  وانظر أيضاً
  

  زيادة رأس املال ]٨٩٠[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب القراض، اجلزء الثاين عشر٣٤٨ص

  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٢٧ 

 ويقول له إن احتجت زدتك فيشتري العكم البـز          وسئل مالك عن الرجل يأخذ من الرجل مائة دينار قراضاً          :النص
  .ما أرى بذلك بأساً: فقال. مبائة دينار وعشرة دنانري مث يأيت فيأخذ منه العشرة بعد اشترائه العكم

  .٣٩٧ص  وانظر أيضاً
  

  خلط األموال ]٨٩١[
  

  . ليد ابن رشد القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب الو: املصدر
   ، كتاب القراض، اجلزء الثاين عشر٣٢٨ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 وسئل مالك عن رجل أخذ من رجلني ماالً قراضاً فأراد أن خيلطه بغري إذما، فقال يستأذما أحسن وأحب                   :النص

 له ومب يأذن له اآلخر فخلطهمـا         قيل له فإن استأذن أحدمها فأذن      إيل، فإن مل يستأذم فال أرى عليه سبيالً       
  .يستغفر اهللا وال يعد: قال
  .٣٧٧، ٣٤٩ص  وانظر أيضاً

  
  املقارضة على الضمان ]٨٩٢[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب القراض، اجلزء الثاين عشر٣٥٤ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

رجل أخذ من رجل ماالً قراضاً على أن يدفعه إىل رجل آخر مساه قراضـاً                قال عيسى وسئل ابن القاسم عن        :النص
لة ما لو دفعه إليه نفسه على نـزويكون على اآلخر الضمان، قال ابن القاسم يردان إىل قراض مثلهما، وهو مب

  .الضمان، فإنه يرد إىل قراض مثله، وليس على اآلخر من الضمان شئ
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٢٨ 

  مقامسة العامل ]٨٩٣[
  

  . بيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيبكتاب ال: املصدر
  ، كتاب القراض، اجلزء الثاين عشر٣٥٨ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 فيأتيه رب املال فيقول إين احتجـت   وقال مالك يف رجل يقارض الرجل مبائة دينار فيذهب فيشتري ا قمحاً  :النص

ال خري فيـه،    : ، قال مالك   فتبيعه ولك رحبه خالصاً    إىل قمح لعيايل فقامسين هذا أعطيين نصفه وأحبس نصفه        
 مل؟ قال ملخاطرة الربح لعله ال خيرج إال رأس ماله أو لعله ينقص أو لعله ال يربح إال درمهاً        : قلت البن القاسم  

  .فقد خاطره مبا ال يعلم
  

  اقتراض املضارب ]٨٩٤[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب القراض، اجلزء الثاين عشر ٣٦٨ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 مبائة دينار فاشترى سلعة مبائة دينار فلم يكن معه املائـة الـدينار               قارض رجالً   وقال ابن القاسم لو أن رجالً      :النص

 ذ قراضاً فاستسلف مائة دينار من صاحب املائة أو من رجل أجنيب على أن يقضيه املائة اليت يف البيت اليت أخ                  
فباع تلك السلعة قبل أن يقضي صاحب املائة مائته بربح واشترى بعد ذلك باملائة اليت يف البيت سلعة فباعها                   

إذا كان اشتراؤه   :  باملائة السلف بربح هل جيرب نقصان هذه بربح هذه؟ قال          ىبنقصان وباع السلعة اليت اشتر    
  .ضا ونقصان املائة القراض جيرب بربح املائة السلفإياها على املائة القراض فالربح بينهما على ما تقار

  
   غري املسلممقارضة  ]٨٩٥[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب القراض، اجلزء الثاين عشر٣٨١ص



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٢٩ 

  .املذهب املالكي: التصنيف
  .ال بأس به: يقارض النصراين؟ فقالسئل ابن وهب وأنا أمسع، عن املسلم هل : مللك بن احلسنعبد ا قال :النص

  .٤٠١ص  وانظر أيضاً
  

  املضاربة بالدين والوديعة ]٨٩٦[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب القراض، اجلزء الثاين عشر٣٨٥ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
قبله الدين فيأمره الذي له الدين أو الوديعة أم يعمل  وسئل ابن القاسم عن الرجل يكون عنده الوديعة أو يكون         :النص

 أما يف الدين فإن الربح للذي عليه الدين، وهو ملا نقص ضامن، وأما يف الوديعة فإن مالكاً           : ، فقال ما قراضاً 
  .كان يكرهه، فإن وقع وكان ربح كان بينهما، وإن ادعى أنه أتلف صدق وكان القول قوله

  
  خمارجة رب املال ]٨٩٧[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: صدرامل

  ، كتاب القراض، اجلزء الثاين عشر٤٠٤ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 فاشترى سلعة، مث أن العامل قال لـصاحب   قراضاًسألت ابن القاسم عن رجل دفع إىل رجل ماالً     :  قال أصبغ  :النص
ربح قامسته إياه   ن  يكون فالن مبثابتك يف الربح مىت ما بعنا فإن كا         هل لك أن أدفع إليك مالك على أن         : املال

هو مغاررة وبيع غرر، وقليل يف كثري وغري : وقال أصبغ . هذا حرام ال حيل   : كما أقامسك، فرضي بذلك، قال    
ذلك من سلف جر منفعة وغريه من قبل ما جير من الربح مبا أعطى إىل من حيب ممن جيعل يف مثابة رب املال،   

هو جار إىل نفسه مباله الذي عمل، فكل هذه األوجه من الفساد واإلغرار وأكثرها تدخله وجيري فيه فـال                  ف
  .خري فيه

    



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٣٠ 

  يتحمل نسبة من الوضيعة املضارب  ]٨٩٨[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب القراض، اجلزء الثاين عشر٤١٢ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 على أن نصف الربح لـرب املـال         قيل ألصبغ أرأيت الرجل يبعث إىل الرجل مبائة دينار يشتري له ا طعاماً             :النص

والنصف فيما بينه وبني العامل وشرطا أن ما كان فيه من وضيعة فعلى العامل ربع الوضيعة، كيف العمل إن                   
املال وأرى الربح والوضيعة علـى الربـع         لرب   أراه كالسلف وأراه سلفاً   : جاء ربح أو وضيعة؟ قال أصبغ     

  .والثالثة أرباع، وللعامل إجارة مثله يف كفاية الثالثة أرباع وعنايته والقيام فيها يف االشتراء والبيع
  

  شراء رب املال من املضاربة ]٨٩٩[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ض، كتاب القرا، اجلزء الثاين عشر٤١٦ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
فقال صاحب املال أنا آخذ     .  قلت له أرأيت لو حضروا احملاسبة فجاء مباله كله إال عشرة دنانري بقيت يف دين               :النص

ال خري فيه، قيل له أرأيت إن جهال ذلك حىت عمال بـه  : قال.  لك عليهذه السلعة بعشرة دنانري تكون ديناً    
  .قيمة املتاعأرى عليه : وفات املتاع، قال

  
  الوصية بالسلف ]٩٠٠[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب الوصايا األول، اجلزء الثاين عشر٤٢٩ص
  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٣١ 

مل ذلـك   فلم حي وآلخر مبائة دينار سلفاً    قال يف الرجل يوصي مبائة دينار نقداً       ومسعت مالكاً :  قال ابن القاسم   :النص
  .إن مل جيز ذلك الورثة نظر إىل قيمة رحبها معاينة فيحاص ا، وكان ما صار له يف حصته بتالً: ثلثه، قال

  
  الصلح عن النفقة ]٩٠١[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب الوصايا األول، اجلزء الثالث عشر٧ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

  وسئل مالك عن أم الولد يوصي هلا سيدها ما مل تتزوج، فصاحلها الورثة على شئ معلوم، فيدفعونه إليها نقداً                   :النص
وقد صاحلوها، إمنا ذلك لو تركوها على ما        . ال يرجعون عليها بشئ   : مث تتزوج، أيرجعون عليها بشئ؟ قال     

  .أوصى به سيدها
  .١١٨، ١١٧ص  وانظر أيضاً

  
  عمرالوصية بالنفقة مدى ال ]٩٠٢[

 

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب الوصايا األول، اجلزء الثالث عشر٨ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
: لت باملدينة، فقالنـزو.  عمن أوصى بوصايا، فأوصى لنفر مخسة بنفقتهم ما عاشوا]أي مالكاً [وسألته:  قال:النص

مسة سبعني سنة كان له منهم عشرون سنة، حرص له بنفقة مخسني سنة متام السبعني،             أرى أن يعمر النفر اخل    
ومن كان له منهم أقل من ذلك أو أكثر، فعلى هذا، ألين أرى السبعني من أعمار الناس اليوم، وما هو باألمر     

م مـا عاشـوا،    يف املصلحة، فيوضع على يدي عدل، فينفق منه عليهالثابت، مث جيمع هلم ما صار هلم مجيعاً      
فكلما مات منهم إنسان، رد ذلك على أهل الوصايا حىت ميوتوا من آخرهم، فإذا مات اخلمسة من آخرهم                  
رجع ما فضل إىل أهل املرياث، ال يرجع إىل أحد من أهل املرياث حىت ال يبقى أحد من اخلمسة، حـىت إذا                      



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٣٢ 

يا قصر عنها الثلث، فيحاصونه فأرى إذا ماتوا رجع ما فضل إىل أهل املرياث، إال أن يكون كانت معهم وصا        
  .مات اخلمسة أن يتم ألهل الوصايا وصاياهم، فما فضل كان ألهل املرياث

  .٢٩٤، ٢٨٩ص  وانظر أيضاً
  

  الوصية مبا يتغري ]٩٠٣[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب الوصايا الثاين اجلزء الثالث عشر،٢٢ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
عمن أوصى فقال رقيقي وثيايب لفالن، مث مات وقد هلك بعض رقيقه، وخلق بعـض ثيابـه،       ] مالك[ وسئل   :النص

للموصى له رقيقه الذين استفادهم وثيابه وما يشبه أن يوصي :  غري ثيابه، فقال غري رقيقه، وثياباًواستفاد رقيقاً
   .بسدس ماله، فله سدس ماله يوم ميوت

  .٣٤٩ ،٣٠٣ ،٢٩٩ ،٢٦٨ ،٢٣٠ ،٢٢٧ ،٢٤ص  ظر أيضاًوان
  

  الوصية بالعبد اآلبق ]٩٠٤[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب الوصايا الثاين، اجلزء الثالث عشر٤١ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
بق، أو مجل شارد، فأتى به جبعل، على مـن          يسأل عمن توىف وأوصى لرجل بعبد آ      ] أي مالكاً [ومسعته  :  قال :النص

على الذي أوصى له بالعبد، وليس له على ورثة امليت يف مال امليت، ألن هذا عليـه            : ترى ذلك اجلعل؟ قال   
  .ليس على الورثة أن يطلبوه

  .٢٢٦ص  وانظر أيضاً



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٣٣ 

  الوصية بربح املتاجرة ]٩٠٥[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب الوصايا الثاين، اجلزء الثالث عشر٧٣ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 يتجر فيها سنة له رحبها، وللهالك عليـه مخـسون    قال مالك يف الرجل يهلك ويوصي الرجل خبمسني ديناراً     :النص

ونعطيك اخلمسني  حالة فإن أحببت أن تنقدناها  حالة هو ا معسر، فيقول الورثة عليك مخسون ديناراً       ديناراً
اليت أوصي لك ا، وإن أحببت فهي نظرة لك سنة، إنه إن مل يكن بيده شئ يقبضونه منـه، دفعـت إليـه          

  .اخلمسون اليت أوصي له ا، وابتغوا منه بعد ذلك الذي عليه إن وجدوا عنده شئياً
  

  الوفاء باحلوالة ]٩٠٦[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب الوصايا الثالث، اجلزء الثالث عشر١٨٦-١٨٥ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 مائة دينار،  إين قد كنت حلفت بعتق رقيقي إن مل أعط فالناً         :  فرجل قال عند موته    ]:أي ابن القاسم   [ قلت له  :النص

ن نضمن له ذلك يف أموالنا، حن: قال الورثة وعليه بذلك بينة، فما قولكم وأنا اليوم ال دينار عندي وال درهم؟  
 فبعث إىل الرجل الذي حلف له، فكتب له على نفسه ذكر حق باملائة مث هلك الرجل،    ،وال تدخل علينا حنثاً   

 حيمل ثلثـه املائـة،     إن كانت املائة دينار هبة وترك ماالً      : ]ابن القاسم  [قال ؛قد حنث، وعتقنا  : وقال العبيد 
 فقضاه يف مرضه فقد بر، قضاه من ماله         ، وإن كانت املائة ديناً     وميتاً  حياً  له، ألن الثلث له    رأيت ذلك خمرجاً  

 حلف بعتـق  أو من مال غريه، وإن ضمن له ذلك أحد، وارث أو غريه، فهو حانث، ومن ذلك لو أن رجالً  
ذي  حقه إىل أجل، مث أحاله مبا كان حلف له عليه، فإن مضى األجل قبل أن يدفع إليه ال                  رقيقه ليقضني فالناً  

  .أحيل عليه فهو حانث
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٣٤ 

  وقف النقود ]٩٠٧[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   كتاب الوصايا الثالث، اجلزء الثالث عشر، ١٩١ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
ع الثلث املائة،   عن رجل أوصي له مبائة دينار سلفاً، مث مرجعها إىل فالن، فوس           ] أي ابن القاسم  [وسألته  :  قال :النص

إن محل الثلث املائة اليت أوصى ا للرجل، دفعت إليه إىل األجل الذي أوصي ا له، مث                 : أو ضاق عنها، قال   
 ضامن ملا نقص من املائة وإن مل يسعها الثلث نظر إىل ما محل الثلـث               سلفاًهي رد على فالن املوصى له ا        

  .ىل األجل الذي جعل فيها، مث ترجع إىل من بتلت لهمنها، فدفع إليه، وكالت على حاهلا يف يديه إ
 هذا كما قال، وهو مما ال اختالف فيه، ألنه لو أوصى يف الدنانري أن حتبس عليه مدة ما                   :قال حممد بن رشد   

، وإن مل ينص على الضمان وال قال إا سلف على مـا  ، ولكان هلا ضامناًمن الزمان أو حياته، لكانت سلفاً  
  .ية من املدونةيف كتاب العار

  .٢٥٧، ١٨٩-١٨٨ص  ١٢ج وانظر أيضاً
  

  الوصية بدينار كل شهر ]٩٠٨[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب الوصايا الرابع، اجلزء الثالث عشر٢٢٢ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
طه، وغلته عشرة دنانري، أو بدينار من غلة كل          وسألت ابن القاسم عن الذي يوصي لرجل بدينار من غلة حائ           :النص

إن ضمنوا له ذلك، وإال أوقفوا العبد واحلائط، وكانت الوصية يف مثـرة غلـة         : شهر من خراج غالمه، قال    
  .احلائط

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٣٥ 

  القرعة ]٩٠٩[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب الوصايا الرابع، اجلزء الثالث عشر٢٢٩ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
إن كـانوا   : قـال . عشرة من رقيقي أحرار، وله مخسون رأساً      : كيف تكون القرعة إذا قال    :  قلت لسحنون  :النص

 بالقيمة، مث يكتب جزء العبد، فيكتب فيه العتق ويكتب يف اآلخر رق، مث يعطـى                ينقسمون، قسموا أمخاساً  
ى أي جزء وقع سهم العتق عتق ذلك القسم، وإن كـانوا ال             لرجل ال يقرأ، فيلقي تلك البطائق عليهم، فعل       

ينقسمون قوموا كلهم، مث ينظر إىل الثلث كم هو؟ فإن كان مائة دينار، كتب أمساؤهم اسم كل واحد منهم                
، فينظر من خرج سهمه، فإن كان كفاف الثلث على حده، مث مجعها يف كمه، مث ضرب بيده، فيخرج واحداً 

  . بيده مث أخرج أخرىعتق، وإن كان أقل ضرب
  

  تعليق الوصية  ]٩١٠[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب الوصايا الرابع، اجلزء الثالث عشر٢٤٢ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 هـذا   ثلث مايل لفالن وفالن وفالن، إن قبل ذلك، فلم يقبل         :  وسئل سحنون عن رجل حضرته الوفاة فقال       :النص

الذي قيل فيه إن قبل، هل ترى الثلث هلذين إذا مل يقبل الثالث؟ أم ترى ثلث الثلث يرجع إىل ورثة امليـت؟                      
 ما يصنع مبصابة الغائب؟ هل يوقف حىت يستنجز ذلك منه أم ال؟ إن قبل غائباً: وكيف إن كان الذي قال فيه    

شرون؟ فسئل الذي قيل فيه إن قبل فـأىب  وكيف إن قال لفالن عشرة، ولفالن عشرة إن قبل فالن والثلث ع    
أن يقبل هل ترى العشرين كلها هلذين؟ أم يرجع مصابة هذا الذي أىب إىل الورثة؟ وهـل بـني املـسألتني                     

ليس بينهما فرق، كل من أوصى بوصايا استوعب فيها ثلثه وزاد، وكان من بعض              : اختالف؟ قال سحنون  
ت كانت حيث جعلها، وإن مل يقبل ورجعت كانت ملن بقـي           وصاياه يف شك أن تقبل أو ال يقبل، فإن قبل         

من أهل الوصايا لو أوصى وزاد يف وصاياه على ثلثه وكان عنده نافخا ومات على أن عنده جائز فتلك اليت                    
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 ٤٣٦ 

إن رجعت ومل تنفذ، كانت لورثته، حياصون به أهل الوصايا، ومسألتك، إن قبل وصيته جازت، وإن مل يقبل    
  . الوصايا ومل يدخل عليهم الورثة يف شئرجعت وصيته إىل أهل

  .٣٤٣ص  وانظر أيضاً
  

  الصدقة وقت اخلطر ]٩١١[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب الوصايا اخلامس، اجلزء الثالث عشر٢٥٦ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
إذا اشـتد عليـه   : لبحر، فرييد أن يتصدق مبا له، قـال  وسئل ابن القاسم عن الرجل يشتد عليه العاصف يف ا :النص

وسئل عن الذي جتمح دابته، أجيـوز لـه          .العاصف، وخاف الغرق، مل جيز له القضاء يف ماله، إال يف الثلث           
  . مثله ال جيوز له القضاء يف ماله إال يف الثلث، والذي يقدم للقتل صرباً:القضاء يف ماله؟ قال

  
  الوصية حبسب سعر الصرف ]٩١٢[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب الوصايا اخلامس، اجلزء الثالث عشر٢٨٤ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

ومسعت ابن القاسم يقول يف رجل تصدق بصدقة، وأمر أن يتصدق ا بدرمهني كل شهر على صـرف                :  قال :النص
 ما بلـغ، وكـذلك     بدينار، إن عليه سدس دينار كل شهر، بالغاً        اثين عشر بدينار، مث صار الصرف عشرين      

يعين إن يف وصيته بدرمهني من صرف اثين عشر بدينار، شرط، وقاله أصبغ وإن              : أوصى صاحبها قال أصبغ   
نقصت الدراهم عن اثين عشر، مل يكن عليه إال سدس،وإن مل يكن ذلك بـشرط يف الوصـية وال بيـان،                     

  . زاد الصرف أو نقصفالدرمهان راتبان كل شهر
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٣٧ 

  شراء الورثة للثلث ]٩١٣[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب الوصايا اخلامس، اجلزء الثالث عشر٣٢ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
ـ  ] أي مالكاً[ قال ومسعته   :النص ه مـال ودار  يسأل البن غامن عن الرجل يوصي بثلث ماله للفقراء واملـساكني، ول

ل، فإن لنا أعداء،    نـزنريد أن نقوم ذلك قيمة، فنحسب عليها مثن الدار وامل         : ل، فيقول أهل املرياث   نـزوم
أكتب إليه إمنا أوصى هلم بثلـث      :  بنا، فقال  لنا، فهم سيزيدون عليها ضرراً    نـزوقد علموا أال نترك دارنا وم     

ث املكان وثلث كل شئ، وال يباع ذلك علـيهم وال           ماله، فانقطع هلم بثلث ماله ذلك كله ثلث الدار، وثل         
لة الشركاء يف تلـك     نـزألم نزلوا مب  : يقام، وزاد يف الكتاب الذي فيه الوصايا واحلج والزكاة، قال مالك          

  .ل، وليس يكون بني الشركاء يف الدور واألرضني أمد جيربون عليه لالقتسامنـزالدار وامل
  .٢٢٥، ٢٢٤ص  وانظر أيضاً

  
   بالوصيةالوصية ]٩١٤[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب الوصايا اخلامس، اجلزء الثالث عشر٢٩٧ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

مسعت ابن وهب وسئل عن رجل أوصى مث مات املوصى إليه، وأوصى إىل رجل آخـر بوصـيته               :  قال أصبغ  :النص
أما وصيته فأنا أقبلها، وأما وصية األول فال أقبل، ألن فيهـا            : صى إليه الثاين  ووصية الرجل األول فقال املو    

ال : ستحلف على ذلك، قال أصـبغ     نعم، ويرفع ذلك إىل القاضي حىت ي      :  أترى ذلك له؟ قال     وختليطاً ديوناً
  مجيعاً الًأرى ذلك، ألن وصية األول من وصية الثاين، فيقبل على وجهها أو ليدع، فإن قبل بعضها فأراه قبو                 

  . وتلزمه كله
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٣٨ 

  الوصية مع اخليار ]٩١٥[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب الوصايا اخلامس، اجلزء الثالث عشر٢٩٩ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
  . نعم: ثلث مايل وخريوه أتراها وصية؟ قالأعطوا فالناً: عن رجل أوصى فقال] ابن وهب[ وسئل :النص

  
  املعاوضة عن الوصية ]٩١٦[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب الوصايا اخلامس، اجلزء الثالث عشر٣٠٤ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

: مسعت ابن القاسم يقول يف رجل أوصى لرجل بألف درهم على مكاتبه فقال الورثة للموصى له               :  قال أصبغ  :النص
يكون يل يف العبد والكتابة، لعله يعجـز،        :  نعطيك األلف، وتكون مجيع الكتابة والعبد فأىب ذلك وقال         حنن

  .قال، ليس ذلك له، وذلك للورثة إذا دفعوا إليه األلف، ألنه يأخذ ما مسى له األلف درهم فليس له غري ذلك
  

  ضمان بعض الورثة ]٩١٧[
  

  . شد القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن ر: املصدر
  ، كتاب الوصايا اخلامس، اجلزء الثالث عشر٣٢٢ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 وعن رجل أوصى عند موته أن يعتق نصف مكاتبه، ويؤخر عنه النصف يف ثالثة جنوم، جنم يف كل سنة، فقال               :النص

: ]ابن القاسم [قال ؛باقيرجل من الورثة أنا أضمن لكم هذه الثالثة جنوم، جنم يف كل سنة وأعتقوا النصف ال        
يت لو حلت الـسنة فلـم   أأر: قيل له .أعتقوافالعتق جائز إذا : فإن فعلوا ذلك، قال: ال خري يف هذا، قيل له  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٣٩ 

ال قد ثبتت احلرية، ولكن يكون على :  أترى أن يرجعوا على العبد بشئ؟ قالجيدوا عند الذي ضمن هلم شيئاً 
  .للذي أعتق أوالً: فلمن والؤه؟ قال: العبد بشئ، قالالذي ضمن ديناً يتبع به، وال يرجع على 

  
  هبة الثواب ]٩١٨[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   كتاب الصدقات واهلبات األول، ، اجلزء الثالث عشر٣٥٥ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

لة نــز ب لرجل ثواب، فأفلس فهو على هبته، مب من وه : قاسم عن مالك أنه قال    الأخربين ابن   :  قال سحنون  :النص
  .إذا أردنا الغرماء حبسها ودفع القيمة إليه: يريد بذلك: قال سحنون. من باع سلعته، إال أا تقوم يوم وهبها

  .١٥ص ١٤ج، و، ٤٧٦، ٤٣٧، ٣٧٢، ٣٦١ص  وانظر أيضاً  
  

  الصدقة بالدين ]٩١٩[
  

  .  القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد: املصدر
  ، كتاب الصدقات واهلبات األول، اجلزء الثالث عشر٣٥٨ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
ومن تصدق على ولده وهو صغري، بدين كان له على أحد، مث اقتضاه األب بعد ذلـك، فهـو                 :  وقال مالك  :النص

 إذا تصدق ا وهو يف يديه، لة الذهبنـزلة العبد، يتصدق به عليه، مث يبيعه فالثمن لالبن، وال يكون مب نـزمب
  .فليست لالبن إذا مل جيعلها على يدي غريه

  
  حبس القيمة ]٩٢٠[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب الصدقات واهلبات األول، اجلزء الثالث عشر٣٦٥ص



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٤٠ 

  .املذهب املالكي: التصنيف
 يف سبيل اهللا إن شفاها اهللا من مرض مرضته، فربأت فـأرادت أن               وسئل مالك عن امرأة جعلت خلخالني هلا       :النص

إمنا يكره هذا مـن     : قال سحنون . ال أحبه : حتبسها فتخرج قيمتها فتجعلها يف سبيل اهللا، فكره ذلك، وقال         
  . أجل الرجوع يف الصدقة

  
  هبة املرياث ]٩٢١[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب الصدقات واهلبات األولجلزء الثالث عشر، ا٣٦٨ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

عن رجل حضرته الوفاء، فاستوهب امرأتني له مرياثهما منه، ففعلتا ووهبتا له ذلك، فلم يقض               ] مالك[ وسئل   :النص
يعجبين للرجل أن   أراه للمرأتني مردود عليهما، وما      : تني؟ قال أفيه بشئ حىت مات، فلمن تراه للورثة أم للمر        

  .يسأل امرأته أن ب له مرياثها. يفعل مثل هذا
  .٤٢١ص  وانظر أيضاً

  

  هبة الدين ]٩٢٢[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب الصدقات واهلبات األول، اجلزء الثالث عشر٣٧٤ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
ا الوفاة فتصدقت مبهر كان هلا على زوجها على ولد لزوجها من غريها، هـل                وسئل مالك عن امرأة حضر     :النص

إمنا هو توليج، :  يقولونإن قوماً: نعم، إمنا هو كغريه من ماهلا، جيوز هلا ذلك، فقيل له         : ترى ذلك جيوز؟ قال   
  .ال ذلك جائز: قال

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٤١ 

  احللف مبقابل  ]٩٢٣[
  

  . قرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد ال: املصدر
  ، كتاب الصدقات واهلبات األول، اجلزء الثالث عشر٣٧٩ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
فاحلف يل ولك كذا : ما فعلت، قال:  إنه بلغين أنك شتمتين، فقال     : فقال عن رجل لقى رجالً   ] مالك[ وسئل   :النص

  .هنعم أرى ذلك يلزم: وكذا هبة وكرامة مين، فحلف له، أترى أن اهلبة تلزمه؟ قال
  

  تجار املوهوبـاست ]٩٢٤[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب الصدقات واهلبات األول، اجلزء الثالث عشر٢٨٥ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 وال  ال خري فيه،  :  وسئل مالك عن الدار يتصدق ا الرجل على الرجل، أو حيبسها عليه، ويتكاراها منه، قال               :النص

رأيت لو تصدق ا عليه مث تكاراها منه بعد ذلك، مل يكن ذلك أ: هللاعبد ايا أبا : أرى أن جيوز ذلك فقلت له     
 إذا كان قد حازها الذي تصدق ا عليـه، مث   رأيت ذلك جائزاً بيناً إن جاءت من ذلك شيئاً    :  له، قال  جائزاً

 ا الذي تصدق بيناًا عليه انقطاعاًتكاراها اآلخر بعد ذلك، بعد أن ينقطع .  
  

  استئجار احلبس ]٩٢٥[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب الصدقات واهلبات األول، اجلزء الثالث عشر٤١٣ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 ا أحد، فإذا انقرضو   عمن تصدق بدار له على مواليه وأوالدهم، وأوالد أوالدهم ما بقي منهم           ] مالك[ وسئل   :النص

فمرجها إىل ولده، فلم تزل كذلك حىت مل يبق منها إال رجل واحد، فعمد إليه بعض الذين إذا مات املـوايل            



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٤٢ 

ال جنيز هذا خناف أن : فتكاراها منه عشرين سنة، فقام ورثة املتصدق فقالوا        رجعت إليهم من ورثة املتصدق،    
إن هذا املـوىل إذا مـات يف الـسنتني    : يازتك، فقال مالكميوت هذا املوىل يف عشرين سنة، فتقوم علينا حب      

أجل، وأنه إذا مات يف السنني انفسخ الكراء، ولكنه شاب : وانفسخ الكراء، ولقد أكثر هذا من السنني، فقيل
 وهم خيافون طول حياته وطول حيازة هذه الدار، إذا تكاراها عشرين سنة، قال فليكتبوا عليه بذلك كتابـاً                 

  .يه فيهويوثقوا عل
  

  صدقة معلقة ]٩٢٦[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب الصدقات واهلبات األول، اجلزء الثالث عشر٤١٧ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
عبد  على أنه إن مات فالعبد إليه رد وإن مات املتصدق قبل فال             وسئل عمن تصدق على أخ له بعبد صدقة بتالً         :النص

 إىل املعطي ألنه كأنه أعطـاه       ما أراه إال راجعاً   : فقال. املعطي: فأيهما مات قبل؟ فقيل   : قال مالك . لك بتالً 
  .ذلك حياته

  
  تصدقت على زوجها مبهرها ]٩٢٧[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب الصدقات واهلبات الثاين، اجلزء الثالث عشر٤٣١ص 
  .املذهب املالكي: لتصنيفا

، مث أنه عن رجل سأل امرأته أن تتصدق عليه مبهرها، فتصدقت عليه به، وكان هلا به كتاباً] ابن القاسم[ وسئل :النص
ال شئ هلا   : ؟ قال سخط فرد عليها الكتاب بعد ذلك بأيام، فقبلته بشهود، مث تويف الرجل، فهل ترى هلا شيئاً               

  . ما تصدق عليها به من ماله فلم يقبضهلةنـزيف ذلك الصداق، وهو مب
  .٤٤٣ ،٤٤٢ ،٤٣٨ص  وانظر أيضاً

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٤٣ 

  شرط عدم اهلبة باهلبة ]٩٢٨[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  الثاين، كتاب الصدقات واهلبات ، اجلزء الثالث عشر٤٤٠ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
ال جيوز هذا، ويقـال  : ل بصدقة أو وهب له اهلبة، على أال يبيع وال يهب، قال          إذا تصدق الرج  : وقال مالك   :النص

إال أن يكون صغرياً أو سفيهاً، فيشترط عليه ذلـك،  : إما أن يغتلها وإال خذ صدقتك، قال مالك   : للمتصدق
ـ    : إال أن حيسن حال السفيه، ويكرب الصغري، فيكون هلما بتالً فذلك جائز، قال عيسى              صدقة أكره أن تقع ال

إذا تصدق عليه بصدقة أو وهب له هبة، : على هذا، فإن وقع مضى، ومل يرد وكان على شرطه، قال سحنون
  .على أال يبيع وال يهب فهي له حبس

  .١٤ ج٥٨ص وانظر أيضاً
  

  شراء العمرى ]٩٢٩[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  الثاينقات واهلبات ، كتاب الصد، اجلزء الثالث عشر٤٤٤ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 وجعلها لولده من بعده، هل جيوز له أن يشتريها من املعمر، وهي لولـده مـن                  داراً  وسئل عمن أعمر رجالً    :النص

أما : بعده؟ وهل جيوز له أن يشتري العمرى من را حىت يكون له أصلها كما جيوز للمعمر؟ قال ابن القاسم           
من بعده، فال جيوز لصاحبها أن يشتريها، ألن األب ليس يبيع لقوم بأعيام، وال يعـرف                إذا جعلت لولده    

  .عددهم، وأما املعمر فهو جيوز له أن يشتريها من صاحبها حىت يكون له أصلها إذا مل يكن لولده من بعده
  

  تأجيل الصدقة ]٩٣٠[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٤٤ 

  الثاين، كتاب الصدقات واهلبات اجلزء الثالث عشر، ٤٦٧ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 من مايل صدقة عليك، إىل عشرة سنني، إال أن متويت قبل وسألت عن الرجل يقول المرأته مخسون ديناراً     :  قال :النص
 سنني، أخذا، فهو على ما قال إن بقيت املرأة إىل عشرة : ذلك، فال شئ لك، وهي لولدي، قال ابن القاسم        

، وإن ماتت املرأة قبل ذلك، فال شئ لورثتها، وهي للولد كما جعل، إذا جاءت           إن كان الزوج حياً صحيحاً    
  .سنني، وهو حي صحيح، وإن مات الرجل قبل العشر سنني، فال شئ للمرأة وال لغريها العشر

  
  الوصية يف غلة املعني ]٩٣١[

  
  . بن رشد القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ا: املصدر

  الثاين، كتاب الصدقات واهلبات ، اجلزء الثالث عشر٣٠ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

عن الرجل يوصي للرجل من مثر أرض له بعينها بثالثة آصع له يف كل سنة ثالث سـنني،      ] أي مالكاً [ وسألته   :النص
 أترى أن يعض ما خسر تلك السنة من         ، أو مل خيرج إال أقل من ثالثة آصع،        فلم خترج يف سنة من ذلك شيئاً      

إن أوصى أن يعطي رجل من غلة أرض له بعينها ثالثة آصع يف كل سنة، فأعطى             : غلة السنة الثانية؟ فقال يل    
 فأرى يف السنة اليت يف سنة ثالثة آصع، فلما كانت السنة الثانية مل خترج األرض إال صاعني، أو مل خترج شيئاً        

من الثالثة آصع يف السنة املاضية، إن كان يف مثر السنة اليت بعد أكثر من الثالثة                تأيت بعد أن يقضي ما نقص       
آصع اليت أوصى له ا، يعطي الثالثة آصع من تلك السنة، ويعطى مما فضل من مثرها ما خسر عليه من الثالثة 

 فإنه   األرض شيئاً  آصع اليت أوصى له ا يف السنة اليت قبل هذه، وكذلك إذا مضت سنة أو سنتان، ال خترج                 
 ستة آصع، ولتلك السنة ثالثة آصع، إن        يويف من تلك السنة الثانية تسعة آصع، للسنتني اللتني مل خيرجا شيئاً           

 ومل كان يف مثر تلك السنة ما يوفيه، فإن مضت السنون كلها اليت مسى له أن يعطي من غلتها، ومل يأخذ شيئاً     
  . له شيئاً، أو أخذ وفضل ومل أر خيرج الثمر شيئاً

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٤٥ 

  بيع األصل املتصدق بغلته ]٩٣٢[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب الصدقات واهلبات الثالث، اجلزء الرابع عشر٣٠ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
ر هلا، فرييد املتصدق     وسألت عن رجل يقول مثر حائطي العام صدقة على فالن والنخل يومئذ ال مث              :حيىي قال   :النص

 ليس ذلك له، إال أن يبيع األصل يف دين رهنه إذا أجلئ إىل ذلك من فلس، قيل له فإن                    :أن يبيع األصل، قال   
إن أراد بيعها قبل   : مات املتصدق ومل يثمر النخل، فقال ليس للمتصدق عليه شئ، وسئل عنها سحنون فقال             

  .بار النخل فالبيع جائزإ إبار النخل فبيعه غري جائز، وإن كان بيعه بعد
  .٤١٦ص ١٣ج وانظر أيضاً

  
  شراء الصدقة ]٩٣٣[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب الصدقات واهلبات الثالث، اجلزء الرابع عشر٦٥ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

م، قيل له ومل، وقد جاء احلديث إمنا هي         نع:  وسئل سحنون هل جيوز للرجل أن يشتري كسر السؤال، فقال          :النص
إا صدقة على بريـرة  : أال ترى إىل حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث قال   : أوساخ الناس؟ فقال  

  .وهي لنا هدية
  

  اهلبة مقابل الكفالة ]٩٣٤[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  لصدقات واهلبات الثالث، كتاب ا، اجلزء الرابع عشر٧٥ص

  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٤٦ 

، فداري صدقة عليك، فضمن عنه،  وسئل عن رجل قال البنه إن ضمنت عين اخلمسني الدينار اليت لفالن علي         :النص
  . ال صدقة له والبنه إن شاء أن يرجع عن الضمان رجع:فقال

  
  الصدقة باملرياث  ]٩٣٥[

  
  . وليد ابن رشد القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب ال: املصدر

   ، كتاب الصدقات واهلبات الرابع، اجلزء الرابع عشر٨٥ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 مسعت ابن القاسم يقول يف رجل تصدق على رجل مبرياثه من أبيه بعد أن ميوت أبوه وأشهد لـه                    : قال أصبغ  :النص
؟ وال أدري  أو ربعاً أدري ما أرث نصفاً وقبل ذلك منه، مث بدا للمتصدق وقال إين كنت حني فعلت ذلك ال            

ما عدد ذلك من الدنانري، وال من الرقيق؟ وال ما سعة ذلك من األرضني وعدد األشجار؟ فلمـا تـبني يل                     
موروثي من أيب وما أرث مما ترك، رأيت ذلك كثري وكنت ظننت أنه دون هذا، وأنا ال أجيز اآلن، فقال ابن              

يكن يعرف يسر أبيه وال وفره لغيبة كانت عنه، رأيت أن حيلف ما ظن ذلـك،  القاسم إن تبني مما قال أنه مل   
 بابيه ويسره وإن مل يعرف قدر ذلك، جاز عليه على ما أحب أو كره،               ويكون القول قوله، وإن كان عارفاً     

  .وقال أصبغ مثله
  .١٣٩ص وانظر أيضاً

  
  الصدقة باملبهم ]٩٣٦[

  
  .  رشد القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن: املصدر

   ، كتاب الصدقات واهلبات الرابع، اجلزء الرابع عشر٨٨ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

سألت ابن القاسم عن الرجل يتصدق على الرجل بنصف أرضه ويف األرض بئر، أو عني، إمنا حياة          :  قال أصبغ  :النص
 فليس لك منه شئ، وإمنـا كانـت   تلك األرض ا، يقول املتصدق مل أتصدق عليك إال باألرض، وأما املاء     

الصدقة مبهمة من غري استثناء وال حمدودة، وكيف إن تصدق عليه بقطعة من األرض واملاء فيها أو يف غريها،    



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٤٧ 

هل هو سواء؟ وكيف إن كان تصدق عليه جبميع األرض واملاء فيها، فادعى أنه مل يتصدق عليـه باملـاء؟                    
إذا كان املاء فيها وخرجت الصدقة مبهمـة  : ا؟ قال ابن القاسم  وكيف إن كان املاء يأتيها من أرض له غريه        

إىل جزء منها مشاع، فاملاء بينهما على قدر ما هلما من األرض إذا كان املاء يف األرض وإن تـصدق عليـه             
بناحية من األرض واملاء يف غري ناحية اليت قطع له، حلف املتصدق باهللا ماتصدق عليه باملاء، وكان ذلك له،                   

تصدق على رجل بأرضه كلها وفيها ماء، وزعم أنه مل يتصدق عليه باملاء، فاملاء للمتصدق عليـه، وال                  وإن  
شئ للمتصدق، فإن كان املاء يف غريها، حلف باهللا ما تصدق عليه باملاء وكان ذلك له، وإن كان املاء يأتيها             

  .فهو كذلك
  .١٢٤، ١٢٢ص  وانظر أيضاً

  ضمان النفقة ]٩٣٧[
  

  . ن والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيبكتاب البيا: املصدر
  ، كتاب الصدقات واهلبات الرابع، اجلزء الرابع عشر٩٣ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
مسعت ابن القاسم يقول فيمن ضمن عن ابنه نفقة سنني مساها بدنانري مساها يف كل سنة، أو مل يسم :  قال أصبغ:النص

ضمن نفقة سنني، وذلك كله بعد عقد النكاح، مثل أن يراد أن يقام بابنه     دنانري إال أنه قد عرف وجه النفقة ف       
فإذا مات سقط ذلك عنه؛ وقاله أصبغ        ليفرق بينهما، فضمن لك عنه أبوه، أرى أن ذلك يلزمه ما كان حياً،            

 إذا ضمن االبن، هذه حقوق يقضى ا قد افترضت، وليس هذا كالذي          -وهو احلق، وكذلك نفقة املطلقة    –
يف النكاح النفقة، ذلك شئ مل يأت، ومل يفرض، ومل جيب وال أمر له، وجمهول كلـه يكـون أو ال                يضمن  

  .يكون، ومىت يفترقان أو ميوتان
  

  بيع وهبة جزء من الكتابة ]٩٣٨[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب الصدقات واهلبات الرابع، اجلزء الرابع عشر١٠٨ص

  .املذهب املالكي: نيفالتص



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٤٨ 

قال يل ابن القاسم فيمن وهب نصف كتابة مكاتبه لرجل، أنه إن عجز، فهو شريك له فيه بذلك،               :  قال أصبغ  :النص
 قال إذا وهب له الكتابة فعجز، فهو عبد للموهوب له، وقال أصبغ كله؛ وكذلك األجزاء كلها،                 ألن مالكاً 

بقدر - يف النجوم كلها،     يستأديان جنومه، قال يكون شريكاً     ومل يسمه كيف     قلت البن القاسم فوهب جنماً    
قـال  .  إن كانوا مخسة فخمسة كل جنم على هذا الوجه   -يريد بقول جنم من عدد النجوم     : قال أصبغ . ذلك
 بعينه وهبه وإن مسى جنماً:  بقدر ذلك، قال أصبغأيضاً يف الرقية قال ابن القاسم فإن عجز كان شريكاً    : أصبغ

 إال أن إن مت، فإمنا وهب له مـاالً –؛ ألنه كأنه إمنا وهب مال ذلك النجم   فال أرى له فيه شركاً     فعجز العبد، 
  .يزعم الواهب غري ذلك، والقول يف ذلك قوله

  
  الصدقة بالشرط ]٩٣٩[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ع، كتاب الصدقات واهلبات الراب، اجلزء الرابع عشر١٢١ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 قال أبو زيد سئل ابن القاسم عن رجل كان له على رجل عشرة دنانري، فقال له إن تصدقت على ابنك بعشرة :النص
–دنانري، فعشريت اليت يل عليك صدقة على ابنك، فقال األب اشهدوا أين قد تصدقت على ابين بعشرة دنانري 

ل يرجع الذي كانت له على األب العشرة الدنانري ويأخذها منه، ألن وولده صغري، فلم خيرجها حىت مات قا
ولو كان وضعها على يدي رجل مل يكن له أن : األب مل يفرز العشرة ومل خيرجها من يديه حىت مات؛ قال

  .يرجع بشئ، ولكانت لالبن
  

  إذا قبضت املال فتصدق به ]٩٤٠[
  

  . رطيبكتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد الق: املصدر
  ، كتاب الصدقات واهلبات الرابع، اجلزء الرابع عشر١٢٦ص

  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٤٩ 

 أو مخسة دراهم، فأنـت وكيلـي         وسئل عن رجل خرج إىل األندلس فقال له رجل إن يل على فالن ديناراً              :النص
فأعطاه ومل يولـه أن     فاستأجر يف تقاضيه بتلك اخلمسة دراهم، مث خرج فكلم الذي عليه الدينار والدراهم،              

يستأجر يف الدنانري والدراهم، وقد كان أمره إذا أنت قبضت الدينار فتصدق به عـين، وكيـف تـرى يف                    
  . يرسلها إليه ويتصدق بالدينار كما أمره:الدراهم؟ قال

  
  الصلح عن املرياث ]٩٤١[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب الدعوى والصلح عشراجلزء الرابع ،١٤١ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 قال وسئل مالك عن رجل هلك وله امرأة وترك جارية حامل فأراد ورثته أن يصاحلوا امرأته على حقها، قال                    :النص
  ).وال أحبه(ال يصح يف مثل هذا الصلح، ألنه ال يدري أيكون هلا مثن أو ربع، فال أرى هذا جيوز : مالك

  .٢٠٦، ٢٠٠ ص اًوانظر أيض
  

  االلتزام بالتأخري يف املطالبة ]٩٤٢[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب الدعوى والصلح، اجلزء الرابع عشر٢١٤ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 صاحبه يف كل    وسئل ابن القاسم عن رجلني اصطلحا على رضى كل واحد منهما ميني           :  قال أصبغ بن الفرج    :النص

ما يدعي كل واحد منهما وطرحا بيناما، فمن حلف منهما على ما يدعي عليه به صاحبه سقط عنه، وإن                   
نكل غرم بال رد ميني، أو برد ميني،؛ فإن ادعى بعد ذلك شهادة أحد، فال شهادة هلم، فاصطلحا على هذا؛                    

، فما ثبت لكل واحد منهما على صاحبه فهو         فإن كان هذا مكتوباً   : قال ذلك جائز ثابت ال بأس به، قيل له        
 يلزم فأما إن كـان مل يكـن   يؤخر له به إىل أجل مسمى، فقال ال خري فيه وال يعجبين إذا كان ذلك شرطاً             

شرطاً يلزم فال بأس أن يتطوع بذلك وقاله أصبغ بن الفرج كله، وال أفسخ الذي أقر على أن يؤخره، فـإين              



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٥٠ 

 وأجعل له التأخري واألجل، وال أجد يف حرامه من القوة والتهمة ما أبطله بـه،        أمضيه إذا وقع وألزمه اإلقرار    
 ليست عليه فيتطوع له بـه ألجـل،          عليه فهي نظرة، أو يكون باطالً      أن يكون حقاً  : وإمنا هو أحد وجهني   

 أيضاًو  كاهلبة واهلدية واهللا أعلم؛ قال أصبغ وهو الذي وجدت الناس على إمضائه وال أعلمه إال وقد قاله ه                 
  .أيضاًورجع إليه واختلف قوله فيه 

    
  الشراء السترداد السلعة ]٩٤٣[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب الدعوى والصلح، اجلزء الرابع عشر٢٢٢ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 سلعته أن تتلف فيشتريها من الذي هـي يف   وسئل أصبغ فقيل له الرجل يدعي السلعة بيد الرجل فيخاف على   :النص
إن كان مل يعلم أن له بينة ومل يعلم بذلك، فذلك له إن ثبتت              : يديه، مث يريد القيام عليه بعد ذلك ببينة فقال        

 وال حجة، وإن البينة ويرجع مباله، وإن كان قد علم أن له بينة وعرف موضعها، فال أرى له بعد ذلك كالماً          
 عندي مثل الرجل يصاحل وهو يعلم أن له         -وإمنا ذلك – وخمافة أن يغيبها أو ينفقها       اها بداراً زعم أنه إمنا اشتر   

إنه إمنا يشتريها ملا خياف من أن يغيبها        – ويكون قد أشهد قبل أن يشتريها        بينة، إال أن تكون بينته بعيدة جداً      
 ذلك ينفعه إذا كان كـذلك، وإال  الذي هي يف يده ملوضع غيبة بينته وبعدها، مث يقوم بعد ذلك عليه، فأرى         

فال كالم له وال حجة؛ قال وإن أتى ببينة بعد االشتراء، وزعم أنه مل يعلم ا، وقال البـائع قـد علمـت                       
واشتريت على علم ا أو صاحلت، فالقول قوله إن مل يعلم مع ميينه، إال أن يثبت عليه أنه قد علم، ألنه ثبت                   

  . مدى عليه ما يسقط ذلك بالثبت عليهله الرجوع مباله وأخذه، فالبائع
  

  اخلدمة مدى احلياة ]٩٤٤[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب الوالة، اجلزء الرابع عشر٣١٥ص

  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٥١ 

بن مث عثـر علـى       وسئل عن رجل قال لسيد ابيه أعتقه وأنا أخدمك ما عشت، فأعتقه على ذلك فخدمه اال                :النص
العتق ماض واخلدمة ساقطة، وليس له من قيمة أبيه شئ، وقال أبو زيد وأصـبغ      : مكروه ذلك، قال سحنون   

  .يضمن االبن قيمة أبيه ويقاصه مبا خدم يف القيمة
  

  عتق أو بيع املؤجر ]٩٤٥[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  تاب الوالة، ك، اجلزء الرابع عشر٣١٨ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
  . مث أعتقه، فإن الكراء للعبد يرجع على السيد فيأخذه منه إذا عتق ومن واجر عبداً:النص

  
  بيع العارية ]٩٤٦[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب اخلدمة، اجلزء الرابع عشر٣٤٥ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 قال ابن القاسم وسئل عن رجل جعل لرجل خدمة غالمه سنة، فقبضه يستعمله، مث أراد أن يبيعه منـه قبـل                  :صالن
  . ال بأس به:السنة، أيصلح ذلك؟ قال

  
  خدمته العبد يشتري ]٩٤٧[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب اخلدمة، اجلزء الرابع عشر٣٤٨ص
  .ذهب املالكيامل: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٥٢ 

 له سنة مث هو حر، فرييد العبد أن يشتري خدمته ممن أخدمه، قال ال                وسئل مالك عن رجل خيدم الرجل عبداً       :النص
  .بأس بذلك

  
  هبة اهلبة ]٩٤٨[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب اخلدمة، اجلزء الرابع عشر٣٧١ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 خيتدمه حياته، فأعطاه هو بعض أقاربه خيدمه على مثـل           عن رجل أعطى عبداً   ] أي ابن القاسم  [ قال وسألته    :النص
  .هذا، قال ال بأس بذلك، وكذلك السكىن يف الدور وغري ذلك

  
   إن مل يقضه ألجل وجعله حراًاشترى عبداً ]٩٤٩[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب العتق األول، اجلزء الرابع عشر٣٩٣ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 إن مل يقضه إىل األجل، ال يباع حىت حيل األجل ويدفع             بثمن إىل أجل وجعله حراً      قال مالك من اشترى عبداً     :النص
  .من الغرماءإليه حقه؛ فإن جاء األجل وعليه دين حميط برقبة العبد مل يعتق، وكان البائع أحق به من غريه 

  
  إن ملكتك فأنت حر ]٩٥٠[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب العتق األول، اجلزء الرابع عشر٣٩٨ص
  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٥٣ 

ه  وسئل مالك عمن قال لغالم أبيه يف حياة أبيه يوم أملكك فأنت حر، فهلك األب وملكه؛ قال أو كان قال ل                 :النص
  .، فأراه يعتق عليه، وإن كان يومئذ حليماًذلك يوم قاله وهو سفيه، فال أرى له عتقاً

  
  أسلوب التقييم ]٩٥١[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب العتق األول، اجلزء الرابع عشر٤١٨ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

لعبد زراع وهو مبوضعه أرفع من القيمة، وإن جلب إىل الفسطاط وذكر منـه               وسئل مالك عن العبد يعتق وا      :النص
عمله، مل يكن له من القيمة كقدره يف موضعه، أين ترى أن يقوم؟ قال أرى أن يقوم يف موضعه الذي كـان    

  .فيه
  

  تعهد العبد بدفع الفرق ]٩٥٢[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب العتق األولجلزء الرابع عشر، ا٤٣٠ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 ليعتقه، فقال سيد الغالم ال أبيعه إال بستني، وقال املـشتري ال آخـذه إال    وقال مالك يف رجل اشترى غالماً    :النص

هر خبمسني، فلما رأى ذلك العبد، قال لسيده بعين خبمسني ديناراً وأكتب علي العشرة أدفع إليك يف كل ش                 
ديناراً، فكتب عليه العشرة بعلم من املشتري فاشتراه خبمسني وأعتقه على هذا الشرط، أيكون للذي أعتـق                 
العبد على هذا الشرط الوالء كله، وجيعل للذي باعه سدس الوالء، قال الوالء للذي اشتراه فأعتقه، ولـيس                  

  .ثري، والؤه للذي ابتاعه فأعتقهللذي باعه واشترط عليه أن يعطيه عشرة دنانري من والئه قليل وال ك
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٥٤ 

  إعطاء الدراهم بدل الشراء ]٩٥٣[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب العتق األول، اجلزء الرابع عشر٤٧٣ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 إن  : اشترى هلا خادماً، فقال    عن رجل حلف يف أم ولد له بعتق ما ميلك إن أخدمها، وال            ] مالك[ قال وسئل    :النص

أعطاها دنانري فاشترت ا لنفسها، مل أر عليه حنثاً؛ قيل له إم يقولون ال جيوز هلا أن تشتري إال بإذنه، فإن                     
  .ال، وذلك هلا تشتري: اشترت بغري إذنه فأقر ذلك هلا، فقد أخدمها واشترى هلا، فقال

  
  اشتر يل نفسي ]٩٥٤[

  
  .  أليب الوليد ابن رشد القرطيبكتاب البيان والتحصيل: املصدر

  ، كتاب العتق الثاين، اجلزء الرابع عشر٥٠٤ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

فسي من سيدي، فيـشتريه     عن العبد يدفع إىل رجل مائة دينار، ويقول له اشترين لن          ] أي ابن القاسم  [ وسألته   :النص
املشتري بشئ، ويكون لبائع على العبد، وال على  وال يرجع السيد ا يكون حراً: ويستثين ماله، قاللنفس العبد
  .والؤه للبائع

  
  العتق مقابل استثمار املال ]٩٥٥[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب العتق الثاين، اجلزء الرابع عشر٥٥٥ص
  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٥٥ 

 وأنت حـر، فمـات   حىت تصري ثالمثائةعمل فيها ا:  مائة شاة وقال ه وسئل ابن القاسم عن عبد دفع إليه سيد        :النص
 إن رضوا أن يعتقوه ويأخـذوها منـه   : ال أدفعها لكم؛ قال  : فأراد الورثة أخذ الغنم منه، وقال العبد       ،السيد

  .فذلك هلم، وإال كانت يف يده حىت يعلم أنه ال يكون فيما بقي منها ثالمثائة شاة
  .٢٦٥ ص١٥ج وانظر أيضاً، ]٧٧٣[ ج  منتجار األجريوانظر استت

 

  إن قضيت عين فأنت حر ]٩٥٦[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب العتق الثاين، اجلزء الرابع عشر٥٨١ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 ماله علي فأنت حر، فتصدق عليه صاحب         قضيت عين فالناً   عن رجل قال لغالمه إن    ] أي ابن القاسم  [ وسئل   :النص

 فقبل أو مل يقبل؟    ، قلت لو كان تصدق به على صاحب الغالم        .هو حر إذا تصدق به عليه     : احلق باحلق، قال  
 كان عليه غرمه للغرمي،      إىل سيده، وإن مل يقبل     أيضاً إن قبل السيد كان على العبد أن يؤديه          :قال ابن القاسم  

  . سحنونأيضاً إال بأدائه، إال أن يتصدق به على نفسه، ورواه وال يتعلق
  

  إن جئتين بكذا فأنت حر ]٩٥٧[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب العتق الرابع، اجلزء اخلامس عشر٩٩ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
ا أمسع عن رجل قال لغالمه مىت ما جئتين مبائة دينار فأنـت             وسئل ابن القاسم وأن   : مللك بن احلسن  عبد ا  قال   :النص

 له، فقال لـه  فليس ذلك له حىت يرفع أمره إىل السلطان فيلوم له أو يعجزه فيصري رقيقاً       : حر، فأراد بيعه قال   
 فإن مات السيد قبل أن يأيت العبد باملائة اليت جعل له على نفسه هل يلزم ورثته ما كان يلزم أباهم أو يكون                     

بل يلزمهم مثل ذلك حىت يرفعوا أمرهم إىل السلطان فيتلوم له أو يعجره، والورثة يف هـذا             :  هلم؟ فقال  رقيقاً
  .لة أبيهمنـزمب



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٥٦ 

  
  شراء الكتابة ]٩٥٨[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب املكاتب، اجلزء اخلامس عشر٢١٠ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

  .ال بأس بذلك: قاطعه بالذهب كما يقاطعه سيده؟ قالك عن الذي يشتري كتابة املكاتب أي وسئل مال:صالن
  .٢٢٤ص  وانظر أيضاً

  
  املكاتبة على الزرع ]٩٥٩[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب املكاتب، اجلزء اخلامس عشر٢٢٩ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 كاتب سلمان الفارسي أهله على مائة ودية جييبها هلم فقال له رسول اهللا صلى اهللا                :يقول] أي مالكاً [ ومسعته   :النص
ذن رسول اهللا فدعا له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيها فلم             آ فلما غرسها    ،ذنيآعليه وسلم إذا غرستها ف    

  .متت منها ودية واحدة
  

  دين الكتابةاقتسام  ]٩٦٠[
  

  . ب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيبكتا: املصدر
  ، كتاب املكاتب، اجلزء اخلامس عشر٢٤٥ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 أجيوز هلم اقتسام كتابته فينظره منهم من أحب، ويتعجل           وسألت ابن القاسم عن ورثة ورثوا مكاتباً       حيىي قال   :النص

ال جيوز للورثـة أن     : فقال سام الدين يكون هلم على الغرمي؟     من كره النظرة كما جيوز ذلك للشركاء يف اقت        



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٥٧ 

يقتسموا ما على املكاتب إال عند انقضاء كل جنم، وذلك أن النجوم اليت عليه ليست بدين ثابـت فيقـسم                  
:  قال يف املكاتب يكون بني الرجلنيكاقتسام الدين الذي يكون للشركاء على الغرمي، ومما يبني ذلك أن مالكاً

، وال جتوز القسمة إال فيما جيـوز        مجيعاًألحدمها أن يبيع نصيبه من الكتابة دون صاحبه إال أن يبيعا            إنه ليس   
  .بيعه من الديون

  
  تقدمي بعض الورثة يف قسط الكتابة ]٩٦١[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب املكاتب، اجلزء اخلامس عشر٢٤٦ص
  .املالكياملذهب : التصنيف

 قلت أرأيت إن حل جنم من جنوم املكاتب فقال أحد الورثة بدؤين ذا النجم واقتضوا ما أنقدكم به يف القبض             :النص
ابـن   [نعم ال بأس به، قلت فإن عجز املكاتب وال مال له؟ قـال            : مما بقي عليه من جنومه أجيوز ذلك؟ قال       

كاء حصصهم فيما كانوا بدأوه به، وذلك أنه كان منهم  يرجع املقتضي حبصته يف الرقبة ويغرم للشر    ]:القاسم
وه إىل واحد شح واقتضى مث عجـز؟ قـال   انظركالسلف عليه هلم، قلت فإنكان حني حل النجم أعسر به ف       

، وذلك إنه إمنا اقتضى نصيبه ومل يبدؤوه بشئ، قـال           يرجع املقتضي حبصته يف الرقبة وال يغرم لشركائه شيئاً        
ه اآلخر دون اقتضاء من بقي، مث       انظرال قد اقتضى أحدهم حقه من جنوم املكاتب و        وإن مات املكاتب عن م    

ه بعض جبميع حقه اقتسموا    انظراقتسموا ما بقي وإن مل يكن فيما ترك وفاء وقد اقتضى بعضهم بعض حقه و              
ما ترك على حساب ما بقي لكل واحد من حصته من النجوم على قدر ما كانوا يطلبونه كما يقسم مـال                     

  .فلس على قدر أموال أهل الديونامل
  

  املكاتب يكاتب ]٩٦٢[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب املكاتب، اجلزء اخلامس عشر٢٥٦ص

  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٥٨ 

كاتب األول وسألت ابن القاسم عن املكاتب يكاتب عبده فيعتق األسفل مث ميوت عن مال وللم            :  قال سحنون  :النص
أوالد أحرار من امرأة حرة كانوا معه يف الكتابة عجل السيد عتقهم برضاه أيرثون هذا املكاتب األسـفل إذا          

  .ال: مات وقد أعتق؟ قال
 فيه وفاء؟ قال ابن القاسـم يـؤدي   فإن كان املكاتب األول بقي معه يف كتابة بعض ولده فمات وترك ماالً: قلت له 

  .قية الكتابة ويكون بقية املال بينهم دون األحرار الذين عجل عتقهم وغريهمالذين معه يف الكتابة ب
  

]٩٦٣[ ز نفسهاملكاتب يعج  
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب املكاتب، اجلزء اخلامس عشر٢٦٣ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 أمح عين كتايب وأرددين على حايل اليت كنت عليها هل له أن يفعل              : قال ابن القاسم يف املكاتب يقول لسيده       :النص

 عن املكاتب يعجز نفسه ويرضى بفسخ الكتابة ومسعته غري مرة وهـو  مالكاًسألنا : ذلك به؟ قال ابن القاسم   
يقولك إن كان له مال ظاهر مل يكن له أن يعجز نفسه، وإن كان له مال صامت ال يعرف وعجـز نفـسه             

  .كتابة رأيت ذلك له دون السلطانورضي بفسخ ال
  

  احتساب القرض باملثل أو بالقيمة ]٩٦٤[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب الوديعة، اجلزء اخلامس عشر٢٩٠ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
مث جاء سيدها فقال إمنـا لـك         من متر،     وسئل عن جارية وضعها رجل عند رجل فأنفق عليها ثالثني صاعاً           :النص

، وقال املنفق بل يل بسوق يوم أنفقت واشتريت، والطعام يوم جاءه صاحبها أرخـص، قـال                ثالثون صاعاً 
وذلك إذا كان املنفق اشترى بالثمن، فأما إن        : حيسب يوم أنفق، يعطي بذلك دراهم، قال ابن القاسم        : مالك

  .عامه أخرجه من عنده فليس له إال مكيلة طكان طعاماً



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٥٩ 

  
  إقراض الوديعة  ]٩٦٥[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب الوديعة، اجلزء اخلامس عشر٢٩٢ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

ترك ذلك أحب إيل، وقد أجازه بعـض النـاس          : عمن بيده مال ليس له، أله أن يسلفه؟ قال        ] مالك[ وسئل   :النص
  .إن كان مال فيه وفاء وأشهدت على ذلك فال بأس به: فراجعه فيها، فقال

  
  تضمني الوديعة ]٩٦٦[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   ، كتاب الوديعة، اجلزء اخلامس عشر٣١٠ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

ه إياه فعدا عليه ابن له فقاتل به فانكسر          وقيمته أربعة دنانري وضمن     سيفاً  وسئل ابن القاسم عمن استودع رجالً      :النص
أرى عليه قيمته يوم استودعه إال أن يكون القيمة يوم تعدى عليه  : فقال .وقيمته يوم تعدى االبن عشرة دنانري     

أكثر، قال أصبغ إن كان الضمان إمنا ضمن أربعة اليت هي القيمة فليس عليه غريها والفـضل علـى االبـن      
  . فعليه قيمته الكربى كانت األوىل أو اآلخرةالسيف ضماناًاملعتدي، وإن كان ضمن 

  .٣٣٤ص  وانظر أيضاً
  

  لزوم الوعد ]٩٦٧[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب العارية، اجلزء اخلامس عشر٣١٧ص

  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٦٠ 

لذهب فيقول نعم، فيبدو له أن ال يفعل أفترى ذلك يلزمـه؟     عن الرجل يسأل الرجل أن يهبه ا      ] مالك[ وسئل   :النص
أما إن قال أنا أفعل أو أنا فاعل فما أرى ذلك يلزمه، ومن ذلك وجه لو كان يف قضاء دين فسأله فقال                : قال

إذا : نعم ورجال شهود عليه فما أحراه أن يلزمه، والشهادة يف ذلك أبني وما أحق إجيابه، قال ابن القاسـم                  
غرماء على موعد منه أو أشهد بإجياب ذلك على نفسه أن يقول أُشهدكم إين قد فعلت، فهذا الذي                  اقتعد ال 

  .يلزمه، فأما أن يقول له نعم أنا أفعل مث يبدو له فال أرى ذلك عليه
  .٤٩٦ ص١٤، و ج٣١٧ ،٢٥٨، ٢٣٩ ص٥ وانظر ج.٣٤٣، ٣٢٢ص وانظر أيضاً

  
  السلف يف املزارعة ]٩٦٨[

  
  . صيل أليب الوليد ابن رشد القرطيبكتاب البيان والتح: املصدر

   ، كتاب املزارعة، اجلزء اخلامس عشر٣٨٤ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 وزريعته يعمل ا على أن خيرج عند دفع الزرع مـا  عن الرجل يعطي أرضه وبقره رجالً    ] ابن القاسم [ وسئل   :النص
 أمسك الزوج إنه له نصف الزريعة، وهـو  النصف، مث يزعم الذي أعطاه من زريعته مث يقتسمان ما بقي على   

مقر لصاحبه بأرضه وبقره ونصف الزريعة وأنكر اآلخر أن يكون له شئ إال عمله بيده فالقول قول من تراه؟              
القول قول من زرع األرض والزريعة بينهما شطران، وهو الزارع الذي ريء يزرع األرض،              : قال ابن كنانة  

  .ول مالكقال ابن القاسم مثله وهو ناحية ق
  .٣٨٥ص  وانظر أيضاً

  
  توكيل الشريك ]٩٦٩[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب املزارعة، اجلزء اخلامس عشر٣٨٩ص
  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٦١ 

 ا ما يصري خذ هذه الدنانري فاشتري:  وسئل ابن القاسم عن األرض تكون بني الرجلني فيقول أحدمها لصاحبه:النص
ما اشتريت وإمنا أخرجت ذلك من عندي، قال:  من الزريعة فيأخذ ويزرع مث يقول املوكل على الشراء         علي :

 من طعام وقد أُمر بالـشراء،  فللموكل أن يكذبه ويكون الزرع بينهما، ألنه يتهم أن يكون يدعي عليه سلفاً           
ال فهو باخليار إن شاء أعطاه املكيلة وكان شـريكه         ولو كان الذي أمره باشترائه صدقه أنه مل يشتر؟ ق         : قال

  .يف الزرع، وإن شاء أخذ دنانريه ومل يكن له يف الزرع شئ
  

   خروج الشريك من املزارعة ]٩٧٠[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب املزارعة، اجلزء اخلامس عشر٣٩٥ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
إن : قال أصبغ سألت ابن القاسم عن الرجلني يشتركان يف عمل الزرع فرييد أحدمها اخلروج ويبدو له، قـال       :النص

كانا مل يبذرا كان ذلك له، وإن كانا قد بذرا فليس ذلك له، ويلزمه العمل معه على ما أحب، وإن عجز ومل   
فيه إىل صاحبك، وإن مل يكن فيه       يقو قيل لشريكه اعمل فإذا يبس الزرع فاستوف حقك وأد فضال إن كان              

فضل وقصر عما أنفق أتبعه به، ألن العمل كان يلزمه معه على ما أحب، ألنه ليس مما يستطاع أن يقسم وال           
يباع، فإن ترك العمل مع صاحبه هلك زرع صاحبه وقد اشتركا على أمر حالل، فليس له أن يتركه بعـد                    

  .بذره
  

  املغارسة على اجلعل ]٩٧١[
  

  . لبيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيبكتاب ا: املصدر
   ، كتاب املغارسة، اجلزء اخلامس عشر٤٠١ص

  .املذهب املالكي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٦٢ 

 يف أرض له على أن له يف كل  على أن يغرس له خنالً قال يف رجل قاضى رجالً    ومسعت مالكاً :  قال ابن القاسم   :النص
ئ له عليه وال يلزمه العمل يف ذلك إن شاء أن يتركه تركـه      قد مساه وإن ينبت غرسه فال ش       خنلة تنبت جعالً  

  . أو حنو ذلك يعرف، وأربع سعفات أو مخساً إذا اشترطا للنخل قدراًال أرى به بأساً: فقال
  .٤١٠ص  وانظر أيضاً

  
  املغارسة ]٩٧٢[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

   املغارسة، كتاب ، اجلزء اخلامس عشر٤٠٣ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

 فإذا بلغت األصول فهي بينهما  وسئل مالك عن األرض البيضاء يعطيها الرجل للرجل على أن يغرس له أصوالً       :النص
 إذا اشترط لألصل قدراً معلوماً أن يقول حىت         أيضاًال بأس بذلك    : نصفان نصف األرض ونصف النخل، قال     

  .درها، فإذا اشترطا هذا فال بأس به، وال خري فيه يف بقل وال زرعيثمر أو شيئاً معروفاً من ق
  .٤٢١، ٤١٨، ٤٠٧ص وانظر أيضاً

  
  العاقلة بالديوان ]٩٧٣[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب الديات األول، اجلزء اخلامس عشر٤٧٣ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

نعم أرى : عن الرجل يكون مع غري قومه يف الديوان أيعقل معهم وال يعقل مع قومه؟ فقال] اًأي مالك[ وسألته  :النص
إذا كان الرجل يف الديوان مع غري قومه أن يعقل عنهم ويعقلوا عنه، قلت أفترى أن يعينهم قومهم ممن ليس                     

  .لديوان وقلنعم ولقد انقطع ا: أفتراه؟ قال: نا يفعلون ذلك، قلت له: معهم يف الديوان؟ فقال
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٦٣ 

  الصلح عن املوت ]٩٧٤[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب الديات األول، اجلزء اخلامس عشر٥٠٥ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 . جبراح فأراد أن يصاحله يف اجلراحات بشئ يعطيه عن اجلراح واملوت إن كان              وسئل عن رجل أصاب رجالً     :النص

 فإن برئ كان له ال يصلح الصلح على وضع املوت، ولكنه يصاحله على شئ معلوم وال يدفع إليه شيئاً        : لفقا
  .ما صوحل عليه، وإن مات كانت فيه القسامة والدية إن كان خطأ بعد أن يقسموا أو القتل إن كان عمداً

  
  احلمامصاحب تضمني  ]٩٧٥[

  
  .  القرطيبكتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد: املصدر

  ، كتاب القطع يف السرقة، اجلزء السادس عشر٢١٢ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

إن احلمام رمبا اخطأه الرجل ورمبا اعتلوا ولقد قلت لصاحب السوق آمره         :  وسئل عمن سرق من احلمام، قال      :النص
ه أن يضمنهم ثياب النـاس      أن يضمن أصحاب احلمامات ثياب الناس فيضمنوا أو يأتوا مبن حيرسها، وأمرت           

  .الذين يدخلون احلمام، قال سحنون يعين بقوله اعتلوا بقول أحدهم إين ظننت أنه ثويب
  

  بيع السالح ملن حيارب املسلمني ]٩٧٦[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب املرتدين واحملاربني، اجلزء السادس عشر٣٦٥ص

  .ب املالكياملذه: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٦٤ 

 قال مالك يف الذي يسافر يف أرض الرببر فيدخل بالد أهل األهواء فيكون معه السيف والسرج فرييد أن يبيع                    :النص
ال أحب أن يبيع السالح ملن يناوئ به        : ، قال منهم وهم أصحاب بدع وأصحاب أهواء يقاتل بعضهم بعضاً        

  .أهل اإلسالم
  

  املواساة ]٩٧٧[
  

  . ل أليب الوليد ابن رشد القرطيبكتاب البيان والتحصي: املصدر
  ، كتاب العتق الثالث، اجلزء السابع عشر١٥ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
، "واسـوهم : " ملا قدم املهاجرون على األنصار، قال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             ومسعت مالكاً :  قال :النص

يكفونكم املؤونة ": وما هو يا رسول اهللا، قال: الوا ق"أو غري ذلك؟":  قالنقامسهم الثمر؟: لوا يا رسول اهللا   قا
. إن كان أحدهم لتكون له امرأتان فيخري أخاه يف أيتهما شـاء        :  قال .مسعنا وأطعنا : ، قالوا "وتقامسوم الثمر 

  .وما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة إال وما دار يف من دور األنصار إال وفيها األنصار
  

  دلو بثمرةالسقاية كل  ]٩٧٨[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب العتق الثالث، اجلزء السابع عشر٧٨ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
عون الدالء يف سقي النخل على مثرة نـزبلغين أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كانوا ي     :  قال مالك  :النص

  .مثرة كل دلو
  .٣٤٩ص  ظر أيضاًوان
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٦٥ 

  حلجمدة اوقف اإلبل  ]٩٧٩[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب العتق الرابع، اجلزء السابع عشر١٢٢ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 رجعوا ردوهـا   من مال اهللا يعطيها للناس، حيجون عليها، فإذابلغين أن عمر بن اخلطاب اختذ إبالً:  قال مالك  :النص

  .إليه
  

  العمل يف الصرف ]٩٨٠[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب املدبر، اجلزء السابع عشر١٥٩ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
  .نعم، إال أن يكون يف ذلك يتقي اهللا:  وسئل مالك عن العمل بالصرف هل يكره للرجل أن يعمل به؟ قال:النص

  
  الستجرارا ]٩٨١[

  
  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر

  ، كتاب املكاتب، اجلزء السابع عشر٢٠٧ص
  .املذهب املالكي: التصنيف

كنا نبتاع اللحم من اجلزارين بسعر معلوم، : ، قالعبد اهللارمحن بن احملرب عن سامل بن    عبد ال  وحدثنا مالك عن     :النص
قـال  . وأنا أرى ذلك حسنا   : العطاء قال  ني أو ثالثة نشترط عليهم أن ندفع الثمن إىل        ونأخذ بكل يوم رطل   

  .، وإن كان الثمن إىل أجل فال أرى به بأساًوذلك إذا كان الطعام معروفاً. وما أرى به بأساً: مالك
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٦٦ 

  التصرف يف املال املكروه ]٩٨٢[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب املكاتب، اجلزء السابع عشر٢٧٧ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
. رقيقك، ألن النضاح عندهم الرقيق    : قال" أعلفه نضاحك : " وسئل مالك عن تفسري حديث النيب عليه السالم        :النص

  .ولكن تفسريه الرقيق. ويكون من اإلبل
  

  الربا بني العبد وسيده ]٩٨٣[
  

  . يب الوليد ابن رشد القرطيبكتاب البيان والتحصيل أل: املصدر
  ، كتاب الوديعة، اجلزء السابع عشر٢٩٠ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
؟  عليه أين كان حياص سيده مبـا أرىب      ، ألنه لو كان   وال أحب للسيد أن يكون بينه وبني عبده رباً        :  قال مالك  :النص

  .ولو أعتقه تبعه ماله، فال أحب أن يكون بينه بني عبده رباً
  

  قطاعاإل ]٩٨٤[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
   ، كتاب الُقَطة، اجلزء السابع عشر٣٥٧ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 بن سعيد عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دعا األنصار               حيىيحدثين  :  يقول ومسعت مالكاً :  قال :النص

ال يا رسول اهللا حىت نقطع إلخواننا من املهاجرين، فقال هلم رسول اهللا             : ين فقالوا فأراد أن يقطع هلم بالبحر    
  ."إنه ستصيبكم إثرة من بعدي فاصربوا حىت تلقوين على احلوض: "صلى اهللا عليه وسلم

  .٥٢٩ص  وانظر أيضاً



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٦٧ 

  كراء الفناء ]٩٨٥[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، كتاب املغارسةء السابع عشر، اجلز٤٠٩ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
إذا كان : قال  وسئل مالك عن األفنية اليت تكون يف الطريق يكريها أهلها أترى ذلك هلم وهي طريق املسلمني؟       :النص

 إذا وضع فيه شئ أضر ذلك باملسلمني يف طريقهم فال أرى أن ميكَََّن أحد من االنتفـاع بـه وأن                     فناًء ضيقاً 
: ، قال  لسعته مل أر بذلك بأساً     مينعوا، وأما كل فناء إن انتفع به أهله مل يضيق على املسلمني يف طريقهم شيئاً              

فإذا وضع يف طريق املسلمني ما يضيق عليهم به         " ال ضرر وال ضرار   : "وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
  .فقد أضر م

  

  اشتراك احملتسب مع أهل السوق ]٩٨٦[
  

  . البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيبكتاب : املصدر
  ، كتاب الديات األول، اجلزء السابع عشر٥٢٤ص

  .املذهب املالكي: التصنيف
 ، يف األمر يكون بني الناس يف املناهل وجيعل هلم يف أمواهلم جعالًكان زياد بن عبيداهللا يبعث شرطاً   :  قال مالك  :النص

فإن أمري املؤمنني جعل ملن ويل عليهم شركاً    : ى السلطان يرزقهم، فقيل له    إمنا هذا عل  : فنهيته عن ذلك وقلت   
 إن هناك أموراً يخاف منها ما يخاف، وفسر     :ما أشرت به وال أمرته بذلك، مث قال       : معهم فيما اشتروا، قال   

  .فيها تفسرياً
  

  بيع اهلبة ]٩٨٧[
  

  . كتاب البيان والتحصيل أليب الوليد ابن رشد القرطيب: املصدر
  ، اجلزء السابع عشر٥٩٦ص



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٦٨ 

  .املذهب املالكي: التصنيف
وحدثين مالك عن أسيد بن احلضري أن عمر بن اخلطاب كان يكسوه احللة فيبيعهـا ويـشتري دوـا                :  قال :النص

كسو أحدهم احللة ن: ويشتري بفضل ذلك رقبة يعتقها، فبلغ ذلك عمر بن اخلطاب، فاشتد عليه ذلك، وقال             
يا عمر ألن أحدنا قـدم  :  فقال أسيد! لينتهني عن ذلك أو ألتركنه!؟ه مث يبيع ذلك   لته وفضل نـزليعرف ا م  

  .ال واهللا ليعطني حقه: فقال عمر: آلخرته منعته حقه؟ قال
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  ــــ            

  

                  

 

 ٤٧٠ 

  الزكاة قبل وجود املالإخراج  ]٩٨٨[
  

  ٢١ الثاين، ص اجلزء، األم :املصدر
   تعجيل الصدقة:باب  
  فقه شافعي :التصنيف

إن أفدت مائيت درهم فهذه     :  مل يكن له مال جتب فيه الزكاة فأخرج مخسة دراهم فقال           ولو أن رجالً  : )قال( :النص
إىل أهلها مث أفاد مائيت درهم، أو أربعني شاة  ودفعها ، إن أفدت أربعني شاة فهذه صدقتها:زكاا، أو شاة فقال
 .ألنه دفعها بال سبب مال جتب فيه الزكاة؛ ز عنه ما أخرج من الدراهم والغنمج مل ي،وحال عليها احلول

  
  إخراج القيمة يف الزكاة ]٩٨٩[

  
  ٢٢ الثاين، ص اجلزء، األم :املصدر

  النية يف إخراج الزكاة: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 : عن األربعمائة درهم قيمته عشرة دراهم أو أكثر         فأدى ديناراً  ،ولو كانت له أربعمائة درهم    : )الشافعيقال  ( :النص
 ألنه غري ما وجب عليه، وكذلك ما وجب عليه من صنف فأدى غريه بقيمته مل جيز عنه وكـان        ؛ جز عنه   مل ي

 .األول له تطوعاً

  .٢/٣٣ ،٢/٢٣ األم،  انظرو
  

  بل متام احلول لتجنب الزكاةق  جنسهمبادلة املال بغري ]٩٩٠[
  

  ٢٤ الثاين، صاجلزء، األم :املصدر
   املبادلة باملاشية:باب  
  فقه شافعي :التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٧١ 

 صنفاً بصنف من هذا ، أو إبل ماشية من إبل فبادل ا إىل بقروإذا كانت لرجل:  رمحه اهللا تعاىل)قال الشافعي( :النص
 فكل هذا سواء، فإن كانت مبادلته ـا  ، أو نقد عرض،اعها مبال ببقر، أو بغريه، أو بادل معزى ببقر، أو إبالً   

قبل احلول فال زكاة عليه يف األوىل وال الثانية حىت حيول على الثانية احلول من يوم ملكها، وكذلك إن بـادل                 
 ،ة من الصدق   وأكره هذا له إن كان فراراً      .اشية أخرى مل يكن عليه فيها زكاة      باليت ملك آخر قبل احلول إىل م      

ا بعد أن حيول عليها احلول أو :)قال الشافعي(. وامللك إمنا يوجبها احلول، الصدقةَوال يوجب الفرار وإن بادل 
 وسواء كان ذلك قبل قدوم املصدق، ، ففي اليت حال عليها احلول الصدقة ألا مال قد حال عليها احلول،باعها

  .أو بعده
  .٢١٤-٤/٢١٣، ٢/٥٤ ،٢٥-٢/٢٤، ٢/٤٨ األم وانظر أيضاً    

  
  استرداد املبيع بعد مضي احلول ]٩٩١[

  
  ٢٥ الثاين، ص اجلزء، األم :املصدر

  املبادلة باملاشية:باب
  فقه شافعي :التصنيف

 فحـال  ،ولو باع رجل ماشيته قبل احلول، أو بادل ا على أن البائع باخليار وقبضها املشتري: )قال الشافعي ( :النص
ه  كانت علي:أو مل يبعها حىت حال عليها حول يف يده مث اختار البائع رد البيععليها حول البائع يف يد املشتري،       

؛  عليه فيها صدقةأيضاً ولو اختار إمضاء البيع بعد حوهلا وجبت .ألا مل خترج من ملكه قبل احلول ،فيها صدقة
 .ألا مل خترج من ملكه إال بعد احلول

  
  

  آخرإعطاء فضل سهم مصرف من مصارف الزكاة ملصرف  ]٩٩٢[
  

  ٨١ الثاين، ص اجلزء، األم :املصدر
   العلة يف اجتماع أهل الصدقة:باب

  فقه شافعي :التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٧٢ 

 وأهل السهمان موجودين فكان فيهم فقـري        ،وإذا كانت الصدقة مثانية آالف    :  رمحه اهللا تعاىل   )قال الشافعي ( :النص
هواحد يستغرق سهم،فسأل ،لسهم كله عن واحد منهم وغارمون مائة يعجز ا،ه ومسكني واحد يستغرق سهم 

 قيل :زي عليه أن يعطى إذا وجدوا ثالثة      الغارمون أن يعطى الفقراء واملساكني ثلث سهم ألنه واحد وأقل ما جي           
 والـسهم   ، ما كان منهم حمتاج إليه     أبداًشيئاً  ألنكم ال تستحقون من سهم الفقراء واملساكني        ؛ ليس ذلك لكم  

إليه أحد منهم، فإذا فضل منه فضل كنتم وغريكم من أهل السهمان فيـه              جمموع مقتصر به عليهم ما احتاج       
 .مجيع أهل السهمان سواء وأنتم ال تستحقون إال مبا يستحق به واحد منهم، وكذلك هذا يف

  
  تقسيم الزكاة بني صنفني بنسبة احلاجة ]٩٩٣[

  
  ٨٨ الثاين، ص اجلزء، األم :املصدر

   ضيق السهمان وما ينبغي فيه عند القسم:باب
  فقه شافعي :التصنيف

 والغارمون ، وكان سهمهم ألفاًهمان فكان الفقراء ألفاًوإذا ضاقت الس: أخربنا الشافعي قال: أخربنا الربيع قال :النص
، خرج هؤالء من الغرم ألـف     إمنا يغنينا مائة ألف، وقد ي     : ، فقال الفقراء   وسهمهم ألفاً  ثالثة وكان غرمهم ألفاً   

ال لو كان بيننـا   كما يقسم هذا امل،اضرب لنا مبائة سهم من ألف وهلم سهم واحد      فامجع سهمنا وسهمهم مث     
 كما ذكر للفقراء    ألن اهللا عز وجل ذكر للغارمني سهماً      ؛  فليس ذلك هلم عندنا واهللا أعلم      :فوضى مبعىن واحد  

عنهم فضل فلستم  وإن اغترقوا السهم فهو هلم ومل يعطوا أكثر مما أعطوا، وإن فضل ، على الغارمني ص فن سهماً
بأحق به من غريكم إن فضل معكم أهل سهمان ذكروا معكم، ولكن ما فضل منهم أو من غريهم يرد عليكم                    

  .وعلى غريكم ممن مل يستغن من أهل السهمان معكم كما يبتدأ القسم بينكم
 

   إيداع السلعة لدى البائع ]٩٩٤[
  

  ٥ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر
  بيع اخليار: باب

  فقه شافعي :التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٧٣ 

ما بلغ كان أقـل أو   بالغاًوإن تقابضا وهلكت السلعة يف يد املشتري قبل التفرق أو اخليار فهو ضامن لقيمتها           :النص
وإن هلكت يف يد البائع قبل قبض املشتري هلـا وقبـل            : )قال الشافعي (. ألن البيع مل يتم فيها    ؛ أكثر من مثنها  

فإن قبضها مث ردها على البائع      كون من ضمان املشتري حىت يقبضها،       التفرق أو بعده انفسخ البيع بينهما وال ت       
وديعة فهو كغريه ممن أودعه إياها، وإن تفرقا فماتت فهي من ضمان املشتري وعليه مثنها، وإن قبضها وردهـا        

  .على البائع وديعة فماتت قبل التفرق أو اخليار فهي مضمونة على املشتري بالقيمة
 .٦٤-٥/٦٣، ٤/١٩وانظر 

  
   مد عجوة- بيع الربوي ومعه غريه جبنسه ]٩٩٥[

  
  ٢١ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  تفريق الصنف من املأكول واملشروب مبثله: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 ال خري يف مد     ، بيد فال خري يف أن يباع منه شيء ومعه شيء غريه بشيء آخر              مبثل يداً  وكل ما مل جيز إال مثالً      :النص
م مبدي متر عجوة وال مد حنطة سوداء ودرهم مبدي حنطة حممولة حىت يكون الطعام بالطعام ال متر عجوة ودره

  . من غري صنفه ليس معه من صنفه شيءشيء مع واحد منهما غريمها أو يشتري شيئاً
 .٣/٦٤، ٣/٣٢، ٣/٢٤، ٣/٢٣  األمانظرو

  
  مصارفة بعض النقد بالنقد ]٩٩٦[

  
  ٣١ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

   ما جاء يف الصرف:باب  
  فقه شافعي :التصنيف

، فال خري يف أن     ، فقبض تسعة عشر، ومل جيد درمهاً      وإذا صرف الرجل الدينار بعشرين درمهاً     : )قال الشافعي ( :النص
وال بأس أن يأخذ التسعة عشر حبصتها من الدينار ويناقصه حبصة الـدرهم مـن      يتفرقا قبل أن يقبض الدرهم،      



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٧٤ 

 يشتري منه بفضل الدينار مما شاء ويتقابضا قبل أن يتفرقا، وال بأس أن يترك فضل الدينار               مث إن شاء أن    ،الدينار
  .عنده، يأخذه مىت شاء

  
  التوكيل يف القبض يف الصرف ]٩٩٧[

  
  ٣١ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  ما جاء يف الصرف: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 وال يوكل به غريه إال أن يفسخ        ،صرف منه حىت يقبض منه     مل يكن له أن يفارق من        وإذا صرف الرجل شيئاً    :النص
 .البيع مث يوكل هذا بأن يصارفه

  
  راك يف الصرفتشاال ]٩٩٨[

  
  ٣٢ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  ما جاء يف الصرف: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

اا عند أحدمها حـىت  قروإذا تواعد الرجالن الصرف فال بأس أن يشتري الرجالن الفضة مث ي        : )قال الشافعي ( :النص
 آخـر وقبـضها     ولو اشترى أحدمها الفضة مث أشرك فيها رجالً       : )قال الشافعي (. يتبايعاها ويصنعا ا ما شاءا    

 .املشترك مث أودعها إياه بعد القبض فال بأس، وإن قال أشركك على أا يف يدي حىت نبيعها مل جيز

  
  جتزئة القبض يف الصرف قبل التفرق ]٩٩٩[

  
  ٣٢ الثالث، ص اجلزء، ماأل :املصدر

  ما جاء يف الصرف: باب  
  فقه شافعي :التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٧٥ 

 فال بأس أن يقبض منه بعضه ويدفع ما قبض منه إىل غريه أو يـأمر الـصراف أن   ومن صرف من رجل صرفاً   :النص
بعـشرين    أرأيت لو صرف منه ديناراً   .يدفع باقيه إىل غريه إذا مل يتفرقا من مقامهما حىت يقبضا مجيع ما بينهما             

  . فال بأس ذا؟بض منه بعدها عشرة قبل أن يتفرقاوقبض منه عشرة، مث ق
 

  اجلمع بني الصرف واإليداع ]١٠٠٠[
  

  ٣٢ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر
  ما جاء يف الصرف: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

ة ونصف بالـذي  ومن اشترى من رجل فضة خبمسة دنانري ونصف فدفع إليه ستة وقال مخس            : )قال الشافعي ( :النص
  . فال بأس به:عندي ونصف وديعة

 .٣/٣١: وانظر

  
  )تويل طريف العقد (بيع الوكيل ملوكله من نفسه ]١٠٠١[

  
  ٣٢ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  ما جاء يف الصرف: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

وجد أو مثله   سه بأكثر مما     فباعه من نف   ، أو يبيعه  وإذا وكل الرجل الرجل بأن يصرف له شيئاً       : )قال الشافعي ( :النص
 كما لو قال    ، بأن يبيع له فلم يوكله بأن يبيع له من نفسه          ل رجالً  أن من وكّ   ألن معقوالً ؛ أو أقل منه فال جيوز    

  .ألنه وكله بفالن ومل يوكله بغريه؛ فالن فباعه من غريه مل جيز البيع بع هذا من :له
 .٣/٧٢األم  وانظر أيضاً

 



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٧٦ 

 اجتماع الصرف مع القرض ]١٠٠٢[

  
  ٣٢ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  ما جاء يف الصرف: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

ومن صرف من رجل دراهم بدنانري فعجزت الدراهم فتسلف منه دراهم فأمته مجيع صرفه فال         : )قال الشافعي ( :النص
  .بأس
 .٣/٣١قارن األم 

 

 الصرف املتقابل  ]١٠٠٣[

  
  ٣٢ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  اء يف الصرفما ج: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 أو من غريه بذهب وازنـة أو        ال بأس أن تشتري الدراهم من الصراف بذهب وازنة مث تبيع تلك الدراهم منه              :النص
 ال يفارق صاحبه يف البيعة األوىل حىت يتم البيـع           : قال الربيع  .ألن كل واحدة من البيعتني غري األخرى      ؛ ناقصة
 .بينهما

 

  النقوديف بة اهلثواب  ]١٠٠٤[
 

  ٣٢ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر
  ما جاء يف الصرف: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 . أوزن منه أو أنقص فال بأس وأثابه اآلخر ديناراًفإن كان وهب له ديناراً :النص

 

 



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٧٧ 

 مع التقابضاملصارفة مبا يف الذمة  ]١٠٠٥[

  
  ٣٣ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  ما جاء يف الصرف: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

، فأما إذا  فتقابضاه قبل أن يتفرقا، وهذا كله إذا كان حاالً فاشترى منه ورقاً وكذلك لو كان عليه سلف ذهباً    ،:النص
 .كان له عليه ذهب إىل أجل فقال له أقضيك قبل األجل على أن تأخذ مين أنقص فال خري فيه

  
 املصارفة مبا يف الذمة دون قبض ]١٠٠٦[

  
  ٣٣لثالث، ص  ااجلزء، األم :املصدر

  فقه شافعي :التصنيف
ألن ذلـك  ؛ ، فال جيوزصرفاً فتطارحاها ،ومن كانت عليه دراهم لرجل وللرجل عليه دنانري فحلت أو مل حتل        :النص

 . إذا حل فجائز، وإذا مل حيل فال جيوز: وقال مالك رمحه اهللا تعاىل.دين بدين

 
 

 الصرفبتوكيل املستسلف  ]١٠٠٧[

  
  ٣٣، ص  الثالثاجلزء، األم :املصدر

  ما جاء يف الصرف: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 كان له عليـه     : خذ لنفسك نصفه وبع يل بدراهم ففعل ذلك        :فقالاً  وإن استسلفه نصف دينار فأعطاه دينار      :النص
؛  كانت له عليه دراهم   : نصفه  بعه بدراهم مث خذ لنفسك نصفه ورد علي        :نصف دينار ذهب، ولو كان قال له      

 . أسلفه دراهم ال نصف دينارألنه حينئذ إمنا

 



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٧٨ 

 البيع ليقبض دينهبتوكيل الدائن  ]١٠٠٨[

  
  ٣٣ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  ما جاء يف الصرف: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 فذلك له، ومن كان له على       :ومن كانت عليه دنانري منجمة أو دراهم فأراد أن يقبضها مجلة          : )قال الشافعي ( :النص
 يبيعه له غري ذهب ويقبض منه مثل ذهبه فليس يف هذا من املكروه شيء إال أن يقول ال رجل ذهب فأعطاه شيئاً
 . وما أحب من االحتياط للقاضي،أقضيك إال بأن تبيع يل

 

 إقراض املدين للدائن مع الصرف ]١٠٠٩[

  
  ٣٣ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  ما جاء يف الصرف: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 حىت إذا صار عنده قدر صرف دينار ،ليه دينار فكان يعطيه الدراهم تتهيأ عنده بغري مصارفة      ومن كان لرجل ع    :النص
 .ها فال بأس وإن أحضره إياها فدفعها إليه مث باعه إيا.ألن هذا دين بدين؛  فال خري فيه:فأراد أن يصارفه

 

 اشتراط الصرف يف السلف ]١٠١٠[

  
  ٣٤-٣٣ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  شافعيفقه  :التصنيف
 ، فالبيع فاسد حني أسلفه على أن يبيعه منه: ألف درهم على أن يصرفها منه مبائة دينار ففعال  ومن أسلف رجالً   :النص

ا بسبب بيع وسلف؛ ان، واملائة الدينار عليه مضمونةويترادأل. 

 



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٧٩ 

 ا قضى رجوع الوكيل مب ]١٠١١[

  
  ٣٤ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  ما جاء يف الصرف: باب  
  فقه شافعي :نيفالتص
 أو نصف دينار فرضي الذي له الدينار بثوب مكان الدينار  أن يقضي عنه ديناراًومن أمر رجالً: )قال الشافعي( :النص

 . عنه األقل من دينار أو قيمة ما قضى عنهي فللقاضي على املقض:أو طعام أو دراهم

 

 اإلشراك والتولية يف الربويات ]١٠١٢[

  
  ٣٤ ص  الثالث،اجلزء، األم :املصدر

  ما جاء يف الصرف: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 كان ذلك منه على ، أن يشتري فضة ليشركه فيه وينقد عنه فال خري يف ذلك           ومن سأل رجالً  : )قال الشافعي ( :النص
الشركة والتولية بيعان من البيوع حيلهما ما حيل البيوع وحيرمهما          : )قال الشافعي (. وجه املعروف أو غري ذلك    

 ويتوازناه ومل يتفرقا قبل أن  أو أشركه فيه بعدما يقبضه املويل  مصوغاً  حلياً  رجالً ى رجلٌ  البيوع، فإن ولّ   ما حيرم 
 . جاز كما جيوز يف البيوع، وإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد:يتقابضا

 

  ل باقالقرض املت ]١٠١٣[
  

  ٣٤ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر
  ما جاء يف الصرف: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

وال بأس أن    ،ىوإذا كانت للرجل على الرجل الدنانري فأعطاه أكثر منها فالفضل للمعطي إال أن يهبه للمعطَ               :النص
 أو يأخذ به منه ما جيوز له أن يأخذه لو كان دينـاً              عليه حىت يأخذه منه مىت شاء       مضموناً ىيدعه على املعطَ  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٨٠ 

ه عليه فالباقي عليه دين وال بأس أن يؤخره أو يعطيه به             وإن أعطاه أقل مما ل     .عليه من غري مثن بعينه وال قضاء      
 . مما شاء مما جيوز أن يعطيه بدينه عليهشيئاً

 

  مؤجالًاشتراط صرف الدين عند حلوله ]١٠١٤[

  
  ٣٤ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  ما جاء يف الصرف: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

إىل شهر على أنه إذا حل الدينار أخذ به دراهم مـسماة إىل             يف الرجل يشتري الثوب بدينار      : )قال الشافعي ( :النص
 من قبل بيعتني يف بيعة وشرطني يف شرط وذهب بدراهم إىل            ، فال خري فيه وهو حرام من ثالثة وجوه        :شهرين

 .أجل

 شراء ما زاد من أحد البدلني يف الصرف بعرض أو بنقد ]١٠١٥[

  
  ٣٤ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  رفما جاء يف الص: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 بعد   أو متأخراً   فال بأس أن يشتري ذلك املثقال منه مبا شاء من العرض نقداً             فزاد مثقاالً   ذهباً ومن راطل رجالً   :النص
 إذا قبضها منه قبل أن يتفرقا، وإن رجحت إحدى الذهبني           أن يكون يصفه وال بأس بأن يبتاعه منه بدراهم نقداً         

فضل منهما فضله لصاحبه ألن هذا غري الصفقة األوىل، فإن نقص أحد الـذهبني              فال بأس أن يترك صاحب ال     
  .فترك صاحب الفضل فضله فال بأس

 

 الزيادة يف الدين ]١٠١٦[

  
  ٣٥ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  ما جاء يف الصرف: باب  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٨١ 

  فقه شافعي :التصنيف
 فال بأس إذا كان هذا      : من عددها أو وزا     منها أكثر  وإذا كانت لرجل على رجل مائة دينار عتق فقضاه شراً          :النص

 له بفضل عيون ذهبه على ذهبه وهذا متطوع له بفضل وزن ذهبه على ذهبه، وإن كان هذا عن شرط                    متطوعاً
 .عند البيع أو عند القضاء فال خري فيه ألن هذا حينئذ ذهب بذهب أكثر منها

 

 اجلمع بني الصرف والبيع ]١٠١٧[

  
  ٣٥  الثالث، صاجلزء، األم :املصدر

  ما جاء يف الصرف: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 فيه قول آخر أنه إذا باعـه ثوبـاً        : )قال الربيع ( .د متر يراه بدينار    وم  يراه وثوباً   ودرمهاً وال بأس أن يبيعه ثوباً     :النص
 ومد  وباً فأما إذا باعه ث    ، ال يدري حصة البيع من حصة الصرف        وبيعاً  يراه فال جيوز من قبل أن فيه صرفاً        وذهباً

  .ألن هذا بيع كله؛ متر بدينار يراه فجائز 
 .]٩٩٥[  قارن مد عجوة منتج

 

 احلوالة والسفتجة ]١٠١٨[

  
   ٣٥ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  ما جاء يف الصرف: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 إىل أجـل  ،دينار باملدينة على أن يعطيه مثلها مبكـة وال خري يف أن يعطي الرجل الرجل مائة        : )قال الشافعي ( :النص
 ، السلف ما كان لك أخذه به وعليك قبوله وحيث أعطاكـه           .ألن هذا ال سلف وال بيع     ؛ مسمى أو غري أجل   

، فإن كتب له ـا   فإذا أراد أن يصح هذا له فليسلفه ذهباً.والبيع يف الذهب ما يتقابضاه مكاما قبل أن يتفرقا   
 ،يأخذها من املدفوع إليه مل يكن للمدفوع إليـه أن ميتنـع             وأيهما أراد أن   ، فقبضها فال بأس   إىل موضع فقبل  

  .وسواء يف أيهما كان له فيه املرفق أو مل يكن



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٨٢ 

 .٧٦-٧٥ص وانظر أيضاً

 

 بيع ما مل يقبض ]١٠١٩[

  
  ٣٦ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  يف بيع العروض: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

الذي ى عنه رسول اهللا صلى اهللا تعاىل         أما" :رمحه اهللا قال ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما        : )قال الشافعي ( :النص
 وهـذا   ".وال أحسب كل شيء إال مثله     " : وقال ابن عباس برأيه    ،"سلم فهو الطعام أن يباع حىت يقبض      عليه و 

 .من البيوعألنه ليس يف الطعام معىن ليس يف غريه ؛ ا قال ابن عباس واهللا تعاىل أعلمكم

  
  ن النقودم  بدالًاًعروضالدين استيفاء  ]١٠٢٠[

  
  ٣٧ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  يف بيع العروض: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 فهـو  : من صنف غنمه أو غري صـنفها  بدنانري إىل أجل فحلت الدنانري فأعطاه ا غنماً  وإذا باع الرجل غنماً    :النص
 وال تكون الدنانري والدراهم يف معىن ما ابتيع به من العروض فال جيوز بيعه ،راًسواء وال جيوز إال أن يكون حاض     

 .حىت يقبض

 

 بيع املسلف فيه أو بعضه لبائعه قبل قبضه ]١٠٢١[

  
  ٣٧ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  يف بيع العروض: باب  
  فقه شافعي :التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٨٣ 

 أجله سأله بائعه أن يشتريه منه مبثل مثنـه أو   فلما حل  ،ومن سلف يف عرض من العروض أو شيء من احليوان          :النص
،  ألنه بيع مـا مل يقـبض  ، فال خري يف أن يبيعه حبال: له أو مثلهأقل أو أكثر أو بعرض كان ذلك العرض خمالفاً  

  . ألن ذلك بيع ما مل يقبض بعضه،عرضاً غريهوكذلك ال يأخذ بعض ما سلفه فيه و
 .١٣٣، ١٣٢  صوانظر أيضاً

 

 يه مبقابلتعجيل املسلم ف ]١٠٢٢[

  
  ٣٧ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  يف بيع العروض: باب
  فقه شافعي :التصنيف

 وال خري يف أن     ، فال بأس  :وإذا سلف الرجل يف عرض من العروض إىل أجل فعجل له املسلف قبل حمل األجل               :النص
 وال  .دثانه غري البيع األول    ألن هذا بيع حي    ،يف أن يعجله على أن يزيده املسلف      يعجله له على أن يضع عنه وال        

 وإمنا جيوز أن يعطيه من ذلك الـصنف         ، ألن هذا بيع حيدثه    يه من غري الصنف الذي سلفه عليه      خري يف أن يعط   
 وإن أعطاه من ذلك الصنف أقل من شرطه على غري شرط فال بأس .بعينه مثل شرطهما أو أكثر فيكون متطوعاً 

  . ألنه ينقصه على أن يعجله على شرط فال خري فيه وإن أعطاهكما أنه لو فعل بعد حمله جاز،
  

 بأجود من املسلم فيهالوفاء  ]١٠٢٣[

  
  ٣٧ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  يف بيع العروض: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

ومن سلف يف صنف فأتاه املسلف من ذلك الصنف بأرفع من شرطه فله قبضه منه، وإن سأله زيـادة علـى                      :النص
 ألنه إذا مل يفعل فهو شراء ما        ، جديداً أن يزيده إال أن يتفاسخا البيع األول ويشتري هذا شراءً         جودته فال جيوز    

 فاشترى منه    كأنه سلفه على صاع عجوة جيدة فله أدىن اجليد فجاءه بالغاية من اجليد وقال زدين شيئاً                ،مل يعلم 



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٨٤ 

 فيكون إذا زاده اشترى ،لة من البيع األول وال هي منفص ، ال هي كيل زاده فيزيده     ، والزيادة غري معلومة   ،الزيادة
  .ما ال يعلم واستوىف ما ال يعلم

 .٣/٣٨ األم،  على أن يزداد  إذا أسلف يف جيد فأخذ رديئاًانظرو

 

 الشراء والقبض لنفسهب رب السلمتوكيل  ]١٠٢٤[

  
  ٧٢، وص٣٨ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  يف بيع العروض: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 : ذلك العرض على أن يشتريه لنفسه ويقبـضه ف مثنف إىل املسل يف عرض فدفع املسلَا أسلف رجل رجالً   وإذ :النص
وسواء كان ذلك ببينة أو بغري بينة إذا تصادقا،ف فإذا اشتراه وقبضه برئ منه املسلَ، ذلككرهت .  

 .]١٠٠٨[ منتج  أيضاًقارن 

 

 بشرط العوض أو التأخرياإلقالة يف البيوع  ]١٠٢٥[

  
   ٣٨ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  يف بيع العروض: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 فال  : أو إىل أجل   أو يعطيه املشتري نقداً   شيئاً   فسأله أن يقيله فيها بأن يعطيه البائع         ومن اشترى من رجل سلعةً     :النص
اله على أن ينظره  وهكذا لو باعه إياها فاستق   ،ا هي فسخ بيع    ألا إمن  ،إلقالة على ازدياد وال نقص حبال     خري يف ا  

 وال خري يف اإلقالة على زيادة وال نقصان وال تأخري يف كـراء وال بيـع وال          ،رة ازدياد  ألن النظ  ،بالثمن مل جيز  
  .غريه
  .]٦٢٢[  و ]٣٥٨[  وانظر منتج .٧٧ ص وانظر أيضاً

 



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٨٥ 

  اإلقالة بشرط الشركة يف السلعة ]١٠٢٦[
  

  ٣٨ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر
  يف بيع العروض: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 ألن الشركة بيع ، وال خري فيه، إىل أجل فسأله أن يقيله فلم يقله إال على أن يشركه البائعوهكذا إن باعه سلعةً :النص
 . له وال جيوز أن يكون شريكاً،إن شاء أن يقيله يف النصف أقاله  ولكنه،وهذا بيع ما مل يقبض

 

  لآلمر بالشراءاملراحبة ]١٠٢٧[

  
  ٣٩ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  يف بيع العروض: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

ذي قال  وال، فالشراء جائز: فاشتراها الرجل، فقال اشتر هذه وأرحبك فيها كذا      وإذا أرى الرجل الرجل السلعةَ     :النص
 أو ، ووصـفه لـه  ، وهكذا إن قال اشتر يل متاعاً. وإن شاء تركه إن شاء أحدث فيها بيعاً،أرحبك فيها باخليار 

 جيوز البيع األول ويكون هذا فيما أعطى مـن نفـسه            ، فكل هذا سواء   ، أي متاع شئت وأنا أرحبك فيه      متاعاً
 جيوز البيع األول ويكونـان      ،منك بنقد أو دين    وسواء يف هذا ما وصفت إن كان قال أبتاعه وأشتريه            .باخليار

 فهو مفسوخ من قبل      فإن جدداه جاز، وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما األمر األول            .خليار يف البيع اآلخر   با
 .ن اشتريته على كذا أرحبك فيه كذا والثاين أنه على خماطرة أنك إ، أنه تبايعاه قبل أن ميلكه البائعأحدمها: شيئني

  
 بيع العينة والتورقر من صو ]١٠٢٨[

  
  ٣٩ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  يف بيع العروض: باب  
  فقه شافعي :التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٨٦ 

 وسواء  ، بنقد وإىل أجل   ، إىل أجل فقبضه فال بأس أن يبيعه ممن اشتراه منه ومن غريه            وإن اشترى الرجل طعاماً    :النص
  .يف هذا املعينني وغري املعينني

 .٧٩-٣/٧٨، و٣/٣٩ ،٣/٣٨  األموانظر أيضاً

  
 )بع وال نقصان عليك (سارة املشتريالبائع خلضمان  ]١٠٢٩[

  
  ٣٩ الثالث، صاجلزء، األم :املصدر

  يف بيع العروض: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 ، أو هلكت من يده    ، أو باعها بوضع   ، فتسوم ا املبتاع فبارت عليه     ،وإذا باع الرجل السلعة بنقد أو إىل أجل        :النص
 من قبل ، وإن شاء مل يفعل إن شاء فعل، فذلك إىل البائع: أو يهبها كلهاأن يضع عنه من مثنها شيئاً  فسأل البائع 

 وسواء كان هذا عن عادة اعتادهـا أو       .أن الثمن له الزم، فإن شاء ترك له من الثمن الالزم، وإن شاء مل يترك              
وال شيئاً   ليس للعادة اليت اعتادها معىن حيل        ،ة وسواء أحدثا هذا يف أول بيعة تبايعا به أو بعد مائة بيع            ،غري عادة 

ضع عنـه   يف البيع وضعفإن عقد البيع على موعد أنه إن و .ملوعد، إن كان قبل العقد أو بعده وكذلك ا  ،حيرمه
 وليس تفسد البيوع أبداً وال النكاح وال شئ أبداً إال بالعقد، فإذا عقـد               . ألن الثمن غري معلوم    فالبيع مفسوخ 

يحاً مل يفسده شئ تقدمه وال تأخر عنه، كما إذا عقد عقداً فاسداً مل مل يصلحه شئ تقدمه وال تأخر               عقداً صح 
 .عنه إال بتجديد عقد صحيح

  .]١٠٥٥[   و]٥٨٤[  قارن منتج، و٣/٨٦األم أيضاً  انظرو
  

 السلعةاملشتري  ل إن باعالتأجيل بشرط الوفاء قبل األج ]١٠٣٠[

  
  ٣٩ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  يف بيع العروض: باب  
  فقه شافعي :التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٨٧ 

 بدينار على أن الدينار عليه إىل شهر إال أن يبيع الطعام قبل ذلك فيعطيه ما وإذا اشترى الرجل من الرجل طعاماً :النص
 أكثر مـن     ولو باعه إىل شهر ومل يشرط يف العقد شيئاً         .وم ألنه إىل أجل غري معل     ، فال خري فيه   :باع من الطعام  

 ،ى له، وإن شاء مل يف لـه       ، إن شاء وفّ    وكان موعداً   كان جائزاً  :قال له إن بعته أعطيتك قبل الشهر       مث   ،ذلك
 .ألنه ال يفسد حىت يكون يف العقد

  
  إىل أجل بدينشراء الغائب ]١٠٣١[

  
  ٤٠ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

   العروضيف بيع: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 فإن قال أشتريها منـك  . معلوم واألجل من يوم تقع الصفقةوال بأس أن يشتري الشيء الغائب بدين إىل أجل      :النص
 . ألنه قد يقبضها يف يومه ويقبضها بعد شهر وأكثر، فالشراء باطل:ن يوم أقبض السلعةإىل شهر م

 

 غائبنقد بدين أو بالعني بيع  ]١٠٣٢[

  
  ٤٠ الثالث، ص اجلزء، ماأل :املصدر

  ئب إىل أجلايف بيع الغ: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 : له على آخر أو غائبة عنه ببلد        بذهب ديناً   له غائباً  رمحه اهللا وإذا باع الرجل من الرجل عبداً       : )قال الشافعي ( :النص
 فأما  ،ي اآلخر حبوالة على رجل     إال أن يدفعه إليه ويرض     ، ودفعه إليه  وكذلك لو باعه عبداً   : )قال( .فالبيع باطل 

ألن هذا أجل غري    ؛ خذ ذهيب الغائبة على أنه إن مل جيدها فاملشتري ضامن هلا فالبيع باطل            : أن يبيعه إياه ويقول   
 . يف ذمة أخرىمعلوم وبيع بغري مدة وحموالً

 



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٨٨ 

 املصنوع بشرط إمتام صنعهبعض شراء  ]١٠٣٣[

  
  ٤٠ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  لغائب إىل أجليف بيع ا: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 ، فال خري فيه، نقده أو مل ينقده        على منسجه قد بقي منه بعضه       فاشترى ثوباً  ومن أتى حائكاً  : )قال الشافعي ( :النص
  . وهذا ال بيع عني يراها وال صفة مضمونة،ألنه ال يدري كيف خيرج باقي الثوب

 .   ]٦٠٢[ وانظر منتج 

  
 لطرف ثالثاشتراط اخليار  ]١٠٣٤[

  
  ٤١-٤٠ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  يف بيع الغائب إىل أجل: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 فإن قال على .رط له الرضا الرد ومل يكن للبائع  كان للذي ش   :ومن باع سلعة على رضا غريه     : )قال الشافعي ( :النص
 . بالرد فأمرتاستأمرت  فليس له أن يرد حىت يقول قد:أن أستأمر

  
 ألكثر من شخصمن شخص واحد تعدد العرايا  ]١٠٣٥[

  
  ٥٥ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  بيع العرايا: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 ألن كل واحد ، كلهم يبتاعون دون مخسة أوسق،وال بأس أن يبيع صاحب احلائط من غري واحد عرايا: )قال( :النص
 وإذا حل ذلك لكل واحد منهم مل حيرم على رب ،راق للترخيص له أن يبتاع هذه املكيلةمنهم مل حيرم على االفت

  . ملن ابتاعه ولو أتى ذلك على مجيع حائطه وكان حالالً،احلائط أن يبيع ماله



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٨٩ 

 .٣/٥٦ األم انظرو

 

 اشتراط بائع الثمرة السقي على املشتري ]١٠٣٦[

  
  ٥٩ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  يف اجلائحة: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 ولـيس علـى     ،ألنه ال صالح للثمرة إال به     ،   فالسقي على رب املال    :وإذا ابتاع الرجل من الرجل مثر حائط       :النص
 ولو ،فالبيع فاسد من قبل أن السقي جمهول : لبائع على املشتري أن عليه السقي     وإذا اشترط ا   .املشتري منه شيء  

 .إجارة أبطلناه من قبل أنه بيع وكان معلوماً

  
 البيع مع اشتراط الشركة ]١٠٣٧[

  
  ٦٠ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  يف اجلائحة: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 أيبيع الرجل خنله    :قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج أنه قال لعطاء             : )أخربنا الربيع ( :النص
 .ين شريكك بالربع ومبا كان من ذلك؟ قال ال بأس بذلكأو عنبه أو بره أو عبده أو سلعته ما كانت على أ

 

 بالقيمةستثناء اال ]١٠٣٨[

  
  ٦٠ الثالث، صاجلزء، األم :املصدر

  يف اجلائحة: باب  
  فقه شافعي :التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٩٠ 

 فإن كان عقد البيع على هذا فإمنا باعه ثالثة          :ولو باع رجل مثر حائطه بأربعة آالف واستثىن منه بألف         : )قال( :النص
 ألن البيع وقع غري معلوم للبائع وال للمشتري وال ، باأللف بسعر يومه مل جيزأستثين مثراً : فإن قال  ،ئطأرباع احلا 

 .لواحد منهما

  
  أو على البائع على املشتريالزكاةاشتراط  ]١٠٣٩[

  
  ٦١ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  صدقة الثمر: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 أبيعـك مثـر     :الشافعي قال أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج قال قلت لعطاء           قال أخربنا   : )أخربنا الربيع ( :النص
قـال  (.  ألن الصدقة ليست لك إمنا هي للمساكني       ، نعم : فقال ؟ عن الصدقة  حائطي هذا بأربعمائة دينار فضالً    

  أحـدمها : كان فيه قوالن،ولو باعه مثر حائطه وسكت عما وصفت من أجزاء الصدقة وكم قدرها : )الشافعي
تـسعة    وذلك تسعة أعشار الكل أو     ،أن يكون املشتري باخليار يف أخذ ما جاوز الصدقة حبصته من مثن الكل            

أخذ الفـضل عـن      والثاين إن شاء     . أو يرد البيع ألنه مل يسلم إليه كل ما اشترى          ،أعشار ونصف عشر الكل   
 إن الصفقة كلها باطلة من قبل أنه        :وللشافعي فيه قول ثالث   : )قال الربيع (.  وإن شاء ترك   الصدقة جبميع الثمن  

: )قال الشافعي (.  فلما مجعت الصفقة حرام البيع وحالل البيع بطلت الصفقة كلها          ،باعه ما ملك وما مل ميلك     
 وذلك أن على السلطان أخذ الصدقة من        ،ولو قال بائع احلائط الصدقة علي، مل يلزم البيع املشتري إال أن يشاء            

 . من غريهاعليه أن يأخذ مبكيلتها مثراًالثمرة اليت يف يده وليس 

  
 ضمان مقدار الصربة ]١٠٤٠[

  
  ٦٤، ٦٣ الثالث، صاجلزء، األم :املصدر



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٩١ 

  يف املزابنة: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

ومجاع املزابنة أن تنظر كل ما عقدت بيعه مما الفضل يف بعضه على بعض يداً بيد ربا، فال جيوز فيه شئ يعرف           :النص
فأما الرجل يقول للرجل وعنده صربة    : )قال(. ...  ال يعرف كيله، وال جزاف منه جبزاف       كيله بشئ منه جزافاً   

 فإن كانت عشرين فهي لك، ، فليصاعاً فإن زادت على عشرين     صاعاًن لك هذه الصربة بعشرين       أضم ،متر له 
    بالباطـل الـذي    فهذا ال حيل من قبل أنه من أكل املال  : لك  إمتام عشرين صاعاً   وإن نقصت من عشرين فعلي

 ال  ليس املزابنة إال ما وصـفت ، وليس من معىن املزابنة بسبيل ، وهذا باملخاطرة والقمار أشبه    .وصفت قبل هذا  
 فأما أن يقول الرجل للرجل عد       .وهذا مجاعه، وهو كاف من تفريعه، ومن تفريعه ما وصفت         : )قال( .جتاوزه

 أو اقطع ثوبك هذا قالنس      ،متام مائة مثله وما زاد فلي     قثاءك أو بطيخك هذا اموع فما نقص من مائة فعلي           
 أو اطحن حنطتك ، وما زاد فلي من كذا وكذا قلنسوة أو سراويل فعليو سراويالت على قدر كذا، فما نقصأ

         هذه فما زاد على مد دقيق فلي وما نقص فعلي،     فهذا كله خمالف للمزابنة وحمر من أنه أكل املال بالباطل، ال       م 
 وال هو شيء أعطاه ،ر فيه أو حيمدج وهو يعرفه فيؤي هو شيء أعطاه مالك املال املعطرة عن تراض، والهو جتا

 . وال على وجه خري من الوجه املأذون فيه دون غريه الذي هو من وجوه الرب،إياه على منفعة فأخذها منه

  
 توكيل البائع بالقبض من نفسه ]١٠٤١[

  
  ٧٢ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

   حكم املبيع قبل القبض وبعده:باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 له من نفـسه،   فال يكون الرجل قابضاً: فكتب إليه املشتري أن يقبضه له من نفسهومن ابتاع من رجل طعاماً     :النص
  .وهو ضامن عليه حىت يقبضه املبتاع أو وكيل املبتاع غري البائع، وسواء أشهد على ذلك أو مل يشهد

 



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٩٢ 

 السلم املوازي ]١٠٤٢[

  
  ٧٢ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  حكم املبيع قبل القبض وبعده: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 بصفة ونوى أن يقضيه من طعاماًوإن باع  . مل جيز:ومن سلف يف طعام مث باع ذلك الطعام بعينه قبل أن يقبضه: النص
ري الصفة مل يكن له أن يعطيه ن على غ   ألن ذلك الطعام لو كا     ،ألن له أن يقضيه من غريه     ؛ ذلك الطعام فال بأس   

ولو قبضه وكان على الصفة كان له أن حيبسه وال يعطيه إياه، ولو هلك كان عليه أن يعطيه مثل صـفة                     ،  منه
  .طعامه الذي باعه

 

 ختيري املسلم إليه رب السلم يف تعيني السلعة ]١٠٤٣[

  
  ٧٢ الثالث، صاجلزء، األم :املصدر

  حكم املبيع قبل القبض وبعده: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

أي :  فجاء بصاحبه إىل طعام جمتمع فقـال       ، فحل عليه الطعام   ، عليه  مضموناً طعاماًومن باع   : )قال الشافعي ( :النص
 طعام رضيت   راه له فدفعه إليه بكيله مل       فاشت  وإن رضي طعاماً   . كرهت ذلك له   : لك فأوفيتك   من هذا اشتريت

 له بعد رضاه به أن يرده ى جاز، وللمشتر  وإن قبضه لنفسه مث كاله له بعد        ألنه ابتاعه فباعه قبل أن يقبضه،      ،جيز
 . القبضد وذلك أن الرضا إمنا يلزمه بع،عليه إن مل يكن من صفته

  
  قبل قبض مالكه األولحنوها وأالتصرف يف اململوك بة  ]١٠٤٤[

  
  ٧٢ الثالث، صاجلزء، األم :املصدر

  حكم املبيع قبل القبض وبعده: باب  
  فقه شافعي :التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٩٣ 

 من سلف أو أسلفه آخر قبل  أو قضاه رجالً، فخرج من يديه قبل أن يستوفيه بة أو صدقة        ومن اشترى طعاماً   :النص
 من قبل أنه صار إمنا يقبض       ، فال يبيعه أحد ممن صار إليه على شيء من هذه اجلهات حىت يستوفيه             :أن يستوفيه 

 .عن املشتري كقبض وكيله

 

 املسلم فيهحوالة  ]١٠٤٥[

  
  ٧٣ الثالث، ص اجلزء، األم :ملصدرا

  حكم املبيع قبل القبض وبعده: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 الطعام على رجل له  فأراد الذي عليه الطعام أن حييل صاحب     ، يف طعام حيل   ومن سلف رجالً  : )قال الشافعي ( :النص
 ولكنـه إن أراد أن  . قبل أن يقـبض ا هو نفس بيع الطعام فال خري فيه، وهذ:عليه طعام مثله من بيع ابتاعه منه  

: )قال( . جاز : وإن مل يهلك وأراد أن جيعله قضاء       فيه  يقبض له الطعام فإن هلك يف يديه كان أميناً         جيعله وكيالً 
بل أن أصل ما كان له عليه      من ق  ، فأحاله على رجل له عليه طعام أسلفه إياه        ، فحلّ وكذلك لو ابتاع منه طعاماً    

 .نه له بالطعام الذي عليه بطعام على غريه واإلحالة بيع م،بيع

 

 )بعين أقضيك( حتويل دين السلف إىل دين نقدي مؤجل ]١٠٤٦[

  
  ٧٤ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  حكم املبيع قبل القبض وبعده: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 : إىل أجل ليقبضه إياه     فسأل الذي حل عليه الطعام الذي له الطعام أن يبيعه طعاماً           ،ومن سلف يف طعام فحل     :النص
ا ال جنيز أن يعقد على رجل فيما ميلك أن مينع منه أن يصنع بل أن من ق  ،فال خري فيه إن عقدا عقد البيع على هذا        

 فقضاه إياه فال بـأس،   ، بنقد أو إىل أجل    ، ولو أنه باعه إياه بال شرط      .ألن البيع ليس بتام   ؛ صنع يف ماله  فيه ما ي  
 أن يكون يقضيه ما يبتاع منه بنقد أو إىل أجل مل يكن بـذلك        مجيعاً ولو نويا    . الطعام غريشيئاً  وهكذا لو باعه    

 : فلما حل األجل قال لـه     ،وهكذا لو أسلفه يف طعام إىل أجل      : )قال الشافعي (. بأس ما مل يقع عليه عقد البيع      



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٩٤ 

 على غري شرط فال بأس       فإن وقع العقد على ذلك مل جيز، وإن باعه         : بنقد أو إىل أجل حىت أقضيك      بعين طعاماً 
 . أو إىل أجلبذلك كان البيع نقداً

 

 )قضين أبيعكا(بض املسلم قاملسلم إليه السلعة بعد شراء  ]١٠٤٧[

  
  ٧٤ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  حكم املبيع قبل القبض وبعده: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 إذا كان ذلك بعد     ، بنقد أو نسيئة   ، قضاه إياه   مث اشتراه منه الذي    ،ومن سلف يف طعام فقبضه    : )قال الشافعي ( :النص
اقـضين  :  ولو حل طعامه عليه فقال له      .ض وبرئ املقبوض منه   ألنه قد صار من ضمان القاب     ؛  فال بأس  :القبض

ى له   إن شاء وفّ   ، وعده إياه   وكان هذا موعداً   ، مل يكن بذلك بأس    : فقضاه مثل طعامه أو دونه     ،على أن أبيعك  
ألن هذا شرط غري الزم، وقد أخذ عليه ؛  من طعامه على هذا الشرط مل جيز أعطاه خرياً ولو.به وإن شاء مل يف

 . مل يكن له واهللا أعلمفضالً

  
 )أبيعك على أن اشتري منك (بيعتني يف بيعةصورة من  ]١٠٤٨[

  
  ٧٥ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  السنة يف اخليار: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 على أن أشتري    ، ما كان   كائناً ، وال بيعاً   وال عدداً   وال كيالً  خري يف أن أبتاع منك جزافاً     وال  : )قال الشافعي ( :النص
 كان ذلك أو غري مـضمون،     ، مضموناً  كان ذلك أو غائباً     حاضراً ، بكذا  بكذا، وعلى أن تبيعين كذا     داًمنك م 

 خبمسني فثمن العبـد مائـة   اراً مبائة على أن أبيعك د ومن أين إذا اشتريت منك عبداً،وذلك من بيعتني يف بيعة  
وحصته من اخلمسني من الدار جمهولة، وكذلك مثن الدار مخسون وحصته من العبد جمهولة، وال خري يف الثمن                  

  .إال معلوماً
  .٧٨-٣/٧٧ وانظر األم



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٩٥ 

  
 استيفاء البدل يف القرض والسلم ]١٠٤٩[

  
  ٧٥ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  السنة يف اخليار: باب  
   شافعيفقه :التصنيف

ومن كان له على رجل طعام من قرض فال بأس أن يأخذ بالطعام من صنفه أجود أو أردأ أو                   : )قال الشافعي ( :النص
ه مـن غـري   غري  وكذلك ال بأس أن يأخذ بالطعام. يف أصل القرض   ومل يكن شرطاً    إذا طابا بذلك نفساً    ،مثله

و كان هذا من بيع مل جيز له أن يأخذ به من غري صنفه               ول ،أكثر إذا تقابضا قبل أن يتفرقا     أو  صنفه اثنني بواحد    
 فال بأس أن يأخذ به من صنفه أجود أو أردأ قبل حمل األجل أو بعده، إذا طاب                  ،ألنه بيع الطعام قبل أن يقبض     

 .بذلك نفساً

 

  أو الشراءراضتقمقابل اال يف القبض الوكالة ]١٠٥٠[

  
  ٧٥ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  يارالسنة يف اخل: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 فيـأمره أن  ، فيسأله رجل أن يسلفه إيـاه     ، فيحل  موصوفاً  يف الرجل يشتري من الرجل طعاماً      )قال الشافعي ( :النص
له بأن يقبضه لنفسه مث      فال بأس ذا إذا كان إمنا وكّ       : فإذا صار يف يده أسلفه إياه أو باعه        ،يتقاضى ذلك الطعام  

 . وله منعه السلف والبيع وقبض الطعام من يـده    ، له  وكيالً  وإمنا كان أوالً   ،لبيعأحدث بعد القبض السلف أو ا     
 . وكان له أجر مثله يف التقاضي وال بيعاًولو كان شرط له أنه إذا تقاضاه أسلفه إياه أو باعه إياه مل يكن سلفاً

  
 الوكالة يف احلصاد مقابل االقتراض ]١٠٥١[

  
  ٧٥ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٩٦ 

  لسنة يف اخليارا: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 مل : سـلفاً ه فيكون عليولين حصاده ودراسه مث أكتالُ:  جاء إىل رجل له زرع قائم فقال   ولو أن رجالً  : )قال( :النص
 ولصاحب الطعام أخذ الطعام من ، وكان له أجر مثله يف احلصاد والدراس إن حصده ودرسه          ،يكن يف هذا خري   

باحلصاد والدراس مث أسلفه إياه مل يكن بذلك بأس، وسواء القليل يف هذا والكـثري يف   ولو كان تطوع له  .يديه
 .كل حالل وحرام

 

 اشتراط السلف يف البيع ]١٠٥٢[

  
  ٧٦ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  السنة يف اخليار: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

لك أن أقول أبيعك هذا لكـذا علـى أن        والبيع والسلف الذي ى عنه أن تنعقد العقدة على بيع وسلف، وذ            :النص
 والبيع ال جيوز إال أن يكون بثمن ، فيكون البيع وقع بثمن معلوم وجمهول،تسلفين كذا، وحكم السلف أنه حال     

 .معلوم

 

 رأس مال السلمأو الوديعة جعل الدين  ]١٠٥٣[

  
  ٧٦ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  السنة يف اخليار: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 فليس له أن جيعلـها      ، يف طعام وفسخ البيع وصارت له عليه دنانري مضمونة         ومن أقال رجالً  : )قال الشافعي ( :النص
 مل يكن له ، يف شيء قبل أن يقبضها، كما لو كانت له عليه دنانري سلف أو كانت له يف يديه دنانري وديعة         سلفاً
 . يف شيء قبل أن يقبضهاعلها سلفاًأن جي

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٩٧ 

  فيه لدائنهبيع املسلم املسلَم ]١٠٥٤[

  
  ٧٧ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  السنة يف اخليار: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 فسأله الذي لـه عليـه   ، غريه دنانري يف طعامومن كانت له على رجل دنانري فسلف الذي عليه الدنانري رجالً         :النص
 ألن التولية بيع وهذا بيع الطعام       ،ري يف ذلك   فال خ  :الدنانري أن جيعل له تلك الدنانري يف سلفه أو جيعلها له تولية           

  .قبل أن يقبض ودين بدين، وهو مكروه يف اآلجل واحلال
 

 املسلَم إليه لرب السلممشاركة  ]١٠٥٥[

  
  ٧٧ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  السنة يف اخليار: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

  . فليس جبائز: له البائع أنا شريكك فيه فقال، يف طعام فاستغالهومن سلف رجالً: )قال الشافعي( :النص
 .]١٠٢٩[ قارن منتج 

  
  شراء الطعام بثمن الطعام ]١٠٥٦[

  
  ٧٧ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  السنة يف اخليار: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

،  بأس أن يأخذ يف ذلك الثمن طعاماً        فال : بثمن إىل أجل فحل األجل      حاضراً ومن باع طعاماً  : )قال الشافعي ( :النص
 ال  : قال مالك  . فاستحق رجع بالثمن ال بالطعام؟ وهكذا إن أحاله بالثمن على رجل           أال ترى أنه لو أخذ طعاماً     

  .خري فيه كله



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٩٨ 

 . ]٥٦٨[  وانظر منتج

 

 املقاصة يف الديون ]١٠٥٧[

  
  ٧٨ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  لسنة يف اخليارا: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 مث  ، ومل يقبض البائع الـدينار     ، فقبض الطعام   بدينار حاالً  وإذا ابتاع الرجل من الرجل طعاماً     : )قال الشافعي ( :النص
 من   فال بأس أن جيعل الدينار قصاصاً      : فقبض الطعام ومل يقبض الدينار     ، بدينار اشترى البائع من املشتري طعاماً    

 ولكن يربئ كل واحد منهما صاحبه من الدينار الذي          ، بدين يس أن يبيع الدينار بالدينار فيكون ديناً      الدينار، ول 
 .عليه بال شرط، فإن كان بشرط فال خري فيه

 

 مبادلة الربوي بصنفني من جنسه ]١٠٥٨[

  
  ٧٩ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  بيع اآلجال: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 مبائة هامشية وال مبائة غريها، وكذلك ال خري يف أن            مروانية ومخسني حدباً    مخسني ديناراً  وال خري يف أن يأخذ     :النص
 وإمنا كرهت هذا من قبل أن الصفقة إذا مجعت شيئني خمتلفني            .يأخذ صاع بردي وصاع لون بصاعي صيحاين      

، ومثن  ع اللون ديناراً  فكل واحد منهما مبيع حبصته من الثمن، فيكون مثن صاع الربدي بثالثة دنانري، ومثن صا              
صاع الصيحاين يسوى دينارين، فيكون صاع الربدي بثالثة أرباع صاعي الصيحاين وذلك صاع ونصف وصاع 

، وهكـذا هـذا يف   اللون بربع صاعي الصيحاين وذلك نصف صاع صيحاين فيكون هذا التمر بالتمر متفاضالً     
  .على بعضالذهب والورق وكل ما كان فيه الربا يف التفاضل يف بعضه 

  .]٩٩٥[  وانظر منتج

 



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٤٩٩ 

  تعدد اآلجال يف السلم ]١٠٥٩[
  

  ٩٧ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر
  يف اآلجال يف السلف والبيوع: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 فإن  ، معلوماً اً حىت يكون األجل واحد    ولو سلفه إىل شهر كذا فإن مل يتهيأ فإىل شهر كذا كان فاسداً            : )قال( :النص
 وكذلك لو قال     واحداً  غري حمدود حداً   قال أوفيكه فيما بني إن دفعته إيل إىل منتهى رأس الشهر كان هذا أجالً             

  . واحداً فال يصلح حىت يكون أجالً واحداًأجلك فيه شهر كذا أوله وآخره، وال يسمي أجالً
  .٣/٩٦ وانظر األم

  
  مالشرط اجلزائي يف السل ]١٠٦٠[

  
  ٩٧ الثالث، ص اجلزء ،األم :املصدر

  يف اآلجال يف السلف والبيوع: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

  . فاسداً كان بيعاً:فإن حبسه فله كذاولو سلفه إىل شهر كذا : )قال الشافعي( :النص
 .١٣٣ص وانظر أيضاً

  
  تقسيط املسلم فيه ]١٠٦١[

  
  ٩٨ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  يف اآلجال يف السلف والبيوع: باب  
  فقه شافعي :صنيفالت



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٠٠ 

 مخسة منها يف وقت كذا ومخسة يف وقت كذا ،وال جيوز أن يسلفه مائة دينار يف عشرة أكرار   : )قال الشافعي ( :النص
 فتقع الـصفقة ال     ، ألن قيمة اخلمسة األكرار املؤخرة أقل من قيمة األكرار املقدمة          مل جيز السلف  .،لوقت بعده 

  . واهللا تعاىل أعلم، وهو ال جيوز جمهوالً فوقع به جمهوالً،لذهبيعرف كم حصة كل واحدة من اخلمستني من ا
 .٣/١١٨، ٣/١٠١وانظر األم 

  
  بيع االستجرار ]١٠٦٢[

  
   ١١٢ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  الرؤوس واألكارع: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

ول حملها حني دفع وآخره إىل       فكان أ  ، يأخذ كل يوم رطالً    ، بدينار ودفعه   حلماً ولو اشترى رجل ثالثني رطالً     :النص
 وذلـك أن  ، ورد مثل اللحم الذي أخذ أو قيمته إن مل يكن له مثل، كانت فاسدة  :شهر وكانت صفقة واحدة   

 والتسعة  كان الرطل جائزاً، وتسعة وعشرين بعده يف صفقة غري صفقته منفرداً ولو اشترى رطالً  .هذا دين بدين  
أال تـرى  . خرجه من أن يكون ديناً مل يأخذها يف مقام واحد بالذي ي ه أوهلا إذا   وليس أخذُ  ،والعشرون منتقضة 

 بدين ويأخـذ يف      وال يشبه هذا الرجل يشتري الطعام       بعد األول إال مبدة تأيت عليه؟      أنه ليس له أن يأخذ رطالً     
و جاز هذا،    ول .قدر على أخذه إال هكذا ال أجل له        ألن حمله واحد وله أخذه كله يف مقامه إال أنه ال ي            ،اكتياله

  . حنطة يأخذ كل يوم صاعاًجاز أن يشتري بدينار ثالثني صاعاً
  .٨١ص  وانظر أيضاً

  
  السلف يف الشيء واشتراط استيفائه متغرياً ]١٠٦٣[

  
  ١٣٠ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  السلف يف الشئ املصلح لغريه: باب  
  فقه شافعي :التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٠١ 

 اختلف ،ألنه ال يستدل على أا تلك العني؛  أا تدفع إليه مغرية حبال علىوال خري يف أن يسلم يف عني: )قال( :النص
 اشترط كيل الـدقيق أو مل  ، وذلك مثل أن يسلفه يف صاع حنطة على أن يوفيه إياها دقيقاً           ،كيلها أو مل خيتلف   

ن أحـدمها أ :  أشكل الدقيق من معنـيني  من حنطة وجودة فصارت دقيقاً وذلك أنه إذا وصف جنساً    ،يشترطه
واآلخر أنه تكون احلنطة املشروطة مائية فتطحن حنطة تقارا من حنطة الشام وهو غري املائي، وال خيلص هذا،             

حلنطة وإمنا يقبل فيه قـول   ألنه قد يكثر إذا طحن ويقل وأن املشتري مل يستوف كيل ا     ،ال يعرف مكيلة الدقيق   
 .البائع

  
  السلف يف املصنوعات ]١٠٦٤[

  
  ١٣١ث، ص  الثالاجلزء، األم :املصدر

  السلف يف الشئ املصلح لغريه: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

ولو شرط أن : )قال( وال بأس أن يسلفه يف طست أو تور من حناس أمحر أو أبيض أو شبه أو رصاص أو حديد :النص
ألما ال خيلصان فيعرف قدر كل واحـد منـهما   ؛  مل جيزحناس ورصاص  أو   من حناس وحديد   يعمل له طستاً  

ألن الصبغ يف ثوبه زينة ال يغريه أن تضبط صفته وهذا زيادة يف نفس الـشيء                ؛ هذا كالصبغ يف الثوب     وليس  
 .املصنوع قال وهكذا كل ما استصنع

  
   املتقابلالسلم ]١٠٦٥[

  
  ١٣٣ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  صرف السلف إىل غريه: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

  وصـفةُ  ، وأسلفه صاحبه دراهم يف مائة صاع حنطة       ،ائة صاع حنطة   دراهم يف م   قال ولو سلف رجل رجالً     :النص
 وكان لكل واحد منهما على صاحبه مائة صاع ، مل يكن بذلك بأس:احلنطتني واحدة، وحملهما واحد أو خمتلف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٠٢ 

بل أين لو جعلـت احلنطـة        من ق  ، من اآلخر  بتلك الصفة، وإىل ذلك األجل، وال يكون واحد منهما قصاصاً         
 .ن دفعهما يف يومني خمتلفني نسيئة أل، كان بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع الدراهم بالدراهماًباحلنطة قصاص

  
  بعزل املبيع توكيل املسلم إليه ]١٠٦٦[

  
  ١٣٣ الثالث، صاجلزء، األم :املصدر

   صرف السلف إىل غريه: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

نه واعزله عندك حىت أو زِ ل طعاميك:  السلف فحل السلف فقال الذي له،ومن أسلف يف طعام بكيل أو وزن    :النص
 ولو كاله البائع    . من رب الطعام    فهو من ضمان البائع، وال يكون هذا قبضاً        : ففعل فسرق الطعام   ،آتيك فأنقله 

 . له فيربأ البائع من ضمانه حينئذللمشتري بأمره حىت يقبض أو يقبضه وكيلٌ

  
  ماخليار يف السل ]١٠٦٧[

  
  ١٣٣، ص  الثالثاجلزء، األم :املصدر

  اخليار يف السلف: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

  لو قال رجل لرجل أبتاع منك مبائة دينار أنقدكها مائةَ          ؛وال جيوز اخليار يف السلف    :  رمحه اهللا  )قال الشافعي ( :النص
 مل :اخليـار  أو أنت باخليار أو كالنا ب، إىل شهر على أين باخليار بعد تفرقنا من مقامنا الذي تبايعنا فيه    صاع متراً 

 مبائة وكذلك لو قال أبتاع منك مائة صاع متراً.  يف بيوع األعيانجيز فيه البيع كما جيوز أن يتشارطا اخليار ثالثاً   
ألن هذا ؛  فالبيع بيين وبينك مفسوخ مل جيز إن رضيت أعطيتك الدنانري، وإن مل أرضدينار على أين باخليار يوماً 

ألن قبضه ما سلف فيه قـبض  ؛ ن يقبض صاحبه مثنه قبل أن يتفرقا   إال بأ  بيع موصوف والبيع املوصوف ال جيوز     
جيوز أن يكون اخليار لواحـد      ملك، وهو لو قبض مال الرجل على أنه باخليار مل يكن قبضه قبض ملك، وال                

نه عسى   أل ،ألنه إن كان للمشتري فلم ميلك البائع ما دفع إليه، وإن كان للبائع فلم ميلكه البائع ما باعه                 ؛ منهما
  .أن ينتفع مباله مث يرده إليه فال جيوز البيع فيه إال مقطوعا بال خيار



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٠٣ 

 

  السلف يف املعني  ]١٠٦٨[
  

  ١٣٦ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر
  السلف يف السلعة بعينها حاضرة أو غائبة: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

بعد يـوم أو  عة بعينها على أن يقبض السلعة  مائة دينار يف سل ولو سلف رجل رجالً: رمحه اهللا  )قال الشافعي ( :النص
 .أكثر كان السلف فاسداً

  
   عني معينةالسلم يف منفعة ]١٠٦٩[

  
  ١٣٦ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  السلف يف السلعة بعينها حاضرة أو غائبة: باب: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

ألا قد ؛ اء على أن يركبها بعد يوم أو أكثر       وكذلك ال يتكارى منه راحلة بعينها معجلة الكر       : )قال الشافعي ( :النص
  .تتلف ويصيبها ما ال يكون فيها ركوب معه، ولكن يسلفه على أن يضمن له محولة معروفة

 .٤/٣٥ وانظر األم 

  
  تعجيل وفاء الدين قبل أجله ]١٠٧٠[

  
   ١٣٧ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  امتناع ذي احلق من أخذ حقه: باب
  فقه شافعي :التصنيف

 غري مأكول    أو عرضاً   أو ترباً   أو حناساً   أو فضةً  فإن دعاه إىل أخذه قبل حمله، وكان حقه ذهباً        : )قال الشافعي ( :صالن
ألنه قد جـاءه    ؛ ه على أخذ حقه منه إال أن يربئه        جربت : وال ذي روح حيتاج إىل العلف أو النفقة        وال مشروب 



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٠٤ 

 فإن كان يكون يف وقته أكثر قيمة أو أقـل           .غري قيمته حبقه وزيادة تعجيله قبل حمله، ولست أنظر يف هذا إىل ت          
وإن ): قـال  ( ....إن شئت حبسته، وقد يكون يف وقت أجله أكثر منه حني يدفعه وأقل            : قلت للذي له احلق   

 يف وقته الذي سلف     ألنه قد يريد أكله وشربه جديداً     ؛  ال جيرب على أخذه     أو مشروباً  كان ما سلف فيه مأكوالً    
قـال  (. ه متغري بالقدم يف غري الوقت الذي أراد أكله أو شربه فيه   ه وشرب  وأكلُ ،ترك أكله وشربه  إليه فإن عجله    

ألنه يلزمه فيـه مؤنـة   ؛  ال غناء به عن العلف أو الرعي مل جيرب على أخذه قبل حملهوإن كان حيواناً : )الشافعي
سوى هذا من الذهب والفضة والتـرب       العلف أو الرعي إىل أن ينتهي إىل وقته فدخل عليه بعض مؤنة، وأما ما               

كله، والثياب واخلشب واحلجارة، وغري ذلك فإذا دفعه برئ منه وجرب املدفوع إليه على أخذه من الذي هو له                   
  . عليه
 .٧٦، ٤٠، ٣٩ ص وانظر أيضاً

  
  الرهن قبل لزوم احلق ]١٠٧١[

  
  ١٣٩ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

   إباحة الرهن–كتاب الرهن الكبري : باب  
  فقه شافعي :التصنيف

ألن الرهن كـان،  ؛  مل يكن رهناً : مث داينه أو بايعه    ، أرهنك داري على شيء إذا داينتين به أو بايعتين         :ولو قال  :النص
 به فيما كان للمرن من احلق داللة على أن ال جيوز إال بعـد               - عز وجل    - اهللا   ومل يكن للمرن حق، وإذنُ    

  .إذا مل يكن حق فال رهن فأما قبله ف،لزوم احلق أو معه
 

  عن املرننيابة الراهن للرهن قبض  ]١٠٧٢[
  

  ١٤١-١٤٠ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر
  قبض الرهن وما يكون بعد قبضه مما خيرجه من الرهن وما ال خيرجه: باب  
  فقه شافعي :التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٠٥ 

فإن  .أمر املرن فيكون وكيله يف قبضه إال أن يقبضه املرن أو أحد غري الراهن بوال يكون الرهن مقبوضاً: قال :النص
، وال   مل يكن قبضاً   : أن يقبضه له من نفسه فقبضه له من نفسه          الراهن  ووكل املرن  ارن رجل من رجل رهناً    

 كما لو كان له عليه حق فوكله بأن يقبضه له من نفسه ففعل فهلك مل         ، على نفسه لغريه يف قبض     يكون وكيالً 
 على نفسه يف حال إال احلال اليت يكون ا يربأ منه لو قبضه وكيل غريه، وال يكون وكيالً   من احلق كم   يكن بريئاً 
 ويقبـضه    وذلك أن يكون له ابن صغري فيشتري له من نفسه ويقبض له أو يهب له شيئاً                 ملن قبض له   فيها ولياً 

فقبضه له من نفسه فإن كان       وكذلك إذا رهن ابنه رهناً    .  ألنه يقوم مقام ابنه     البنه فيكون قبضه من نفسه قبضاً    
 . غري حمجور مل جيز من هذا شيء إال أن يقبضه ابنه لنفسه أو وكيل البنه غري أبيهابنه بالغاً

  
  قبض املشتري واملرن من نفسه ]١٠٧٣[

  
  ١٤٢-١٤١ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

   يف الرهن وال يكون، وما جيوز أن يكون رهناًما يكون قبضاً: باب  
   شافعيفقه :التصنيف

 إذا جاءت عليـه      كان هذا رهناً   :ولو كان لرجل عبد يف يدي رجل بإجارة أو وديعة فرهنه إياه وأمره بقبضه              :النص
 عن املـرن مل     ألنه مقبوض يف يده بعد الرهن، ولو كان العبد الرهن غائباً          ؛ اعة بعد ارانه إياه وهو يف يده      س

 كما يبيعه إياه وهو يف يديه ويأمره بقبضه ، بقبضه فهو مقبوض حىت حيضره فإذا أحضره بعدما أذن لهيكن قبضاً
 حـىت    مل يكن مقبوضاً   ، ولو مات مات من مال املشتري، ولو كان غائباً         فيقبضه بأنه يف يديه فيكون البيع تاماً      

 . بعد حضوره، وهو يف يديهحيضر املشتري بعد البيع فيكون مقبوضاً

  
  رهن املبيع يف عقد البيع ]١٠٧٤[

  
  ١٤٧ الثالث، ص اجلزء، ماأل :املصدر

  جواز شرط الرهن: باب  
  فقه شافعي :التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٠٦ 

 فالبيع مفسوخ من قبل أنه مل ميلكه السلعة         : للبائع وإذا باع الرجل الرجل البيع على أن يكون املبيع نفسه رهناً           :النص
و وهب له سلعة لنفسه  أال ترى أنه ل .رهنه إياها يإال بأن تكون حمتبسة عن املشتري، وليس هذا كالسلعة لنفسه           

 وسواء تشارطا وضع الرهن على يدي البائع أو عـدل           ؟ على أن يهبه له مل جيز      جاز، وهو لو اشترى منه شيئاً     
 .غريه

  
  الرهن مبقابل ]١٠٧٥[

  
   ١٤٨-١٤٧ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  جواز شرط الرهن: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 فإن كان   . أو إىل أجل   كان احلق حاالً    فالرهن جائز  :رهن مث رهنه رهناً   وإذا كان للرجل على الرجل احلق بال         :النص
 فالرهن مفسوخ واحلق احلال كما     ،أرهنك على أن تزيدين يف األجل ففعل      :  أو إىل أجل فقال الراهن     احلق حاالً 

ـ   ، واألجل اآلخر باطل  ،كان واملؤجل إىل أجله األول حباله       .رن وغرماء الراهن يف الرهن الفاسـد أسـوة امل
ه أو يعمله له بـثمن علـى أن    أو يسلفه إيا  وكذلك لو مل يشترط عليه تأخري األجل وشرط عليه أن يبيعه شيئاً           

لراهن بال زيادة شيء على      مل جيز الرهن، وال جيوز الرهن يف حق واجب قبله حىت يتطوع به ا              : ومل يرهنه  يرهنه
  كان الرهن والبيع مفسوخاً ملائة وحقك الذي قبلها رهناً    بعين عبدك مبائة على أن أرهنك با      :  ولو قال له   .املرن

  .كله
  .١٧٦، وص١٦١، وص١٥٥-١٥٤ صوانظر أيضاً

  
  

  بيع الرهن جبنس الدين  ]١٠٧٦[
  ١٥١ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  مجاع ما جيوز رهنه: باب  
  فقه شافعي :التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٠٧ 

 :باع املوضوع على يديه الرهن بتمر أو حنطـة         بتمر أو حنطة فحل احلق ف      وإذا ارن الرجل من الرجل رهناً      :النص
ا قمح أو متر فيقضاه صاحب احلقشترى فالبيع مردود، فال جيوز بيعه إال بالدنانري أو الدراهم مث ي. 

  
  شرط منفعة الرهن للمرن ]١٠٧٧[

  
  ١٥٦-١٥٥ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  ما يفسد الرهن من الشرط: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

ألن ذلك زيادة   ؛  فالشرط باطل  :ن لنفسه منفعة الرهن   وشرط املر   على أن يرهنه ا رهناً     إن كان أسلفه ألفاً   و :النص
ـ  بألف وشرط البائع للمشتري أن يرهنه بألفه رهناً        وإن كان باعه بيعاً    .يف السلف  ة الـرهن   وأن للمرن منفع

 . والبيع ال جيوز إال مبا يعرف      ،لثمن غري معروفة  ألن لزيادة منفعة الرهن حصة من ا      ؛ فالشرط فاسد والبيع فاسد   
 على أن للمرن سكناها حىت يقضيه حقه كان له أن يقضيه حقه من الغد وبعد سنني،    أال ترى أنه لو رهنه داراً     

  . مع فساده من أنه بيع وإجارة، وحصة البيع ال جتوز إال معروفة،وال يعرف كم مثن السكن وحصته من البيع
 

  ط مقيد لبيعهالرهن مع شر ]١٠٧٨[
  

  ١٥٦ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر
  ما يفسد الرهن من الشرط: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 على أنه ليس للمرن بيعه عند حمل احلق إال بكذا، أو ليس له بيعه إال بعد أن يبلغ                    رهناً ولو رهن رجل رجالً    :النص
 أو ليس له بيعه إال أن يأذن له فالن أو يقدم فـالن،  ائباًكذا أو يزيد عليه أو ليس له بيعه إن كان رب الرهن غ       

أو ليس له بيعه إال مبا رضي الراهن أو ليس له بيعه إن هلك الراهن قبل األجل أو ليس له بيعه بعد ما حيل احلق                         
 . ال جيوز، حىت ال يكون دون بيعه حائل عند حمل احلقكان هذا الرهن يف هذا كله فاسداً :إال بشهر

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٠٨ 

  ن مناء الرهن معهارا ]١٠٧٩[
  

  ١٥٦ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر
  ما يفسد الرهن من الشرط: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 على أن ما زرع يف األرض فهو داخل يف  على أن ما أمثر احلائط فهو داخل يف الرهن أو أرضاً        ولو رهنه حائطاً   :النص
ان الرهن املعروف بعينه من احلائط واألرض واملاشية     ك :الرهن أو ماشية على أن ما نتجت فهو داخل يف الرهن          

 .، ومل يدخل معه مثر احلائط، وال زرع األرض، وال نتاج املاشية إذا كان الرهن حبق واجب قبل الـرهن                   رهناً
 على أن مـا      على أن ما أمثر احلائط فهو داخل يف الرهن أو أرضاً            وفيه قول آخر إذا رهنه حائطاً      )الربيع: قال(

 من قبل أنه رهنه ما يعرف وما ال يعرف، وما يكون فالرهن مفسوخ كله :األرض فهو داخل يف الرهنزرع يف   
الفسخ : )قال الربيع (.  فلما كان هكذا كان الرهن مفسوخاً      ،وما ال يكون، وال إذا كان يعرف قدر ما يكون         

  .أوىل به
  .١٩٥/ ٣ وانظر

 

  الراهن يرهن الرهن لطرف ثالث ]١٠٨٠[
  

   ١٥٧ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر
   وما ال جيوزمجاع ما جيوز أن يكون مرهوناً: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

ألن الدار ؛  لآلخر مل تكن رهناً: مث رهنها غريه ، فقضاه إياها إال درمهاً    ، مبائة  أو داراً   عبداً ولو رهن رجل رجالً    :النص
  .يدري كم انتقاصه يقل أو يكثروالعبد قد ينقص، وال 

  .١٦١ص وانظر أيضاً
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٠٩ 

  )ذكر احلق (الدينسند رهن  ]١٠٨١[
  

  ١٦٠ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر
   الرهن الفاسد:باب  
  فقه شافعي :التصنيف

ألن إذكار  ؛  احلق أو مل يقبله    كرذ ل ذلك الذي عليه   بِحق له على رجل، قَ    كر َ  ذ  رجالً وال جيوز أن يرهن رجلٌ     :النص
 فالشهادة ليست ،رن، وإمنا هي شهادة حبق يف ذمة الذي عليه احلقاحلقوق ليست بعني قائمة للراهن فريهنها امل

 أعلم أن جيوز الرهن فيها يف قول من أجاز بيع الدين ومن              فال جيوز واهللا تعاىل     والذمة بعينها ليست ملكاً    ملكاً
ئ منـه    أرأيت إن قضى الذي عليه ذكر احلق املرهون صاحب احلق حقه أما يربأ من الدين؟ فإذا بـر                  .مل جيزه 

انفسخ املرن للدين بغري فسخه له، وال اقتضائه حلقه، وال إبرائه منه، وال جيوز أن يكون رهن إىل الراهن فسخه 
 والـرهن ال    ،ماالًمرة   و  رهنه مرة كتاباً    قيل فهو إذاً   ؟ فيتحول رهنه فيما اقتضى منه     : فإن قيل  .بغري أمر املرن  
 واملال كان غـري     ، مل جيز حىت يقبض    ،أرهنك مايل الغائب  : ئب فقال  وهو إذا كان له مال غا      .جيوز إال معلوماً  

  .مقبوض حني رهنه إياه، وهو فاسد من مجيع جهاته
 .٣/١٥٤ وانظر األم

  
   لطرف ثالثلرهنيرهن ااملرن  ]١٠٨٢[

  
  ١٦٠ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

   الرهن الفاسد:باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 حقي يف العبد  أو قال، العبد الذي ارن أجنبياً، وقبضه مث إن املرن رهن رجالًاًولو ارن رجل من رجل عبد      :النص
 وإمنا له شيء يف ذمـة       ألنه ال ميلك العبد الذي ارن،     ؛  مل جيز الرهن فيه    :الذي ارنت لك رهن، وأقبضه إياه     

 أدى الراهن األول احلـق أو       رأيت إن أو. داه املالك انفسخ من عنق هذا     مالكه جعل هذا الرهن وثيقة منه إذا أ       
 : إذا قبضه مكانه، قيل فيكون احلق الذي كان فيه رهناً      : فإن قال قائل   )قال( رن أما ينفسخ الرهن؟   أبرأه منه امل  

 . دنانري بال رضا املرن اآلخر ال ميلكه رهن مرة يف عبد وأخرى يف مع أنه رهن عبداًفهذا إذاً



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥١٠ 

  
  رهن املنافع ]١٠٨٣[

  
  ١٦١الثالث، ص  اجلزء، األم :املصدر

   الرهن الفاسد:باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 ،ألن السكىن ليست بعني قائمة حمتبسة؛  مل يكن رهناً: سكىن دار له معروفة وأقبضه إياهاولو رهن رجل رجالً :النص
يل نـزرهنتك سكىن م: ولو قال. وأنه لو حبس املسكن مل يكن فيه منفعة للحابس، وكان فيه ضرر على الرهن     

أرهنك سكىن  :  وال يكون، ولو قال     ويكون ، ال يعرفه يقل ويكثر     يكريه ويأخذ كراءه كان إمنا رهنه شيئاً       يعين
 فإن سكن   ،ألن الرهن ما مل ينتفع املرن منه إال بثمنه        ؛ ، وال رهناً  يل يعين يسكنه مل يكن هذا كراء جائزاً       نـزم

 .على هذا الشرط فعليه كراء مثل السكىن الذي سكن

  
  زاد عن حق املرن من الرهنرهن ما  ]١٠٨٤[

  
  ١٦١ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

   الرهن الفاسد:باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 ما فضل عـن  فالناً لرجل آخر قد رهنتك من عبدي الذي رهنت ان لرجل عبد فرهنه من رجل مث قال      ولو ك  :النص
 وقد قبض املرن اآلخر الرهن       أو مل يرض   ، ورضي بذلك املرن األول وسلم العبد فقبضه املرن اآلخر         ،حقه

 من عبد، وإمنا رهنه ما ال يـدري     معلوماً ، وال جزءاً  ، وال ربعاً  ألنه مل يرهنه ثلثاً   ؛  فالرهن منتقض  :أو مل يقبضه  
ولو رهن رجل    . على هذا، وهو رهن للمرن األول      كم هو من العبد، وال كم هو من الثمن، وال جيوز الرهن           

  باملائة اآلخرة ففعل كان العبد مرهوناًاجعل يل الفضل عن املائة األوىل رهناً: ئة مث زاده مائة، وقال مبا عبداًرجالً
  . باملائة األخرى وال يكون مرهوناًباملائة األوىل،

 



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥١١ 

  عند عدم سداد الراهن يف األجلللمرن انتقال ملكية الرهن  ]١٠٨٥[
  

  ١٦٢ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر
  د الرهن الفاس:باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 فالرهن مفسوخ واملرن : على أنه إن مل يأت باحلق عند حمله فالرهن بيع للمرن          وإذا رهن الرجل الرجل شيئاً     :النص
ألن هذا ال رهن، وال بيع كما جيوز الرهن أو البيع، ولو هلك يف              :  له مبا قال    وال يكون بيعاً   فيه أسوة الغرماء،  

جل مل يضمنه املرن، وكان حقه حباله كما ال يضمن الرهن الصحيح، وال الفاسد، وإن يدي املرن قبل حمل األ
  .ألنه يف يديه ببيع فاسد؛  بني أهل احلق هلك بعد حمل األجل يف يديه ضمنه بقيمته، وكانت قيمته حصصاً

 .١٧١ / ٣، ٣/١٦٨ وانظر األم 

  
  يف مقابل االستجرارالرهن  ]١٠٨٦[

  
  ١٦٢، ص  الثالثاجلزء، األم :املصدر

   الرهن الفاسد:باب  
  فقه شافعي :التصنيف

كل ما اشتريت منك أو اشترى منك فالن يف يومني أو سـنتني أو              : وإذا دفع الرجل إىل الرجل املتاع مث قال        :النص
  . حبق معلومالرهن حىت يكون معلوماً فالرهن مفسوخ، وال جيوز :أكثر أو على األبد فهذا املتاع مرهون به

 .]١٠٧١[  منتج ٣/١٣٩ وانظر

  
  اشتراط ضمان املرن للرهن و املضارب ملال املضاربة ]١٠٨٧[

  
  ١٦٨ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  ضمان الرهن : باب  
  فقه شافعي :التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥١٢ 

 أودعه فشرط   ، كما لو قارضه أو     كان الشرط باطالً   :ولو شرط الراهن على املرن أنه ضامن للرهن إن هلك          :النص
 وإذا دفع الراهن الرهن على أن املرن ضامن فالرهن فاسد، وهو غري مضمون إن .أنه ضامن كان الشرط باطالً 

  .هلك، وكذلك إذا ضاربه على أن املضارب ضامن فاملضاربة فاسدة غري مضمونة
 .٣/١٦٨ وانظر األم 

  
  تقوية الرهن عند عدم قدرته بآخر ]١٠٨٨[

  
  ١٦٨لث، ص  الثااجلزء، األم :املصدر

  ضمان الرهن: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 بألف على أن يرهنه أجنيب داره إن عجزت دار فالن عن حقه أو حدث فيها حـدث                  وكذلك إن رهنه داراً    :النص
؛  ألن الدار اآلخرة مرة رهن، ومرة غري رهن، ومرهونة مبا ال يعرف ويفسد الرهن]فالشرط باطل[ ،ينقص حقه 

  .شيء فاسدألنه إمنا زيد معه 
  

  الضمانب الرهن تقوية ]١٠٨٩[
  

  ١٧٦ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر
  شرط ضمان الرهن: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

، وكان للمضمون له     كان الضمان له الزماً    : مبائة وضمن له رجل املائة عن الراهن        رهناً ولو رهن رجل رجالً    :النص
 .الرهنالذي عليه احلق، وقيل يباع أن يأخذه بضمانه دون 

  
  حياء الدينإلإنفاق الغرماء على زرع املفلس  ]١٠٩٠[

  
  ٢٠٥ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥١٣ 

  التفليس: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 وبقي الزرع فيها ال يستغين عن السقي والقيام         ، فقبض صاحب األرض إجارا كلها     ولو استأجر رجل أرضاً    :النص
ئه إن تطوعتم بأن تنفقوا على الزرع إىل أن يبلغ مث تبيعوه وتأخذوا              قيل لغرما  : وفلس الزارع وهو الرجل    ،عليه

نفقتكم مع مالكم فذلك لكم، وال يكون ذلك لكم إال بأن يرضاه رب الزرع املفلس فإن مل يرضه فـشئتم أن            
ن على  وشئتم فبيعوه حباله تلك ال جتربو     أتطوعوا بالقيام عليه والنفقة، وال ترجعوا بشيء فعلتم، وإن مل تشاءوا            

  .أن تنفقوا على ما ال تريدون
 

   على املشتريملنع احلجريف املبيع  شريك دخول ]١٠٩١[
  

  ٢٢٠ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر
  اخلالف يف احلجر: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

أخربنا حممد بن احلسن أو غريه من أهل الصدق يف احلديث أو مها عن يعقوب بن إبراهيم عن هشام بن عروة                      :النص
 فـأعلم  ، آلتني عثمان فألحجرن عليـك : فقال علي رضي اهللا عنه ، ابتاع عبد اهللا بن جعفر بيعاً      :ن أبيه قال  ع

 بذلك ابن  قال الزبري أنا شريكك يف بيعك      ، جعفر الزبري ،  فقال الزبري  ، احجر على هذا   : فقال  عثمانَ  فأتى علي : 
 !؟ أحجر على رجل شريكه الزبري: فقال عثمان،أنا شريكه

  
  ء املعني مؤجالًشرا ]١٠٩٢[

  
  ٢٢٢ الثالث، صاجلزء، األم :املصدر

  الصلح: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

بل أن البيع ال يعدو بيع       من ق   ويكون له خيار رؤيته    ،ال جيوز شراء عبد بعينه وال غريه إىل أجل        : قال الشافعي  :النص
وم يكون على صاحبها أن يأيت ا من  وبيع صفة مضمون إىل أجل معل   ،عني يراها املشتري والبائع عند تبايعهما     



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥١٤ 

 فهذا مرة يتم فيه البيع ومرة يبطل فيه البيع،          ، إن تلف بطل البيع    ، وهذا العبد الذي بعينه إىل أجل      .مجيع األرض 
  .والبيع ال جيوز إال أن يتم يف كل حال

 .٤١، ٢٤-٤/٢٣ األم وانظر

  
   بالدراهمدينالصلح بالدنانري عن  ]١٠٩٣[

  
  ٢٢٧ثالث، ص  الاجلزء، األم :املصدر

  الصلح: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 فإن تقابضا قبل أن يتفرقا جاز، وإن : مث صاحله على دنانري    ،وإذا ادعى رجل على رجل دراهم فأقر له ا         :قال :النص
 وبقي بعض جاز الصلح فيمـا        ولو قبض بعضاً   .تفرقا قبل أن يتقابضا كانت له عليه الدراهم، ومل جيز الصلح          

وفيه قول آخر أنه ال جيوز : )قال الربيع(.  فيما مل يقبض إذا رضي ذلك املصاحل اآلخذ منه الدنانري    قبض وانتقض 
ألنه صاحله من دنانري على دراهم يأخذها فكان هذا مثل الصرف لو بقي منه درهم انتقض                ؛ شيء من الصلح    

 .الصرف كله وهو معىن قول الشافعي يف غري هذا املوضع

  
   غريهتوكيل الوكيل ]١٠٩٤[

  
  ٢٣٢ الثالث، ص اجلزء، األم :املصدر

  الوكالة: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 ، فليس للوكيل أن يوكل غريه، بوكالةل الرجل الرجلَوإذا وكّ: قال أخربنا الشافعي إمالء قال: )أخربنا الربيع( :النص
ولـه أن   : وإن قال . ريه ومل يرض بوكالة غ    ألن املوكل رضي بوكالته   ؛ وكيل أو أراد الغيبة أو مل يردها      مرض ال 

  . كان ذلك له برضا املوكل،يوكل من رأى
 .٧/١١٩: وانظر أيضاً

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥١٥ 

  القراض املؤقت ]١٠٩٥[
  

  ٩-٨ الرابع، ص اجلزء، األم :املصدر
  الشرط يف القراض: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

ن هكـذا مل جيـز أن        فلما كا  ، ال أعرفه وال تعرفه     ال جيوز أن أقارضك بالشيء جزافاً      :قال الشافعي رمحه اهللا   :النص
 فبعت ا واشـتريت  ، وذلك أين لو دفعت إليك ألف درهم على أن تعمل ا سنة        ،أقارضك إىل مدة من املدد    

 ولعلي ال أرضـى     ، كنت قد اشتريت مبايل ومالك غري مفرق       ، فرحبت ألف درهم مث اشتريت ا      ،يف شهر بيعاً  
 ،ض يل مل آمنك عليه أو ال أريد أن يغيب عين كلـه             لعلي لو ن   ، يل ال أعرفه   الٍ واشتريت برأمس  ،بشركتك فيه 

 وجيمع أنه يزيد على     ،ايل وحنن مل جنزه جبزاف     عندي ألين مل أعرف كم رأمس      فيجمع أن يكون القراض جمهوالً    
  .اجلزاف أين قد رضيت باجلزاف ومل أرض بأن أقارضك ذا الذي مل أعرفه

  
  ضاع املقارض يف عقد القراضبإ ]١٠٩٦[

  
  ١٠ الرابع، ص زءاجل، األم :املصدر

  السلف يف القراض: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 فإن كان عقد القراض على      : وأبضع منه بضاعة    قراضاً  وإذا دفع الرجل إىل الرجل ماالً      :قال الشافعي رمحه اهللا   :النص
 . املال والربح لصاحب، فإن عمل فيه فله أجر مثله، يفسخ إن مل يعمل فيه ،أنه حيمل له البضاعة فالقراض فاسد     

  . فالقراض جائز وال يفسخ حبال، مث محل املقارض له بضاعة،وإن كانا تقارضا ومل يشترطا من هذا شيئاً
  

  اجتماع املضاربة والسلف ]١٠٩٧[
  

  ١٠ الرابع، ص اجلزء، األم :املصدر
  السلف يف القراض: باب  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥١٦ 

  فقه شافعي :التصنيف
 قـال   ، مث يسأل صاحب املال أن يسلفه إياه        قراضاً الً أكره منه ما كره مالك أن يأخذ الرجل ما         :قال الشافعي :النص

  . وإمنا كرهته من قبل أنه مل يربأ املقارض من ضمانه ومل يعرف املسلف كم أسلف من أجل اخلوف:الشافعي
  .]٦٥٩[ قارن منتج 

  
  اجلمع بني استئجار األرض وشراء مثرة منها ]١٠٩٨[

  
  ١٨ابع، ص الراجلزء، األم :املصدر

  كراء األرض البيضاء: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

وإذا استأجر الرجل من الرجل األرض يزرعها وفيها خنلة أو مائة خنلة أو أقل أو أكثر وقد رأى ما استأجر منه                     :النص
ولـو   . وكان مثر النخل لرب النخـل      ، زرع يف البياض ومل يكن له من مثر النخل قليل وال كثري            :من البياض 

من قبل أا    كانت اإلجارة فاسدة     ، أو أقل أو أكثر     درمهاً ىلف دينار على أن له مثر خنلة يسو       أجرها منه بأ  است
 ، فاحلالل الكراء واحلرام مثر النخلة إذا كان هذا قبل أن يبدو صالحه            ،انعقدت عقدة واحدة على حالل وحمرم     

  .اوإن كان بعد ما يبدو صالحه فال بأس به إذا كانت النخلة بعينه
  

  )يف معىن البناء والتشغيل ونقل امللكية (استئجار األرض مبا يزرع فيها ]١٠٩٩[
  

  ٢٢ الرابع، ص اجلزء، األم :املصدر
  كراء األرض البيضاء: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 كان يف الشجر مثر     ، على أن له الشجر وأرضه      قائماً  بيضاء ليزرعها شجراً    اكترى من رجل أرضاً    ولو أن رجالً  :النص
 يريد أن لصاحب األرض : قال الربيع  . جائزاً  كما يكون بيعاً    كان هذا كراء جائزاً    ،غ أو غض أو مل يكن فيه      بال

  .البيضاء الشجر وأرض الشجر
 .]١٠٩٩[  و ]٦٩٦[ وانظر منتج 



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥١٧ 

  
  بيع منافع ذات معينة بدين حال ]١١٠٠[

  
  ٢٣ الرابع، ص اجلزء، األم :املصدر

  كراء األرض البيضاء: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 لك من رب الدنانري إذا قبض العبد وليس مـن   فال بأس إن كانت عليك مخسة دنانري حالة أن تؤاجر ا عبداً            :النص
 . بدينهذا شيء ديناً

  
  اجلمع بني البيع والسلف ]١١٠١[

  
  ٢٤ الرابع، ص اجلزء، األم :املصدر

  ألرض البيضاءكراء ا: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 ويه أن جيمعا    ، ال شك فيه يف احلديث إذا كان إمنا ى عن بيع وسلف فإمنا ى أن جيمعا                أال ترى أن معقوالً    :النص
 بعشرة على أن أسلفك عشرة أو تسلفين عشرة      فإذا اشتريت شيئاً   ، وذلك أن األمثان ال حتل إال معلومة       ،معقول

 . معلوم السلف غري مملوك للمستسلف فله حصة من الثمن غري معلومة       ،ن الصفقة مجعتهما   أل ،فهذا بيع وسلف  
وإمنا النهي أن يكونا بالـشرط جممـوعني يف      ،ال ترى بأن ال بأس بأن أبيعك على حدة وأسلفك على حدة           أو 

فإن أخذا كلـها     ، فإمنا يل عليك املائة    ،فأما إذا أعطيتك عشرة دنانري على مائة فرق إىل أجل فحلت           ،صفقة
 ومل يكن يف    يا بقي منها بإحداث شيء مل يكن عل        وإن أخذت بعضها فهي بعض مايل وأقيلك فيم        ،فهي مايل 

 وإذا جاز أن أقيلك منها كلها فيكون هذا إحداث إقالة مل تكن علي جاز هذا            . فيحرم به البيع   ،أصل عقد البيع  
 .يف بعضها

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥١٨ 

  اءعدم تقيد الوكيل بشرط الوكالة يف الشر ]١١٠٢[
  

  ٣٢ الرابع، ص اجلزء، األم :املصدر
  اإلجارات: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 أو ، فاشترى له ذلك الشيء وغريه مبا أعطـاه ، بعينه ليشتري له شيئاً شيئاً ن أعطى رجل رجالً   إ ف :قال الشافعي :النص
 صاحب املال باخليار     أحدمها أن  : ففيها قوالن  ، فاشترى عبدين  أمره أن يشتري له شاة فاشترى شاتني أو عبداً        

يف أخذ ما أمر به وما ازداد له بغري أمره أو أخذ ما أمره به حبصته من الثمن والرجوع على املشتري مبا يبقى من   
 وكذلك إن اشترى بذلك الشيء وباع واخليار يف ذلـك إىل رب             ،الثمن وتكون الزيادة اليت اشترى للمشتري     

  والقول اآلخر أنه قد رضي أن يشتري له شيئاً      .اع ويف ماله كان الفضل     ألنه مباله ملك ذلك كله ومباله ب       ،املال
 بدينار فلم يتعد من      فهو له فإن شاء أمسكه وإن شاء وهبه ألن من رضي شيئاً            بدينار فاشتراه وازداد معه شيئاً    

 . ال مؤنة عليه يف ماله وهو معىن قول الشافعيزاده معه غريه ألنه قد جاء بالذي رضي وزاده شيئاً

  
  ملن ينقله قراضاًإعطاء املال  ]١١٠٣[

  
  ٣٤-٣٣ الرابع، ص اجلزء، األم :املصدر

  اإلجارات: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد اهللا وعبيد اهللا ابين عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعـاىل عنـهم                )أخربنا(:النص
لـو  : مر فرحب ما وسهل، وهو أمري البصرة، وقال        فلما قفال مرا على عامل لع      ،خرجا يف جيش إىل العراق    

بلى ها هنا مال من مال اهللا أريد أن أبعث به إىل أمري املؤمنني              : مث قال . أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت      
ـ           فأسلفكماه فتبتاعان متاعاً   ا  من متاع العراق مث تبيعانه باملدينة فتؤديان رأس املال إىل أمري املؤمنني ويكون لكم

 فلما دفعا إىل ، فلما قدما املدينة باعا فرحبا. ففعل وكتب هلما إىل عمر أن يأخذ منهما املال،وددنا:  فقاال.الربح
 فأديا  ،نا أمري املؤمنني فأسلفكما   ابقال  :  فقال عمر  . ال : أكل اجليش أسلفه كما أسلفكما؟ فقاال      :عمر قال هلما  

 أو  لو هلـك املـال  ؛ما ينبغي لك هذا يا أمري املؤمنني:  اهللا فقال فأما عبد اهللا فسكت، وأما عبيد   .املال ورحبه 



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥١٩ 

يا أمري املؤمنني لو    :  فقال رجل من جلساء عمر     . فسكت عبد اهللا وراجعه عبيد اهللا      ، أدياه : فقال .نقص لضمناه 
 . فأخذ عمر رأس املال ونصف رحبه وأخذ عبد اهللا وعبيد اهللا نصف ربح ذلك املال؟جعلته قراضاً

  
   بالشراء والبيعلفضويلتصرف ا ]١١٠٤[

  
  ٣٤ الرابع، ص اجلزء، األم :املصدر

  اإلجارات: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

بعث رجل مع رجل من أهـل البـصرة         :  عبد الوهاب عن داود بن أيب هند عن رياح بن عبيدة قال            )أخربنا(:النص
 فسأل عبد اهللا بن عمـر       د عشر ديناراً   مث باعه بأح   فابتاع ا املبعوث معه بعرياً    بعشرة دنانري إىل رجل باملدينة      

 الثقة من أصحابنا عـن      )أخربنا( .األحد عشر لصاحب املال، ولو حدث بالبعري حدث كنت له ضامناً          : فقال
 وابن عمر يرى على املشتري بالبضاعة لغريه الضمان ويرى الـربح            : الشافعي قال .عبد اهللا بن عمر مثل معناه     

 والذي خيالفنا يف هـذا      ،ملن ضمن إذا املبضع معه تعدى يف مال رجل بعينه         لصاحب البضاعة، وال جيعل الربح      
 وهم يزعمـون أن     ،جيعل له الربح، وال أدري أيأمره أن يتصدق به أم ال؟ وليس معه خرب إال توهم عن شريح                 

فلـم   أو اجتمع الناس عليـه   عليه وسلم أو عن رجل من أصحابهاألقاويل اليت تلزم ما جاء عن النيب صلى اهللا  
 . وعندهم من هذه األشياء اليت تلزم عندناواحد  يف وقوهلم هذا ليس داخالً،خيتلفوا

  
  اإلحياء واإلقطاع ]١١٠٥[

  
  ٤١ الرابع، ص اجلزء، األم :املصدر

  إحياء املوات: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 فذلك املوات الذي    ، ميلك واملوات الثاين ما مل ميلكه أحد يف اإلسالم بعرف وال عمارة ملك يف اجلاهلية أو مل                :النص
 . واملوات الذي للسلطان أن يقطعه من يعمره خاصة،" فهو لهمن أحيا مواتاً" :قال رسول اهللا

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٢٠ 

  استخراج الغري ملعدن من أرض مملوكة ]١١٠٦[
  

  ٤٥ الرابع، ص اجلزء، األم :املصدر
  ما يكون إحياء: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 فجميع ما خرج من املعدن ملن ملك األرض وال شـيء  :د أو مجاعةفمن عمل يف معدن يف أرض ملكها لواح     :النص
  .للعامل يف عمله ألنه متعد بالعمل

  
  اجلعالة ألكثر من شخص على العمل نفسه ]١١٠٧[

  
  ٦٩ الرابع، ص اجلزء، األم :املصدر

  اللقطة الكبرية: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 مث قال آلخر إن جئتين بعبدي اآلبق فلك عـشرون           ،ومن قال ألجنيب إن جئتين بعبدي اآلبق فلك عشرة دنانري         :النص
 كـان   ، ألنه إمنا أخذ نصف ما جعل عليه كلـه         ،كل واحد منهما نصف ما جعله     ل ف : مث جاءا به مجيعاً    ،ديناراً

 وكذلك لو قال لثالثة فقال ألحدهم إن جئتين به ،صاحب العشرة قد مسع قوله لصاحب العشرين أو مل يسمعه         
  . فلكل واحد منهم ثلث جعله،مجيعاً مث جاءوا به ، خمتلفة فجعل أجعاالً،فلك كذا وآلخر وآلخر

 

  خفض اخلطر لرفع الضمان ]١١٠٨[
  

  ١٣٧-١٣٦ الرابع، ص اجلزء، األم :املصدر
  الوديعة: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

أن ال يـضع    وإن استودعه إياها على أن جيعلها يف صندوق على أن ال يرقد عليه أو على أن ال يقفله أو على                      :النص
 وكذلك لو استودعه على     ،زاده خرياً   مل يضمن ألنه   :رق فس  فرقد عليه أو أقفله أووضع عليه متاعاً       ،عليه متاعاً 



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٢١ 

 هلـا   بال أن يكون خمرجاً فوضعها يف ذلك املوضع وبىن عليه بنياناً،أن يدفنها يف موضع من البيت وال يبين عليه  
 .ناء حرزاًدها بالبا مل يضمن ألنه ز،من البيت فسرقت

  
  اجلعل يف السباق ]١١٠٩[

  
  ٢٣٠ الرابع، صاجلزء، األم :املصدر

  كتاب السبق والنضال: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 ، بـه  سبق يعطيه الوايل أو الرجل غري الوايل من ماله متطوعـاً           . واألسباق ثالثة  :قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل     :النص
   وإن شاء جعل للمصلي والثالـث   معلوماً ية فيجعل للسابق شيئاً   ق بني اخليل من غاية إىل غا      وذلك مثل أن يسب 

 عليه أن يؤدي فيـه       وكان مأجوراً   فما جعل هلم كان هلم على ما جعل هلم         ،والرابع والذي يليه بقدر ما رأى     
والثاين جيمع وجهني وذلك أن يكـون الـرجالن يريـدان أن             . وهذا وجه ليست فيه علة     ، ملن أخذه  وحالالً

 وهذا ال ، ويريدان أن خيرجا سبقني من عندمها،رسيهما وال يريد كل واحد منهما أن يسبق صاحبه        يستبقيان بف 
 للفارسني ال    وال جيوز احمللل حىت يكون كفؤاً      ، واحمللل فارس أو أكثر من فارس      .جيوز حىت يدخال بينهما حملالً    

مائة مائة   واحد منهما ما تراضيا عليه       فإذا كان بينهما حملل أو أكثر فال بأس أن خيرج كل           .يأمنان أن يسبقهما  
 فإن سبقهما احمللل كان ما ، وجيري بينهما احمللل،أو أكثر أو أقل ويتواضعاا على يدي من يثقان به أو يضمناا

 وإن أتيا مستويني مل يأخذ واحد ، وإن سبق أحدمها احمللل أحرز السابق ماله وأخذ مال صاحبه، لهمجيعاًأخرجا 
 فإن سبقه   ،والثالث أن يسبق أحد الفارسني صاحبه فيكون السبق منه دون صاحبه           ... .حبه شيئاً منهما من صا  

  . وأحرز هو مالهصاحبه كان له السبق وإن سبق صاحبه مل يغرم صاحبه شيئاً
 .٤/٢٣٥وانظر 

  
  املقاصة يف السباق مبا يف الذمة ]١١١٠[

  
  ٢٣٥ الرابع، ص اجلزء، األم :املصدر

  ما ذكر يف النضال: باب  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٢٢ 

  فقه شافعي :التصنيف
 وإن كان إىل أجـل      ، فلك أن تقاصين   فإن كان دينارك حاالً    :ك فنضلت قتين ديناراً  لك دينار فسب   يولو كان عل  :النص

إذا حل األجل أن أعطيك ديناركفعليك أن تعطيين الدينار وعلي .  
 

  قالسب العملة يف حتديد ]١١١١[
  

  ٢٣٥ الرابع، ص اجلزء، األم :املصدر
  يف النضالما ذكر : باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 ألنه قد يستحق الدينار ، كان السبق غري جائز: من حنطة إال مداً أو ديناراً إال درمهاً ديناراًق رجل رجالً  ولو سب :النص
 وكذلك املد من احلنطة وغريه وال جيوز أن وحصة الدرهم من الدينار عشر ولعل حصته يوم سبقه نصف عشره

 يستثىن منه ال من غريه وال أن أسبقك منك وال أن أستأجر منك إىل أجل بشيء إال شيئاًأسبقك وال أن أشتري    
 من الشيء الذي سبقته فال بـأس إذا         مبد متر إال ربع حنطة وال درهم إال عشرة أفلس ولكن إن استثنيت شيئاً             

فإمنا سبقتك ثالثة أمـداد       إال مداً   فإمنا سبقتك مخسة أسداس دينار وإن سبقتك صاعاً         إال سدساً  سبقتك ديناراً 
 .فعلى هذا الباب كله وقياسه

  
  شرط التصرف يف جعل املسابقة ]١١١٢[

  
  ٢٣٥ الرابع، ص اجلزء، األم :املصدر

  ما ذكر يف النضال: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 به على    بعينه وال بغري عينه وال تصدق       على أنك إن نضلتنيه أطعمت به أحداً       وال خري يف أن أسبقك ديناراً     قال  :النص
 إال أن يكـون      وال جيوز إذا ملكتك شيئاً     ، بدينار على أن تفعل هذا فيه      كما ال جيوز أن أبيعك شيئاً      ،املساكني

  .ملكك فيه تاما تفعل فيه ما شئت دوين
  .٧/١٠١: وانظر أيضاً



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٢٣ 

 

  املعاوضة على الفرق بني املتسابقني ]١١١٣[
  

  ٢٣٧ الرابع، ص اجلزء، األم :املصدر
  الما ذكر يف النض: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

فضل عليه اطـرح  فقال الذي أُ ، أو أقل أو أكثر    مها على صاحبه مخساً    أحد وإذا رميا إىل مخسني مبادرة فأفضلَ     :النص
  . آخر وال جيوز إال أن يتفاسخا هذا السبق برضامها ويتسابقان سبقاً، مل جيز:فضلك على أن أعطيك به شيئاً

  
   علمه ألدائه لصاحبهأخذ املال املغصوب من غاصبه بال ]١١١٤[

  
  ٢٦٨ الرابع، ص اجلزء، األم :املصدر

  املسلم يدخل دار احلرب فيجد امرأته: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 وإذا دخل رجل مسلم دار احلرب بأمان فوجد امرأته أو امرأة غريه أو ماله أو مال :قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل:النص
 ولـو   ،ل أنه ليس مبلك للعدو     كان له أن خيرج به من قبِ       :ا غصبه املشركون  غريه من املسلمني أو أهل الذمة مم      

ملسلم فـأداه إىل     فأخذه بال علم ا     كما لو قدر على مسلم غصب شيئاً       ، فليس خبيانة  ،أسلموا عليه مل يكن هلم    
 حيل لـه أن      ولكنه لو قدر على شيء من أمواهلم مل        ،ال حيل له أخذه     إمنا اخليانة أخذ ما    .ئناًصاحبه مل يكن خا   

 . قل أو كثر ألنه إذا كان منهم يف أمان فهم منه يف مثلهيأخذ منه شيئاً

  
  تضعيف الصدقة بدال من اجلزية ]١١١٥[

  
  ٢٨٢-٢٨١ الرابع، صاجلزء، األم :املصدر

  الصدقة: باب  
  فقه شافعي :التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٢٤ 

على اجلزية فقالوا حنـن     قال الشافعي وهكذا حفظ أهل املغازي وساقوه أحسن من هذا السياق فقالوا رامهم              :النص
عرب وال نؤدي ما تؤدي العجم ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض يعنون الصدقة فقال عمر رضـي          

ففعل فتراضى هو وهم اهللا تعاىل عنه ال هذا فرض على املسلمني فقالوا فزد ما شئت ذا االسم ال باسم اجلزية               
  .على أن ضعف عليهم الصدقة

  
  بذل املهر مبقابل ]١١١٦[

  
  ٦٥ اخلامس، صاجلزء، األم :ملصدرا

   املهر والبيع:باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 ، فدفعت إليه ودفع إليها األلف، يسوى ألفاً ولو نكحها بألف على أن تعطيه عبداً:قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل :النص
 ومن قال   ،ف يف هذا املوضع    أحدمها أن املهر املسمى كالبيع فال خيتل       . ففيها قوالن  :مث طلقها قبل أن يدخل ا     

 فبهذا أجزنا أن يكون مع النكاح ،هذا قال ألنه جيوز يف شرطه مسمى ما جيوز يف البيع ويرد فيه ما يرد يف البيع          
 مث ال ، فإن انتقض امللك يف الصداق بالطالق فقد ينتقض يف البيع بالـشفعة ، غريه ومل نرده ألنه ميلك كله    مبيعاً

 وهذا جائز ال نفسخ صداقها وال نرده إىل صداق          : قال .كون كالبيوع فيما سوى هذا    مننع ما فيه الشفعة أن ي     
 وإذا وقع مثل هذا أثبتنا النكاح وكان هلا         ، والثاين أنه ال يكون مع الصداق بيع       .مثلها وهو على ما تراضيا عليه     

  . فقيمته وبه يقول الشافعي وإذا كان مستهلكاً،صداق مثلها ورد البيع إن كان قائماً
 

  النكاح على بيع وصرف ]١١١٧[
  

  ٦٦-٦٥ اخلامس، صاجلزء، األم :املصدر
   املهر والبيع:باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 كـان   : بعينه ومائة دينار وتقابضا قبل أن يتفرقا        ولو تزوجها بعبد بعينه وألف درهم على أن تعطيه عبداً          :قال :النص
 فيقسم األلفان ، فالصداق ألفان فإن كان ألفاً، مع األلف وينظر إىل قيمة العبد الذي تزوجها عليه،النكاح جائزاً



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٢٥ 

 وقيمة  وقيمة العبد الذي أعطته ألفاً فإن كان صداق مثلها ألفاً،على مهر مثلها والعبد الذي أعطته واملائة الدينار
 ألن ذلك   ،ائة فالعبد الذي أعطته مبيع خبمسمائة واملائة الدينار مبيعة بألف وصداقها مخسم           ،املائة الدينار ألفني  

 فما أعطته من عقدا والعبد واملائة الدينار بقدر         ،كله يف العبد الذي أصدقها والدراهم األلف ميلك بكل شيء         
 فإن طلقها قبل أن يدخل ا سلمت له املائة والعبد ورجع عليها مبائتني ومخـسني يف                 .قيمته من العبد واأللف   

 فيكون له من األلف اليت أعطاها مائة ومخسة وعـشرين           ،تهاكل ما أعطاها من العبد حبصته ومن األلف حبص        
 وإن كانا مل يتقابضا قبل أن يتفرقا فسد الـصداق ألن فيـه    ،ومن العبد قيمة مائة ومخسة وعشرين وذلك مثنه       

  . وما كان فيه صرف مل يصلح أن يتفرقا حىت يتقابضا وهلا صداق مثلها مستأخراًصرفاً
 

  من املالشيئاً بيها نكاح الرجل املرأة على أن أل ]١١١٨[
  

  ٧٣ اخلامس، صاجلزء، األم :املصدر
   الشرط يف النكاح:باب  
  فقه شافعي :التصنيف

وإذا عقد الرجل النكاح على البكر أو الثيب اليت تلي مال نفسها أو ال تليـه                :  رمحه اهللا تعاىل   )قال الشافعي ( :النص
 فالنكاح ثابت وهلا مهر مثلها كان       لى أن ألبيها ألفاً    فلو نكحها بألف ع    ،فإذا يف النكاح غري إذا يف الصداق      

أقل من ألف أو أكثر من ألفني من قبل أنه نكاح جائز عقد فيه صداق فاسد وجب يف أصل العقد ليس مـن                       
 فإذا أعطاه األب فإمنا أعطاه حبق غريه فـال          ، هلا العقد وال جيب بالعقد ما مل جيعله الزوج للمرأة فيكون صداقاً          

  . ولو كان هبة مل جتز إال مقبوضة وليس بة،ن يأخذ حبق غريهيكون له أ
 

 

   حىت يدفع الثمناليف البيع احل املبيع حبس ]١١١٩[
  

  ٩٩-٩٨ اخلامس، صاجلزء، األم :املصدر
   االسترباء:باب  
  فقه شافعي :التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٢٦ 

 وقال البائع   ، إىل أجل  وإذا اشترى الرجل من الرجل اجلارية أو ما اشترى من السلع فلم يشترط املشتري الثمن               :النص
 فإن بعـض  :ال أسلم اليك السلعة حىت تدفع إيل الثمن وقال املشتري ال أدفع إليك الثمن حىت تسلم إيل السلعة   

 مث  ، البائع على أن حيضر السلعة واملشتري على أن حيضر الـثمن           ،املشرقيني قال جيرب القاضي كل واحد منهما      
 وقال غريه منهم ال أجـرب  .لبائع ال يبايل بأيهما بدأ إذا كان ذلك حاضراًيسلم السلعة إىل املشتري والثمن إىل ا   

 منهما على إحضار شيء ولكن أقول أيكما شاء أن أقضي له حبقه على صاحبه فليدفع إيل ما عليه مـن            واحداً
 واحد  فأجرب كل وقال آخرون أنصب هلما عدالً.قبل أنه ال جيب على واحد منكما دفع ما عليه إال بقبض ماله    

 فإذا صار الثمن والسلعة يف يديه أمرناه أن يدفع الثمن إىل البـائع والـسلعة إىل                 ،منهما على الدفع إىل العدل    
  .املشتري

 

  تأجري العبد ]١١٢٠[
  

  ١٠٢ اخلامس، صاجلزء، األم :املصدر
   نفقة املماليك:باب  
  فقه شافعي :التصنيف

ره ممن شئت واجعل له نفقته وكسوته وال  قيل له أج:طيقه فقال العبد ال أ،وإذا ضرب السيد على عبده خراجاً :النص
  .يكلف خراجاً

  .٨/٣٢ وانظر أيضاً
 

  البيع املؤقت ]١١٢١[
  

  ١٧٥ اخلامس، صاجلزء، األم :املصدر
   اخلالف يف نكاح الشغار:باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 ألنه ال جيوز أن أملكه إياه       ،اً كان البيع مفسوخ   ...قد فقال املشترى أشتري منك هذا عشرة أيام         والبيع لو ع   :النص
  . دون األبدعشراً



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٢٧ 

 

   مبشيئتهاطالق املرأة على مال معلقاً ]١١٢٢[
  

  ١٩٨-١٩٧ اخلامس، صاجلزء، األم :املصدر
   الكالم الذي يقع به الطالق وال يقع:باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 فلها املشيئة وقت : إن شئت فقال أنت طالق على ألف،وإذا قالت املرأة للرجل طلقين ولك علي ألف درهم :النص
 وإن شاءت بعد ذلك كانت مشيئتها باطلة وهي ، فإن مل تشأ حىت مضى وقت اخليار مل يكن هلا مشيئة،اخليار

  .ته حباهلاأامر
  

  لطالق املعلق على دفع مال من الزوجةا ]١١٢٣[
  

  ١٩٨ اخلامس، صاجلزء، األم :املصدر
   الكالم الذي يقع الطالق وال يقع:باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 يف وقت اخليار وقع الطالق وليس لـه أن           فأنت طالق فأعطته ألفاً    قال وإذا قال رجل المرأته إن أعطيتين ألفاً        :النص
 وإن قال مىت أعطيتين أو أي وقت أعطيتين أو أي :ميتنع إذا دفعتها إليه يف ذلك الوقت وال هلا أن ترجع فيها قال    

  مىت شاءت وليس له أن ميتنع من أخذها وال هلا إذا أعطته ألفاً             ن تعطيه ألفاً   فأنت طالق فلها أ    حني أعطيتين ألفاً  
  .أن ترجع فيها

 

  الوعد بالطالق مقابل مال ]١١٢٤[
  

  ٢٠٦ اخلامس، صاجلزء، األم :املصدر



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٢٨ 

   خماطبة املرأة مبا يلزمها من اخللع وال يلزمها:باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 مل يلزمه أن يطلقها ويلزمه أن يرد األلف         : فأعطته ألف درهم   ،م طلقتك قال ولو قال هلا إن أعطيتين ألف دره        :النص
 وهكذا إن قالت لـه إن  ، وكذلك إن قال إذا أعطيتين ألف درهم طلقتك       . وهذا موعد ال إجياب طالق     ،عليها

  .أعطيتك ألف درهم تطلقين أو طلقتين قال نعم
 

  من كل عيب البيع بالرباءة ]١١٢٥[
  

  ١٩٤ السادس، صاجلزء، األم :املصدر
  بيع الرباءة : باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 بالرباءة برئ من كل عيب  من باع حيواناًالذي أذهب إليه من البيع بالرباءة أن     :  رمحه اهللا تعاىل   )الشافعي(قال   :النص
  فإن علم البـائع عيبـاً  ، كما قضى عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، كتمه البائع من املشتري وقد علمه      إال عيباً 

  .مه فالبيع مردود بالعيبفكت
  

  اإلقرار املعلق ]١١٢٦[
  

  ٢٢٣ السادس، صاجلزء، األم :املصدر
  اإلقرار واملواهب: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 مل يلزمه من جهة اإلقرار، وهذه : فشهدوا،ولو قال لك علي ألف درهم إن شهد ا علي فالن أو فالن وفالن :النص
وهذا مثل  ممن جتوز شهادما أو أحدمها، وحلف اآلخر مع شاهده،          خماطرة، ويلزمه من جهة الشهادة إن كان        

 فهذا كله مـن جهـة   ، أو كلمك فالنقوله لك علي ألف درهم إن قدم فالن أو خرج فالن أو كلمت فالناً          
 .القمار، وال شيء عليه

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٢٩ 

  ضمان عهدة املبيع ]١١٢٧[
  

  ٢٢٥-٢٢٤ السادس، صاجلزء، األم :املصدر
   الشركة:باب  
  عيفقه شاف :التصنيف

 رجع املـشتري    : فاستحقت الدار  ، من رجل فضمن له رجل عهدا وخالصها       وهكذا إذا اشترى رجل داراً     :النص
 .، واخلالص مال يسلم لهبالثمن على الضامن إن شاء ألنه ضمن له خالصها أو ماالً

  
  األجل يف السلف والعارية ]١١٢٨[

  
  ٢٣٩-٢٣٨ السادس، صاجلزء، األم :املصدر

  ء واهلبة والصدقة  الدعوى يف الشرا:باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 ألن السلف عارية مل ، كانت حالة له مىت شاء أن يأخذ السلف: ألف درهم إىل سنة أسلف رجالًفلو أن رجالً  :النص
 أو   املعـار   وسواء غـر    وغريه فلصاحبه أخذه مىت شاء،      ومجيع العارية من املتاع    ... يأخذ ا املسلف عوضاً   

فأما احلكم فيأخذها مىت   ،ي له  وأن يف   الذي حيسن يف هذا مكارم األخالق       إال أن  ، مل يغره   من شيء أو   املسلف 
 .شاء

  
  اشتراط صيانة العني املؤجرة على املستأجر من األجرة ]١١٢٩[

  
  ٢٤١ : السادس، صاجلزء، األم :املصدر

  الدعوى يف الشراء واهلبة والصدقة: باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 على أن الدار إن احتاجت إىل وإذا تكارى الرجل من الرجل الدار بعشرين ديناراً    :هللا تعاىل قال الشافعي رمحه ا    :النص
ني  أحدمها أن يكون املكتري أم     . من قبل شيئني    أكره هذا الكراء   : قال ،مرمة رمها املكتري من العشرين الدينار     



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٣٠ 

 وإن جربت املكري علـى أن       .ه له بشرط  ن مل يف  أ ومينع املكتري أن يرمها ك     ،نفسه إن أراد املكري أن يرمها     
 والوجه اآلخر   . وكالة على شيء يعرفه بعد ما كان       يرمها املكتري كان قد يرمها بالقليل والكثري، ومل يعقد له         

 فإن وقـع    .أا قد حتتاج إىل مرمة ال يضر بالساكن تركها، وإمنا يلزم رب الدار مرمة ما يضر بالساكن تركه                 
 كـان    فإن أنفق فيها أقل من عشرين ديناراً       ،ن وبعده، وقبل النفقة وبعدها    الكراء على هذا فسخناه قبل السك     

القول قوله مع ميينه، فإن بلغ العشرين أو زاد عليها فهو متعد فإن كان أدخل فيها ما ليس منها قيل له انقـضه           
 .فأخرجه إن شئت، وإن شئت فدعه، وعليه كراء مثل الدار إذا سكن

  
  م دون القبض بالكال الوقف– تأبيد الوقف ]١١٣٠[

  
  ٢٤٤ السادس، صاجلزء، األم :املصدر

   الدعوى يف البيوع:باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 ال يباع وال يوهـب فقـد         وإذا حبس الرجل على الرجل الشيء وجعله حمرماً        :قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل     :النص
 ؟بس عليه بعد قبضه مل يكن له ملكه        أال ترى أنه لو رده عليه احمل       ،ال حيل أن يعود فيه     أخرجه من ملكه خروجاً   

 كان من العطايا اليت قطع عنها املالك ملكه قطع األبد ، وال مرياثرد احملبس عليه وال شراء  فلما كان ال ميلكه ب    
، وسواء قبض أو مل يقبض فهو للمحبس عليه، واحلبس يتم بالكالم دون القبض،              فال حيتاج أن يكون مقبوضاً    

  .احلبس وبيناهوقد كتبنا هذا يف كتاب 
 .٤/٥١وانظر 

  
  الكفارةشراء  ]١١٣١[

  
  ٦٧ السابع، صاجلزء، األم :املصدر

   الوصية بكفارة األميان والزكاة ومن تصدق بكفارة مث اشتراها:باب  
  فقه شافعي :التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٣١ 

شـتراه   وإذا كفر الرجل بالطعام أو بالكسوة مث اشترى ذلك فدفعه إىل أهله مث ا              :قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل     :النص
  . ولو تنـزه عن ذلك كان أحب إىلّ، فالبيع جائز:منهم

 

  شرط اخليار ومدة اخلياربالبيع  ]١١٣٢[
  

  ١٠٠ السابع، صاجلزء، األم :املصدر
   االختالف يف العيب:باب  
  فقه شافعي :التصنيف

باخليار أو املشتري  وإذا اشترى الرجل العبد أو أي سلعة ما اشترى على أن البائع     :قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل     :النص
 وإن كانت أكثر من ذلك بطرفة عـني         ، أو أقل فالبيع جائز     فإن كانت املدة ثالثاً    : إىل مدة يصفاا   أو مها معاً  

  .فأكثر فالبيع منتقض
  

  إنظار املدين ]١١٣٣[
  

  ١٠٢-١٠١ السابع، صاجلزء، األم :املصدر
   االختالف يف العيب:باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 ، من سلف أو من بيع أو أي وجه كان         ، وإذا كان للرجل على الرجل مال حال       :ه اهللا تعاىل  قال الشافعي رمح   :النص
 وذلك أا ليست بـإخراج  ، كان له أن يرجع يف النظرة مىت شاء:فأنظره صاحب املال باملال إىل مدة من املدد      

 الذي يأخذه منه أو نفسده       فنلزمه إياه للعوض    أخذ منه به عوضاً    شيء من ملكه إىل الذي عليه الدين وال شيئاً        
 أو ، غريه بنظرة وال فرق بني السلف وبني البيع إال أن يتفاسخا يف البيع واملبيع قائم فيجعالنه بيعاً           ،ويرد العوض 

  . إىل أجل فيلزمهما البيع الذي أحدثاه مستأنفاًه بيعاًانيتداعيان فيه دعوى فيصري
 



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٣٢ 

  هورعلى ظه احلط من دين املتغيب أو تعليق احلط عنه ]١١٣٤[
  

  ١٠٢ : السابع، صاجلزء، األم :املصدر
   االختالف يف العيب:باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 وأخذ منـه   وإذا تغيب الرجل عليه الدين من الرجل فحط عنه وهو متغيب شيئاً         :قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل     :النص
كون هذا من معاين اإلكراه الـيت    فليس له أن يرجع فيما حط عنه وال ي         :البقية مث قال إمنا حططت عنه للتغيب      

 قد  وليس هذا إكراهاً   ، ألن اإلكراه موضوع عن العبد فيما بينه وبني اهللا ويف احلكم           ،نطرحها عمن أكره عليها   
 ولو قال الطالب إن ظهر يل فله .كان يظهر له بعد التغيب ويعدى عليه يف التغيب ويظن أنه غاب عنه ومل يغب

  .وضع ألنه عطية خماطرةوضع كذا فظهر له مل يكن له 
 

  البيع إىل العطاء ]١١٣٥[
  

  ١٠٢ السابع، صاجلزء، األم :املصدر
   االختالف يف العيب:باب  
  فقه شافعي :التصنيف

  . إىل العطاء فالبيع فاسديعاًقال الشافعي رمحه اهللا تعاىل وإذا باع الرجل الرجل ب :النص
 

  فهو بينناما زاد ف بكذابع  ]١١٣٦[
  

  ١٠٨، ص السابعاجلزء، األم :املصدر
   املضاربة :باب  
  فقه شافعي :التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٣٣ 

 ، يبيعها بكذا فما زاد فهو بينهما نصفان        أو سلعةً  قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل وإذا دفع الرجل إىل الرجل ثوباً           :النص
 فإن أدرك قبل البيع والبنـاء نقـض وإن مل         ، فهذا فاسد  :أو بقعة يبنيها على أن يكريها والكراء بينهما نصفان        

  .رك حىت يكون البيع والبناء كان للبائع والباين أجر مثله وكان مثن الثوب كله لرب الثوب والدار لرب الداريد
  

  مداينة املضارب ]١١٣٧[
  

  ١٠٨  السابع، صاجلزء، األم :املصدر
   املضاربة:باب  
  فقه شافعي :التصنيف

ة ومل يأمره ومل ينهه عن الدين فأدان يف بيع  مضاربقال الشافعي رمحه اهللا تعاىل وإذا دفع الرجل إىل الرجل ماالً       :النص
  .قوم عليه بينة أنه أذن له يف ذلكأو شراء أو سلف فسواء ذلك كله هو ضامن إال أن يقر له رب املال أو ت

 

   كله أو بعضه عند حلول األجلمفسخ السل ]١١٣٨[
  

  ١٠٨ : السابع، صاجلزء، األم :املصدر
   السلم:باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 ، معلـوم   موصوف إىل أجلٍ   لشافعي رمحه اهللا تعاىل وإذا أسلف الرجل الرجل مائة دينار يف مكيلة طعامٍ            قال ا  :النص
 جاز أن يتفاسخا نصف البيع ويثبتا  وإذا كان هذا جائزاً     كان جائزاً  :فحل األجل فتراضيا أن يتفاسخا البيع كله      

  .نصف
 

  هبة املشاع ]١١٣٩[
  

  ١١٥  السابع، صاجلزء، األم :املصدر
  صدقة واهلبة  ال:باب  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٣٤ 

  فقه شافعي :التصنيف
 فقبضه  مث عوضه املوهوبة له شيئاً، من دار فقبضه وإذا وهب الرجل الرجل شقصاً:قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل :النص

الواهب سئل الواهب فإن قال وهبتها لثواب كان فيها الشفعة وإن قال وهبتها لغري ثواب مل يكن فيها شـفعة              
داء اهلبة وهذا كله يف قول من قال للواهب الثواب إذا قال أردته فأما من قال ال ثـواب                   وكانت املكافأة كابت  

للواهب إن مل يشترطه يف اهلبة فليس له الرجوع يف شيء وهبه وال الثواب منه قال الربيع وفيه قول آخـر إذا                      
الثواب وقبضه املوهـوب     وإذا وهب لغري      جمهوالً وهب واشترط الثواب فاهلبة باطلة من قبل أنه اشترط عوضاً         

  .فليس له أن يرجع يف شيء وهبه وهو معىن قول الشافعي
 

  املقاصة بني الديون املتقابلة ]١١٤٠[
  

  ١٢١ السابع، صاجلزء، األم :املصدر
   يف الدين:باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 ،يف وزن وال عـدد  ال خيتلفـان  ، وإذا كان لرجل على رجل مال وله عليه مثله   :قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل     :النص
 إال مبـا     ومل يكن التراضي جائزاً    ، فإن كانا خمتلفني مل يكن قصاص إال بتراض        ، فهو قصاص  :وكانا حالني معاً  

  .حتل به البيوع
 

   لتضمني املضارب املضاربة سلفاًلجعل ما ]١١٤١[
  

  ١٢٢ السابع، صاجلزء، األم :املصدر
   يف الدين:باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 سئل الذي : مث جاء بالبينة أا مقارضة وإذا أقر الرجل أن للرجل عليه ألف درهم سلفاً         :محه اهللا قال الشافعي ر   :النص
 وإن مل   ، أبطلنا عنه السلف وجعلناها مقارضة     ، فإن قال نعم هي مقارضة أردت أن يكون له ضامناً          ،له السلف 

 وكان إقراره على نفسه أوىل مـن  ناً أحلفناه فإن حلف كانت له عليه دي،يقر ذا رب املال وادعاه املشهود له  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٣٥ 

 أو يكونـوا    ،شهود شهدوا له بأمر قد ميكن أن يكونوا صدقوا فيه ويكون أصلها مقارضة تعدى فيها فضمن               
  .كذبوا

 

  جتارة الوصي بأموال من هم حتت وصايته ]١١٤٢[
  

  ١٣٣ السابع، صاجلزء، األم :املصدر
   يف األوصياء:باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 ، أن يتجر هلم ا     كان أحب إيل   : بتركة ميت يلي أمواهلم     وإذا كان الرجل وصياً    :ي رضي اهللا عنه   قال الشافع  :النص
  . إن تلفت مل يكن ضامناً وإذا مل تكن تعدياً،مل تكن التجارة ا عندي تعدياً

  
  )املشاركة يف كل ما أفاد الشريكان(شركة املفاوضة  ]١١٤٣[

  
  ١٣٤ السابع، صاجلزء، األم :املصدر

  لشركة والعتق وغريه يف ا:باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 إن مل تكن شركة  من الدنيا يكون باطالً وال أعرف شيئاً، وشركة املفاوضة باطلة:قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل   :النص
 فهذا ال بأس ، إال أن يكونا شريكني يعدان املفاوضة خلط املال باملال والعمل فيه واقتسام الربح    ،املفاوضة باطلة 

 فإذا اشتركا مفاوضة وتشارطا أن املفاوضة عندمها ، وهذه الشركة اليت يقول بعض املشرقيني هلا شركة عنان،به
 من جتارة أو إجـارة أو   وما رزق أحدمها من غري هذا املال الذي اشتركا فيه معاً،هذا املعىن فالشركة صحيحة   

اوضة عندمها بأن يكونا شريكني يف كل ما         وإن زعما بأن املف    ، أو هبة أو غري ذلك فهو له دون صاحبه         نـزك
 وال أعرف القمار إال يف هذا أو أقل منـه أن            ، فالشركة فيه فاسدة   ،أفادا بوجه من الوجوه بسبب املال وغريه      

  . فيكون بينهمااًنـزيشترك الرجالن مبائيت درهم فيجد أحدمها ك
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٣٦ 

  الكفالة يف املكاتبة ]١١٤٤[
  

  ١٣٧ السابع، صاجلزء، األم :املصدر
   يف املكاتب:باب  
  فقه شافعي :التصنيف

  .ولو كفل رجل لرب املكاتب بالكتابة كانت الكفالة باطلة من قبل أنه إمنا تكفل له مباله عن ماله :النص
  .٤٨/ ٨  أيضاًوانظر

 

  إعارة األرض للبناء عليها ]١١٤٥[
  

  ١٣٨ السابع، صاجلزء، األم :املصدر
   العارية وأكل الغلة:باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 مل يكن لـصاحب     : فيها بناء فبناه   ر الرجل الرجل بقعة من األرض يبين       وإذا أعا  :قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل     :النص
 وقال أعرتكها عـشر سـنني        ولو وقت له وقتاً    ، يوم خيرجه  البقعة أن خيرجه من بنائه حىت يعطيه قيمته قائماً        

ضت العشر السنني كان عليك أن تنقض بناءك         ولكنه لو قال فإن انق     ، كان هكذا  ،وأذنت لك يف البناء مطلقاً    
  .كان ذلك عليه ألنه مل يغر إمنا هو غر نفسه

 

  التعليق واإلضافة ]١١٤٦[
  

  ١٦ الثامن، صاجلزء، األم :املصدر
   أحكام التدبري:باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 كذا أو يوم كـذا   وإذا قال الرجل لعبده أنت حر إذا مضت سنة أو سنتان أو شهر كذا أو سنة       :قال الشافعي  :النص
 فهو حر وله أن يرجع يف هذا كله بأن خيرجه من ملكه ببيع أو هبة أو غريمها            :فجاء ذلك الوقت وهو يف ملكه     



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٣٧ 

 مىت ما قدم فالن فأنت حر أو مىت مـا  : ولو قال يف صحته لعبده أو ألمته:قال الشافعي.... كما رجع يف بيعه 
 . مقدم فالن أو برء فالن فله الرجوع بأن يبيعه قبل،بريء فالن فأنت حر

  
   على مال عتقال ]١١٤٧[

  
  ١٨ الثامن، صاجلزء، األم :املصدر

   إخراج املدبر من التدبري :باب  
  فقه شافعي :التصنيف

ل له املدبر عجـل يل       وإن قا  ، وإذا دبر الرجل عبده فله الرجوع يف تدبريه بأن خيرجه من ملكه            :قال الشافعي  :النص
 فهذا عتق ، فقال السيد نعم فأعتقه، يقول السيد قد رجعت يف تدبريي  ]أن [بل ق  مخسون ديناراً  يالعتق ولك عل  

  .على مال وهو حر كله وعليه اخلمسون وقد بطل التدبري
 .٨/٢٠ األم وانظر

  
  مكاتبة العبد املشترك بني اثنني ]١١٤٨[

  
  ٤١ الثامن، صاجلزء، األم :املصدر

   العبد بني اثنني يكاتبه أحدمها:باب  
  فقه شافعي :التصنيف

ـ   واحداًجيعالا عقداً ، على كتابته  ني حىت جيتمعا مجيعاً   ثوال جتوز كتابة العبد بني اإل      :النص ا  ويكونان شـريكني فيه
  .خر ألحدمها يف الكتابة أكثر مما لآليكونوال خري يف أن ،مستويي الشركة

 

  بغري جنسهاشتراط دفع مال املكاتبة  ]١١٤٩[
  

  ٤٤-٤٣ الثامن، صاجلزء، األم :املصدر
  ا جتوز عليه الكتابة م:باب  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٣٨ 

  فقه شافعي :التصنيف
على أنك تدفع إيل عند رأس كـل        ،وكذلك لو قال أكاتبك على مائة دينار تؤديها إيل كل سنة عشرة دنانري             :النص

بل أن املكاتبة وقعت بعشرة دنانري يف كل سنة وأنه          مل جيز من ق   :سنة بالعشرة الدنانري مائيت درهم أو عرض كذا       
وكذلك إن قال   .وهذا حرام من جهاته كلها    ، بدنانري دين  فابتاع دراهم ديناً  ،راهم والعشرة دين  ابتاع بالعشرة د  

وجيوز أن  ،ألن هذا دين بدين والدين بالدين ال يصلح وزيادة فساد من وجه آخر            ،ابتعت منك إذا حلت عرضاً    
 .يكاتبه بعرض وحده ونقد

  
  البيع أو اهلبةبشرط املكاتبة  ]١١٥٠[

  
  ٤٥ :ثامن، ص الاجلزء، األم :املصدر

   الكتابة على البيع:باب  
  فقه شافعي :التصنيف

وإذا عقد الرجل كتابة عبده على مائة دينار منجمة يف عشر سنني على أن باعـه         :قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل     :النص
 الرجل  وهكذا لو كاتبه على مائة على أن يهب له        ،الكتابة فاسدة من قبل أن البيع معها      :  له معروفاً  السيد عبداً 

 . كانت الكتابة فاسدة وكان هذا كالبيععبداً

  
   كفالة املكاتبني بعضهم بعضاًاملكاتبة بشرط ]١١٥١[

  
  ٤٨ الثامن، صاجلزء، األم :املصدر

   محالة العبيد:باب  
  فقه شافعي :التصنيف

نه ال جيوز   أل،   أن بعضهم محالء عن بعض     ىوال جيوز أن يكاتب الرجل عبيده عل      :قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل     :النص
وال أن يكاتب ثالثة أعبد على مائة على أنه ال          ،  لسيده وال لغريه  ،   على غريه  للمكاتب أن يثبت على نفسه ديناً     

 .ألن هذه كاحلمالة من بعضهم عن بعض،  منهم حىت يؤدوا املائة كلهااًيعتق واحد

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٣٩ 

  املكاتبة املنجمة املنتهية بالعتق ]١١٥٢[
  

  ٥٣ الثامن، صاجلزء، األم :املصدر
   مجاع أحكام املكاتب:ابب  
  فقه شافعي :التصنيف

 فـأدى   ، عتق منك بقدره   فلو كاتب رجل عبده على مائة دينار منجمة يف كل سنة على أنك مىت أديت جنماً                :النص
  . من قيمته وكانت هذه الكتابة فاسدةي عتق كله ورجع عليه سيده مبا بق:جنماً

 

  تعجيل املكاتب أداء مال املكاتبة ]١١٥٣[
  

  ٦١  الثامن، صاجلزء، ماأل :املصدر
   تعجيل الكتابة :باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 فأراد املكاتب أن يعجل ، وإذا كاتب الرجل عبده كتابة معلومة إىل سنني معلومة       :قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل     :النص
رب الـسيد علـى   م ج فإن كانت الكتابة دنانري أو دراه: وامتنع السيد من قبوهلا ،للسيد الكتابة قبل حمل السنني    

رب على   ج ، فقال ال أقبض منك يف هذا البلد       ، وهكذا إن كاتبه ببلد ولقيه ببلد غريه       ،أخذها منه وعتق املكاتب   
 فال جيرب على أخـذها منـه يف هـذين           ،القبض منه كان إال أن يكون يف طريق فيه حرابة أو يف بلد فيه ب              

رب على أخذها منـه يف هـذين    فإذا كانا بالبلد الذي كاتبه فيه ج.املوضعني إذا مل يكونا بالبلد الذي كاتبه فيه     
  . وال يكلف املكاتب أن يعطيه ذلك بغري البلد الذي كاتبه فيه،املوضعني

 

  ضع وتعجل يف املكاتبة ]١١٥٤[
  

  ٦٥ الثامن، صاجلزء، األم :املصدر
   قطاعة املكاتب:باب  
  فقه شافعي :التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٤٠ 

 حتل جنومـه     أن  فإن أتاه قبل   ،وإذا كاتب الرجل عبده على شيء معلوم جيوز له         :قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل     :النص
 فإن كانت جنومه غـري      ، مل حيل له   : ويعجل له العتق    غريه أو يضع عنه منه شيئاً      فعرض عليه أن يأخذ منه شيئاً     

ز يف دين إىل أجل      كما ال جيو   ، على أن يربئه من الباقي فيعتق مل جيز ذلك له          حالة فسأله أن يعطيه بعضها حاالً     
 فإن فعل هذا يف املكاتب رد على املكاتب ما أخذ منه ومل .على حر أن يتعجل بعضه منه على أن يضع له بعضاً   
 فأحدثه لـه     وإن فعل هذا على أن حيدث للمكاتب عتقاً        ،يعتق املكاتب به ألنه أبرأه مما الجيوز له أن يربئه منه          

 وال جيـوز    ،ألنه أعتقه ببيع فاسد كما قلت يف أصل الكتابة الفاسدة          ،فاملكاتب حر ويرجع عليه سيده بالقيمة     
 فإن أرادا أن يصح ،للسيد على املكاتب من الكتابة شيء ألا بطلت بالعتق ويكون له عليه القيمة كما وصفت   

لـة   فإن فعل فالكتابة باط    ، السيد منه بشيء يأخذه منه على أن يعتقه        ىهذا هلما فلريض املكاتب بالعجز ويرض     
  .والعتق على ما أخذ منه جائز ال يتراجعان فيه بشيء

 

  بالقيمةضع وتعجل  ]١١٥٥[
  

  ٦٥ الثامن، صاجلزء، األم :املصدر
   قطاعة املكاتب :باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 أحدمها أنـه    ، مل جيز ألمرين   :قال ولو كاتبه بعرض فأراد أن يعجله دنانري أقل من قيمة العرض على أن يعتقه               :النص
 ، على عتق من ال ميلكه بكماله وعلى شيء موصوف بعينه فكان ما يعجل منه مقسوماً،ليعجله العتقوضع عنه  

 وهكذا إن كاتبه    ، له عليه قبل أن يقبضه السيد منه        والثاين أنه ابتاع منه شيئاً     .فلم تعلم حصة كل واحد منهما     
 . غريه ال خيتلفبشيء فأراد أن يأخذ منه به شيئاً

  
  لول جنوم املكاتبةء القيمة عند حأدا ]١١٥٦[

  
  ٦٥ الثامن، صاجلزء، األم :املصدر

   قطاعة املكاتبة :باب  
  فقه شافعي :التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٤١ 

 يتراضيان به ويقبضه السيد قبـل أن  ولو حلت جنومه كلها وهي دنانري فأراد أن يأخذ ا منه دراهم أو عرضاً          :النص
 كما لو كان له على رجل حر دنـانري  ،ا عليه إذا قبضه على أن املكاتب بريء مم  وكان حراً   كان جائزاً  :يتفرقا

 . جاز وعتق املكاتب ومل يتراجعا بشيء، أو دراهم يتراضيان ا وقبض قبل أن يتفرقاحالة فأخذ ا منه عرضاً

  
  املقاصة بني جنوم املكاتبة ودين املكاتب على سيده ]١١٥٧[

  
  ٦٥ الثامن، صاجلزء، األم :املصدر

   قطاعة املكاتب:باب  
   شافعيفقه :التصنيف

 فـأراد   ،ولو كانت للمكاتب على السيد مائة دينار حالة وللسيد على املكاتب ألف درهم من جنومه حالـة                 :النص
 وكذلك لـو  ، مل جيز ألنه دين بدين: باأللف اليت عليهاملكاتب والسيد أن جتعل املائة اليت له على سيده قصاصاً   

ته دنانري ودينه على سيده دنانري حالة فأراد أن جيعل كتابته            ولو كانت كتاب   ، وكتابته نقداً  كان دينه عليه عرضاً   
 . ألنه حينئذ غري بيع إمنا هو مثل القضاء، مبثلها جازقصاصاً

  
  اهبيع دين املكاتبة واحلوالة في ]١١٥٨[

  
  ٦٥ : الثامن، صاجلزء، األم :املصدر

   قطاعة املكاتب :باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 فأراد أن يبيعه املائة اليت عليه باملائة اليت ،ة دينار وحلت عليه لسيده مائة دينارولو كان للمكاتب على رجل مائ :النص
 السيد أن حيتال عليه باملائـة جـاز         ي ولكن إن أحاله على الرجل فحضر الرجل ورض        .له على الرجل مل جيز    

  . وعتق العبد إذا أبرأه السيد، وإمنا هو حوالة واحلوالة غري بيع وليس هذا بيعاً،ويربئه
 .٦٦-٦٥ ص وانظر أيضاً

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٤٢ 

  فسخ دين املكاتب مع تأجيله ]١١٥٩[
  

  ٦٥ الثامن، صاجلزء، األم :املصدر
   قطاعة املكاتب:باب  
  فقه شافعي :التصنيف

 وتبعه مبا له عليه  كان العتق جائزاً:ولو حلت على املكاتب جنومه فسأله سيده أن يعتقه ويؤخره مبا عليه فأعتقه  :النص
 جاز العتق وكـان     ،نجوم إىل أجل فسأله أن يعتقه ويكون دينه يف الكتابة عليه حباله            وكذلك لو كانت ال    ،ديناً

  . وهذا كعبد قال للسيد أعتقين ولك علي كذا حالة أو إىل أجل أو آجال، حبالهعليه ديناً



       

           

 ٥٤٣ 
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  ــــ            

  

                  

 

 ٥٤٤ 

  شرطان يف بيع ]١١٦٠[
  

  ).٣/٩٠٤( عبد اهللامسائل اإلمام أمحد، رواية ابنه : املصدر
  كتاب البيوع  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
عشرة،  أبيعك إىل شهر بعشرة، فإن حبسه شهراً فبأحد أن يقول: اً قال يف شرطني يف بيعإن شرحي:  قلت أليب:النص

  .هذا البيع فاسد: فسألت أيب عن ذلك، فقال. أقل الثمن وأبعد األجلني أو الربا: فقال شريح
  

  العربون يف اإلجارة ]١١٦١[
  

  ).٣/٩١٤( عبد اهللامسائل اإلمام أمحد، رواية ابنه : املصدر
  بيع العربون: باب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
 الرجل فيجعل له الشيء، فإن سكن فذاك، وإن مل يسكن يكتري ]أي العربون[أيضاً ويكون : مسعت أيب يقول: النص

 .كان لصاحب الدار ما يعجل له من الدراهم

  .٢/٤٦، ومسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج ٣/٩١٢وانظر أيضاً 
  

  الشراءالوعد ب ]١١٦٢[
  

  ).٣/٩١٤( عبد اهللامسائل اإلمام أمحد، رواية ابنه : املصدر
  بيع العربون: باب  

  احلنبلياملذهب : التصنيف
إين أريد :  أن يقول الرجلاًوكان محيد يعين الطويل ال يرى بأس: على يف حديثه عن محاد، قالعبد األحدثين : النص

.  حىت أشتريه منكاشتر كذا وكذا: فإين أريد حنوه، وال تقولن فإذا وقع عندك فأعلمين ، كذا وكذااًمتاع
  .س بهال بأ:  وقال، مثل قول محيدفسألت أيب عن ذلك فقال



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٤٥ 

  
   الثمنتنوع ]١١٦٣[

  
  ).٣/٩١٩( عبد اهللامسائل اإلمام أمحد، رواية ابنه : املصدر
   من العني الورقواستثناءبيع الثنيا : باب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
  .ليس به بأس:  بدينار ودرهم؟ قالاًأبيعك ثوب: فالرجل يقول: قلت أليب :النص

  
  االستثناء من الثمن ]١١٦٤[

  
  ).٣/٩١٩( عبد اهللاد، رواية ابنه مسائل اإلمام أمح: املصدر
  من العني  الورقواستثناءبيع الثنيا : باب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
: حىت يقول: ال جيوز هذا البيع، قال أيب: قال. أبيعك هذا الثوب بدينار إال درهم: سألت أيب عن رجل يقول: النص

  .دينار إال قرياط ذهب
  

  الثنيا يف املبيع مبعلوم ]١١٦٥[
  

  ).٣/٩١٩( عبد اهللا مسائل اإلمام أمحد، رواية ابنه :املصدر
   من العني الورقبيع الثنيا واستثناء: باب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
، ألنه ليس مبعلوم، ال:  أو كُرين؟ قالاً أو كُراً أو أربعاً إال ثالثاً ما تقول يف رجل باع حائط:مسعت أيب سئل: النص

  .نعم: قال خنالت معلومة؟ فيستثين: قيل
  .٢/١٨٩ ء، ومسائل اإلمام أمحد رواية ابن أيب هاين٣/٩١٥وانظر أيضاً 

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٤٦ 

  ضع وتعجل ]١١٦٦[
  

  ).٣/٩٢٧( عبد اهللامسائل اإلمام أمحد، رواية ابنه : املصدر
  ضع وتعجل: باب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
جله من غري أن يطلبه منه، يريد سألت أيب عن الرجل يكون له الدين على الرجل إىل أجل معلوم، فيعطيه قبل أ: النص

ال بأس، إال أن يضع عنه ويعجل فإين : أن يؤدي عن أمانته، هل يطيب هلذا أن يأخذ ماله قبل حله؟ قال
  .أكرهه

  .أكرهه ال يفعل ذلك:  وأعجل لك؟ قالت أيب عن رجل قال لغرميه حطّ عينسأل
  .٢/٦وانظر أيضاً مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج 

  
  د بشروطهبيع العق ]١١٦٧[

  
  ).٣/٩٢٨( عبد اهللامسائل اإلمام أمحد، رواية ابنه : املصدر
  بيع املكاتب: باب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
إذا باعه على أمر بين يقول : سألت أيب عن الرجل يكون له الغالم فيكاتبه فيحتاج، أيبيعه على مكاتبته؟ قال: النص

  . فال بأس،مىت أدى إليك كذا وكذا فهو حر
  

  ملقاصةا ]١١٦٨[
  

  ).٣/٩٢٨( عبد اهللامسائل اإلمام أمحد، رواية ابنه : املصدر
  إذا رضي أحد الغرميني باملقاصة: باب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٤٧ 

،  اشتراهاًمائة درهم، وأتاين الرجل فوجد عندي متاعاً خبمس فاشتريت منه متاعأتيت رجالً: سألت أيب قلت: النص
جائز ولكن حىت يستوىف املتاع، ال يدعه عنده، فيكون بيع دين : مائة، فقال أيبسهذا املتاع بتلك اخلم: فقال يل

  .بدين
  

  املعاوضة عن دين السلم ]١١٦٩[
  

  ).٣/٩٣٢( عبد اهللامسائل اإلمام أمحد، رواية ابنه : املصدر
  السلم: باب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
 خذ مين -يعين-: فقال. ألجل مل يكن عنده بر دراهم يف بر، فلما جاء امسعت أيب سئل عن رجل أسلف رجالً: النص

. ال يأخذ منه الشعري إال مثل كيل الرب أو أنقص، ال يأخذ منه زيادة: قال.  بالدراهم، فخذ مين بالسعراًشعري
  .نعم: كان الرب عشرة أجربة، يأخذ منه الشعري عشرة أجربة؟ قال: قلت أليب

  
   فاسداًالشراء ممن اشترى بيعاً ]١١٧٠[

  
  ).٣/٩٣٥( عبد اهللال اإلمام أمحد، رواية ابنه مسائ: املصدر
  سئل عمن اشترى شراًء فاسداً هل يشترون منه؟: باب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
 مثل سألت أيب عن الرجل يشتري املتاع قد خالطه البيع الفاسد، شرطني يف بيع، أو مثل ما ى عنه النيب : النص

ال : ؟ قالاًرجل أن يشتري من الذي اشترى من هذا البيع الفاسد شيئبيع الثمار حىت يبدو صالحها، هل ترى ل
  . مردود وذلك أن هذا بيع إذا علم أنه قد دخل يف أمر ى عنه رسول اهللا اًيشتري منه شيئ

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٤٨ 

  )الطعام(االعتياض عن مثن املكيل أو املوزون  ]١١٧١[
  

  ).٣/٩٤٠( عبد اهللامسائل اإلمام أمحد، رواية ابنه : املصدر
  لرباا: باب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
:  فلما حل األجل أعطى ما يكال أو يوزن،، يكال أو يوزن إىل أجلاًمسعت أيب سئل عن رجل باع بيع: النص

 نعم، ال يأخذ كيالً:  من العروض أو ما كان؟ قالاًفيأخذ عرض: قيل .اًكذا هذا طعام بطعام نسيئ:  قالفكرهه،
  .اًوال وزن

  .١٣١، ٢/٤٨، ورواية الكوسج ١٠٧مام أمحد رواية صاحل صوانظر أيضاً مسائل اإل
  

  سالمياإل الربوي إىل من التعاملتحول ال ]١١٧٢[
  

  ).٣/٩٤١( عبد اهللامسائل اإلمام أمحد، رواية ابنه : املصدر
  الربا: باب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
خيرج ما : قلت أليب. ه لهمالُ: قال. لم مث إنه أساً فجمع ماالً كثري،سألت أيب عن رجل جموسي كان يعمل بالربا: النص

فإن : فإن أخرج هو؟ قال: قلت أليب.  ما كان فيه من الشرك وشرب اخلمر أعظم من ذلك،ال: كان أرىب؟ قال
  .فعل فحسن

  
  )املضاربة من الباطن(املضارب يضارب  ]١١٧٣[

  
  ).٣/٩٤٨( عبد اهللامسائل اإلمام أمحد، رواية ابنه : املصدر
  املضاربة: باب  
  املذهب احلنبلي: فالتصني



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٤٩ 

إن أذن له صاحبه : الرجل يأخذ املال مضاربة بالثلث والربع فيدفعه إىل غريه بأكثر من ذلك؟ قال: قيل أليب: النص
  .وإال فال

  .٢/٧٤وانظر أيضاً مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج 
  

  املواضعة واملقاطعة ]١١٧٤[
  

  ).٣/٩٤٨( عبد اهللامسائل اإلمام أمحد، رواية ابنه : املصدر
  املواضعة واملقاطعة: باب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
 باملواضعة، ويكره اًحدثين محاد بن سلمة عن محيد أن أبا قالبة كان ال يرى بأس: على قالعبد األحدثين : النص

ف لونه كذا وعرضه كذا طراكتبوا إىل شركائكم يف م: أيت أصحاب اخلز فيقولياملقاطعة، وكان أبوقالبة 
أكره املواضعة :  فسألت أيب عن ذلك، فقال. فإذا قدم اشتراه منهم، فيكتبون له إىل السوس،ذاوطوله ك
  .مجيعاًواملقاطعة 

  
  التخارج يف الشركة ]١١٧٥[

  
  ).٣/٩٤٩( عبد اهللامسائل اإلمام أمحد، رواية ابنه : املصدر
  الشركة: باب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
  . يف العني والدين-يعين الشريكني-أكرهه ال أرى أن يتخارجا : مسعت أيب يقول: النص

  
  ملن يريد التورقبيع املراحبة  ]١١٧٦[

  
  ).٣/٩٦٠( عبد اهللامسائل اإلمام أمحد، رواية ابنه : املصدر
  بيع املراحبة: باب  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٥٠ 

  املذهب احلنبلي: التصنيف
بيع املتاع من رجل  بشيء مساه يل، والرجل يريد أن ي، بربح كذا وكذااًبعين متاع: رجل قال: سألت أيب، قلت: النص

 فكنت تشتري وتبيع من غري ذلك، أس، إذا مل يكن أكثر معاملتك ذلكال ب: فقال. آخر بنقصان مما اشتراه مين
  . وإن كنت تعمل مثل هذا الرجل وحنوه من البيع فإين أكره ذلك.فال بأس

  
  السمسرة يف البيع ]١١٧٧[

  
  ).٣/٩٦١( عبد اهللامسائل اإلمام أمحد، رواية ابنه : املصدر
  بيع املراحبة: باب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
 مث ، ميانية وشقاق، وغري ذلكاًاشتر كذا وكذا ثوب: سألت أيب عن الرجل يدفع إىل الرجل الدنانري، فيقول له: النص

يرحبه يف املتاع، كيف ترى له ذلك، وكيف ترى أحوط ذلك وأطيبه، فإن السمسار رمبا مل يكن معه املال، 
اشتر : إذا دفع الرجل إىل السمسار الدراهم، فليقل: فقال لذي يريد املتاع املال حىت يشتري له؟فيدفع إليه ا

  .أرجو أن ال يكون به بأس: إذا اشتريت يل بألف فلك كذا وكذا قال: ، يصفه، ويقول لهاًمتاع
  

  البيع املستقر والبيع املتردد ]١١٧٨[
  

  ).٣/٩٦٢( عبد اهللامسائل اإلمام أمحد، رواية ابنه : املصدر
  بيع املراحبة: باب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
ن يف بيع أو ما أشبه ذلك، فإذا فرغا واحتسبا، قال  املتاع البيع الذي يدخل فيه شرطاسألت أيب عن الرجل يبيع: النص

ا إذا افترق: فقال  أو كيف ترى أن يصنع؟ أترى ذلك له طيباً،قد بعتك هذا املتاع ذه الدنانري: صاحب املتاع
  .ال بأس بهذلك آخر ما يفترقا على بيع واحد، ف يكون ،على أحد املبيعني

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٥١ 

  اقتسام الربح يف شركة امللك ويف العقد ]١١٧٩[
  

  ).٣/٩٦٣( عبد اهللامسائل اإلمام أمحد، رواية ابنه : املصدر
  بيع املراحبة: باب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
 .ها خبمس مائة، فاشتركا فباعاها بربح ألف درهمسألت أيب عن رجل اشترى نصف دار بألف وآخر نصف :النص

فالثمن بينهما : فإن مل يشتركا؟ قال: قلت أليب .الربح على ما اصطلحا و الوضيعة على رؤوس أمواهلما: قال
  .نصفني
  .٩٦٦، ٣/٩٦٤وانظر أيضاً 

  
  )احملاباة يف وفاء القرض(وفاء القرض بعرض أرخص  ]١١٨٠[

  
  ).٣/٩٦٦( عبد اهللابنه مسائل اإلمام أمحد، رواية ا: املصدر
  الرجل يقرض الدراهم فيأخذ ا طعاماً: باب  
، اًليس عندي دراهم، خذ مين ا طعام:  فلما طالبه ا، قال، دراهممسعت أيب سئل عن رجل أقرض رجالً: النص

  .ال بأس:  أرخص عليه وحاباه ونقصه من السعر؟ قالاًفأخذ طعام
  .٣٧٥، م١٠٧ية ابنه صاحل صروامسائل اإلمام أمحد : وانظر أيضاً

  
  اإلجارة من الباطن ]١١٨١[

  
  ).٣/٩٧١( عبد اهللامسائل اإلمام أمحد، رواية ابنه : املصدر
  اإلجارات: باب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٥٢ 

 فأراد أن خيرج منها بعد ستة ، مبائة درهم يف السنةاًوأنا أمسع عن رجل اكترى من رجل دار] سئل[مسعت أيب : النص
ليس لك أن تكريها : يكريها؟ قال:  قيل له.ال حيول بينه وبينها  الدارله املائة، وعليه أن يكري: ر؟ قالأشه
  . سلمها له إىل آخر السنة،أنت

  
  إجارة احللي ]١١٨٢[

  
  ).٣/٩٧٣( عبد اهللامسائل اإلمام أمحد، رواية ابنه : املصدر
  اإلجارات: باب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
ال بأس به، سألت أيب عن :  قالن عن رجل يؤاجر حلى فضة بالدراهم،ت سفياسأل: قرأت على أيب، قال: النص

  .ال يعجبين ألنه يأخذ عليه: ذلك، فقال
  

  املزارعة ]١١٨٣[
  

  ).٣/١٢٠٩( عبد اهللامسائل اإلمام أمحد، رواية ابنه : املصدر
  املزارعة والشراء من أرض السواد: باب  

 املذهب احلنبلي: التصنيف

  عن علي وابن عمر أن النيب ، رويال بأس به وبالنصف: ملزارعة بالثلث والربع، قالمسعت أيب سئل عن ا: النص
  .أعطى خيرب على الشطر، وأشبهه باملضارب

ال بأس بذلك، إذا كان البذر من :  األكار على الثلث والربع؟ قال عن الرجل دفع أرضه إىل أيب يقولمسعت
فإن كان البذر منهما :  قيل أليب.يذهب فيه مذهب املضاربة ،رب األرض، والبقر واحلديد والعمل من األكار

  .ال يعجبين: ؟ قالمجيعاً
  .٢/٣٠، ورواية الكوسج ٢٠١وانظر أيضاً مسائل اإلمام أمحد رواية صاحل ص

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٥٣ 

  اشتراط دفع الثمن يف وقت حمدد ]١١٨٤[
  

  .٣/٩٢٧مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابنه عبد اهللا : املصدر
  يعطه الثمن إىل ساعة كذا وإال فال بيع لهإذا شرط إن مل : باب

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
سألت أيب عن الرجل يشتري من الرجل الشئ ويشترط عليه، إن مل يعطي الثمن إىل ساعة كذا أو يوم كذا فال : النص

  .ذلك جائز له أن يرجع يف بيعه هو كما قال: قال بيع لك، فهل ذلك جائز عليه؟
  

   الذميمشاركة ]١١٨٥[
  
  .١٢٨٨، م ٣/٩٥٠مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابنه عبد اهللا : صدرامل

  الشركة: باب  
  .املذهب احلنبلي: التصنيف

إذا شارك املسلم : قال إياس بن معاوية: حدثنا محاد بن سلمة قال: حدثين عبد األعلى بن محاد النرسي قال: النص
 وال يدفعها إىل اليهودي ،بالشراء والبيع فال بأسالذمي فكانت الدراهم مع املسلم هو الذي يتصرف ا 

   .سألت أيب عن ذلك، فقال مثل قول إياس . والنصراين يعمالن ا ألما يربيان
  

  شركة املفاوضة ]١١٨٦[
  

  .١٢٨٩، م ٣/٩٥١مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابنه عبد اهللا : املصدر
  الشركة: باب  

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
رضى صاحبه، هل حيتاج أن يبني له ما ينفقان وضني ينفق أحدمها أكثر من اآلخر بيب عن شريكني متفاسألت أ: النص

ريكه جيد يف قلبه من إن كان يرى أن ش: قال أو يكتفي بأن يقول كلما أنفق واحد منا من نفقة فهو يف حل؟
  . وإذا حد له فقد اكتفى،قلبه منه فليس ذلك له، وحيد له حىت ينفق بعدد الذي حد له وال يكون يف نفقة أنفقها



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٥٤ 

 .٢/١٧٢، ومسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج ٣/٩٥٠وانظر أيضاً 

  
]١١٨٧[ بيان مصر البضاعةد  

  
  ١٣١٣، م ٣/٩٦٥. مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابنه عبد اهللا: املصدر
  بيع املراحبة: باب  

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
 فيبطئ متاعه يف الطريق، فيشتري من بعض التجار حنواً من ،اع من فارس أو مصرمسعت أيب يف رجل جييئه مت: النص

إن كان الذي يشتريه منه : فقال املتاع الذي جييئه، فيجئ الرجل فيبيعه، فترى له يبني له أنه اشتراه من السوق؟
  .يرى أنه جاء من فارس أو مصر، فأحب إيل أن يبني

  
  التخارج يف املرياث ]١١٨٨[

  
  ١٣١٧، م ٣/٩٦٧.  اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابنه عبد اهللامسائل: املصدر
  تقسيم الورثة العني والدين: باب  

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
حدثين أيب، حدثنا وكيع عن سفيان ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وسفيان عن أيب الزبري عن ابن عباس، : النص

أنا أعطيكم هذا : أهل املرياث يقول بعضهم لبعض: قال أيب .دينال بأس أن يتخارج أهل املرياث العني بال: قال
  .دعه: تقول أنت به؟ قال: قلت أليب .احلاضر ويكون يل الدين، وال يكون إال فيما ورثوه على قول ابن عباس

  
  ترديد األجرة ]١١٨٩[

  
  .١٣٢٣ ، م٣/٩٧٢مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابنه عبد اهللا : املصدر
  اإلجارات: باب  

  .املذهب احلنبلي: لتصنيفا



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٥٥ 

إن رددت الدابة اليوم فكراها مخسة دراهم، وإن رددا غداً : سألت أيب عن الرجل يكتري الدابة، فيقول: النص
قد أكريتكها كل يوم حتبسها بعشرة دراهم، فما حبسها فعليه : ال بأس، وكذلك لو قال: فكراها عشرة؟ قال

  .لكل يوم عشرة دراهم
  

  خمالفة الوكيل ]١١٩٠[
  

  .١٣٣٤ ، م٣/٩٧٩مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابنه عبد اهللا : املصدر
  .املذهب احلنبلي: التصنيف

نعم، إن : قال لو أن رجالً أمر رجالً أن يشتري له شاة، فخالفه، كان ضامناً؟: سألت أيب، قلت: حدثنا قال: النص
النيب صلى اهللا عليه وسلم أعطاه ديناراً شاء ضمنه، وإن شاء أخذ الذي اشترى على حديث عروة البارقي أن 

يشتري له شاة فاشترى به شاتني فباع واحدة بدينار وجاءه بدينار وشاة فقبله النيب صلى اهللا عليه وسلم ودعا 
  .له

لو أن رجالً أمر رجالً أن يشتري له شيئاً فخالفه كان ضامناً، فإن شاء الذي أعطاه ضمنه : قرأت على أيب
  .ن شاء أجاز البيع، فإن كان فيه ربح فهو لصاحب املال على حديث عروة البارقيوأخذ ما دفع، وإ

  .٢٧٢صوانظر أيضاً رواية أيب داود السجستاين 
  

  تصرف الوديع ]١١٩١[
  

   .٣/٩٨٣مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابنه عبد اهللا : املصدر
  .املذهب احلنبلي: التصنيف

  . الربح لرب املال: قال اهم فعمل ا فربح؟رجل استودع در: قيل أليب وأنا أمسع: النص
 .١٠٦وانظر أيضاً مسائل صاحل ص
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 ٥٥٦ 

  التخلص من احلرام ]١١٩٢[
  

  .١٣٥٠، م ٣/٩٩١مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابنه عبد اهللا : املصدر
  مسائل يف الغضب وغريه: باب  

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
فعليه أن ينفذه إىل من هو له، فإن مل يعرف : قال وال احلرام؟مسعت أيب سئل عمن كان يف يديه شئ من األم :النص

  .صاحبه فإن سبيله الصدقة عن صاحبه، فإن جاء يوماً ضمن ذلك
  .٣/٩٤٢وانظر 

  



       
       

           

 ٥٥٧ 
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 ٥٥٨ 

  
  املعاوضة عن دين السلم ]١١٩٣[

  
  .٣٦رواية ابنه أيب الفضل صاحل صمسائل اإلمام أمحد، : املصدر

  املذهب احلنبلي: التصنيف
قَوم الرب دراهم، وخذ بالدراهم : رجل أسلف رجالًَ دراهم يف بر، فلما حل األجل مل يكن عنده بر، قال: قلت: النص

 عشرة فإن كان الرب: قلت . إال مثل كيل الرب أو أنقص، ال تأخذ منه زيادةاًال يأخذ منه شعري: قال ؟اًشعري
  .نعم: قال أجربة، يأخذ منه الشعري عشرة أجربة؟

  
  العمرى والرقىب والسكىن ]١١٩٤[

  
  .١٠٠مسائل اإلمام أمحد، رواية ابنه أيب الفضل صاحل ص: املصدر

  املذهب احلنبلي: التصنيف
 ؟إذا مت رجعت إيلّ: فإن قال: قلت .جائزة، هي ملن أعمرها ولورثته: قال ما قولك يف العمرى؟: وسألته: النص

هذه الدار لك حياتك، فإذا مت فهي : يقول: قال فالرقىب كيف هي؟: قلت .ليس هذا عمرى، هذه رقىب: قال
السكىن غري العمرى، إذا أسكنه الدار رجعت إليه : قال فالسكىن؟: قلت .لغريك، لرجل يسميه، أو ترجع إيلّ

  .على كل حال
  .٨٦، ٤٩، ٢/٤٨ ، ورواية الكوسج٢/٥٦ هاينءوانظر أيضاً رواية ابن أيب 

  
  املبيع على القبضتعليق  ]١١٩٥[

  
  .١٩٢مسائل اإلمام أمحد، رواية ابنه أيب الفضل صاحل ص: املصدر

  املذهب احلنبلي: التصنيف
قد : ، فقال له صاحب املتاعمجيعاًوقال يف رجل له متاع يف موضعني، فأتاه رجل فساومه ما وقد قَلَّبهما : النص

ذا، فإن قبضت اآلخر فهما عليك بكذا وكذا مما باعه األول، وأحد املتاعني  بكذا وك-ألحدمها-بعتك هذا 
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 ٥٥٩ 

أرجو أن يكون هذا البيع : قال ، أو قبض األول منهما، هل يصح هذا البيع؟مجيعاً من األخري، فقبضهما اًأقل مثن
  .، إذا كان قد قلبهما وقبضهما بعد بيعه إيامهااًصحيح

  
  قرض األكار ]١١٩٦[

  
  .٢٨٤ أمحد، رواية ابنه أيب الفضل صاحل صمسائل اإلمام: املصدر

  املذهب احلنبلي: التصنيف
هاهنا قوم : وقال .ه من أجل أنه قرض جر منفعةرهأكْ: قال الرجل يعطي األكار، البذور والبقر يقرضه؟: قلت: النص

  .يكرون دكاكينهم ويقرضوم فهذا ال يصلح؛ قرض جر منفعة
  .٢/٢٤ ءهاينأيب ابن وانظر أيضاً مسائل اإلمام أمحد رواية 

  
  )املبيع( فيه سلمالتصرف يف امل ]١١٩٧[

  
  .٣٠٠مسائل اإلمام أمحد، رواية ابنه أيب الفضل صاحل ص: املصدر
  .هذا بيع ما ليس عندك: قال السلم أشتري به العروض؟: قلت: النص

  
  املصارفة ]١١٩٨[

  
  ).٣٥٠(مسائل اإلمام أمحد، رواية ابنه أيب الفضل صاحل ص: املصدر

  هب احلنبلياملذ: التصنيف
ال، عندي بنصف دينار، فيشتري منه : عندك دراهم بدينار؟ فيقول: الرجل جييء إىل البقال فيقول: قلت: النص

هذه الدراهم بعشرة قراريط من هذا الدينار، وعشرة قراريط : بنصف دينار، ويدفع إليه الدينار، فيقول للبقال
 الدرهم والدرمهني والثالثة، وال يصارفه على شيء، حىت فيتراضيان على ذلك، مث يأخذ منه بعد ذلك. يل عليك

هل . الدراهم اليت كانت لك علي بالعشرة قراريط اليت كانت يل عليك: إذا أخذ منه بقيمة النصف الدينار قال
 يكون هاء وهاء؛ فال إن كان يريد أن حيتال بأن ال يستويف حىت: قال يطيب ذلك هلما؟ وكيف احليلة هلما؟
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 ٥٦٠ 

، فأخذ اً وهو كذا وكذا قرياطهذه الدراهم الذي سلم إليه مبا سلم إليه من الذهنب:  وإن كان قاللكنيعجبنا ذ
املشتري الدراهم، وأخذ البائع للدراهم الدينار قبل أن يفترقا، ويكون بقية الدينار لصاحبه، وهو شريك له؛ فال 

 بقية مثن الدينار ويسلم إليه، وال يعجبنا أن يأخذ بأس، فإن أراد أن يبيعه ببقية الدينار؛ فأعجب إلينا أن يستويف
  . ودرمهني ويصارفهاًدرمه

  .٢٦٩وانظر أيضاً مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود ص 
  

  الصرفالضمان يف  ]١١٩٩[
  

  .٣٥٠مسائل اإلمام أمحد، رواية ابنه أيب الفضل صاحل ص: املصدر
  املذهب احلنبلي: التصنيف

 ما رد عليك من هذه الدراهم فهو علي؟: يف الدينار، فيشتري به دراهم فيقولالرجل يدفع إىل الصري: قلت: النص
  .هذا مكروه أن يشترط ما رد عليه، وال يفترقان وبينهما لبس، والذهب بالورق ربا إال هاء وهاء: قال

  .٢/٢٥وانظر أيضاً مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج 
  

  شركة املفاوضة ]١٢٠٠[
  

   ٣٨ص . بن حنبل رواية ابنه صاحل مسائل اإلمام أمحد : املصدر
  .املذهب احلنبلي: التصنيف

 أو أصبنا من فائدة أو مال فهو ما ورثنا من مرياث:  املتفاوضان مها الرجالن يشتركان فيقوالنالشريكان: وقال: النص
  . ومل يره شيئاً،هذا كالم حمال: قال .أيضاً بيننا

  
  املضاربة يف الزراعة ]١٢٠١[

  
  .١١٣، م ٣٨أمحد بن حنبل رواية ابنه صاحل ص مسائل اإلمام : املصدر

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
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 ٥٦١ 

: قال اجتر فيها مبا شئت، فزرع ا زرعاً، فسلم، فربح؟: وسألت أيب عن رجل دفع إىل رجل ألف درهم، فقال: النص
  .املضاربة جائزة، والربح بينهما على ما اصطلحا عليه

  
  بيع الوالء ]١٢٠٢[

  
  .١١٥ ، م٣٩د بن حنبل رواية ابنه صاحل ص مسائل اإلمام أمح: املصدر

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
  .الوالء أذهب إىل أن ال يباع وال يوهب: وقال: النص

  
  تويل طريف العقد ]١٢٠٣[

  
  .١٣٧، م ٤٧مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابنه صاحل ص : املصدر

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
 كيف يشتري وهو يبيع؟ يشتري إلحدى يديه ،ال يشتري: قال ملرياث؟يشتري من ا: وسألت أيب عن الوصي: النص

  من األخرى؟
  

  العتق قبل امللك ]١٢٠٤[
  

  .١٤١ ، م٤٨مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابنه صاحل ص : املصدر
  .املذهب احلنبلي: التصنيف

  .العتق قبل امللك ال أجترئ عليه، ال يقوم عندي مقام الطالق: وقال أيب: النص
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 ٥٦٢ 

  لوقف والرجوع فيهبيع ا ]١٢٠٥[
  

  .١٥٠، م٥١ بن حنبل رواية ابنه صاحل ص مسائل اإلمام أمحد: املصدر
  .املذهب احلنبلي: التصنيف

وسألته عن رجل أوقف ضيعة على أهل بيته، هل جيوز له الرجوع فيها بعد سنة أو أقل أو أكثر؟ وهل : النص
  . فليس ألحد أن يرجع يباع وال يورث،ال: يع الوقف؛ إذا كان قال يف وقفهال جيوز ب: فقال يبيعهما؟

  
  الوصية بالقيمة، وإخراج مثنها ]١٢٠٦[

  
  .١٥٢ ، م٥١مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابنه صاحل ص : املصدر

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
وسألته عن رجل أوصى أن يتصدق عنه يف فقراء مسجده طعام أو حنطة بألف درهم، هل جيوز للوصي أن : النص

ينتهي فيها إىل ما أوصى : والوصايا. ال يعطي إال ما قد أوصى به: قال أيب ه فضة بقيمة األلف؟يعطي عن
  .املوصي، ال يتعدى ذلك

  
  الصدقة باملشاع ]١٢٠٧[

  
  .١٥٥ ، م٥٢مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابنه صاحل ص : املصدر

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
ع غري مقسوم، فتصدق أحدهم على بعضهم حصته مشاعاً غري وسألته عن رجل بينه وبني قوم بيت مشا: النص

  .إذا كان سهم من كذا وكذا سهم فهو جائز: قال أيب مقسوم، هل جيوز ذلك؟
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 ٥٦٣ 

  الصدقة باملال الزائف ]١٢٠٨[
  

  .١٥٨ ، م٥٣مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابنه صاحل ص : املصدر
  .املذهب احلنبلي: التصنيف

ال جيوز له : قال أيب إليه أبواه الدراهم الزائفة والزبقة، ويأمرانه بإنفاقها، أجيوز له ذلك؟وسألته عن الرجل يدفع : النص
  .إنفاقها

  تصرف الغاصب ]١٢٠٩[
  

  .١٨٢، م ٥٩مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابنه صاحل ص : املصدر
  .املذهب احلنبلي: التصنيف

، وكسب فيه ماالً، ما ترى يف كسبه هذا؟ أيطيب له سألت أيب عن رجل اغتصب قوماً ماالً، مث تاب ورد املال: النص
  .رد األصل والربح على صاحبه:  مث ربح فيهإذا اغتصب رجل رجالً ماالً:  أيبقال هذا الربح؟

يرد اخليانة، ورحبها : قال أيب سألت أيب عن رجل خان قوماً مبال، وكسب فيه ماالً، ورد اخليانة، أيطيب الربح؟
  .على أرباا

  .٣/٩٨٣، ومسائل اإلمام أمحد رواية عبد اهللا ٢٧ضاً صوانظر أي
  

   من قرض جر نفعاًأمثلة ]١٢١٠[
  

  .٢٢٢ ، م٦٨مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابنه صاحل ص : املصدر
  .املذهب احلنبلي: التصنيف

  ما معناه؟" كل قرض جر منفعة حرام: "وسألته عن قوله: النص
 . حىت أسكن، فيقرضه ويسكن يف دارهأقرضين مخسني درمهاً: اكن فيقولمثل الرجل تكون له الدار، فيجيء الس: قال

ويقرضه القرض، ويستعمله العمل . أو يكون يقرضه القرض، فيهدي له اهلدية، وقد كان قبل ذلك ال يهدي له
الذي كان ال يستعمله قبل أن يقرضه، فيكون قرضه جر هذه املنفعة، وهذا باب من أبواب الربا، وذلك أنه 

  .ع بقرضه وقد ازداد منفعةيرج
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  الوكيل يصبح بائعاً ]١٢١١[

  
  .٢٩٧ ، م٨٥مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابنه صاحل ص : املصدر

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
رجل يبعث إليه الذمي بدراهم؛ يشتري له املتاع من بعض املواضع، فيبعث إليهم ما عنده، وما مل يكن : قلت: النص

ال يعجبين أن يبعث إليهم مما عنده حىت يبني أنه قد : قال ء يف االستقصاء للذمي واملسلم؟عنده اشترى هلم، سوا
  .بعث إليهم مما عنده

  
  ترديد الثمن ]١٢١٢[

  
  .٢٩٨ ، م٨٥مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابنه صاحل ص : املصدر

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
: قال ألف، وإىل شهر بألف ومائة، وإىل شهرين بألف ومائتني؟أبيعك بالنقد ب: الرجل يبيع املتاع فيقول: قلت: النص

  .هذا مكروه، إىل أن يفارقه على أحد البيوع
  .٢٨٤وانظر أيضاً ص

  
  سلف وبيعمن صور  ]١٢١٣[

  
  .٢٩٩ ، م٨٥مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابنه صاحل ص : املصدر

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
إن كان القرض الذي يقرضه جير : قال اع، فيستقرض منه الشئ، فيقرضه؟قلت الرجل يشتري من الرجل املت: النص

  .إليه منفعة، فال خري فيه
  .٢/٢٤ ابن أيب هاينءرواية ، ومسائل اإلمام أمحد ٢٨٤وانظر أيضاً ص
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  بسعر السوقالشراء بوثيقة الشحن  ]١٢١٤[
  

  .٣٠٧ ، م٨٨-٨٧مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابنه صاحل ص : املصدر
  .املذهب احلنبلي: فالتصني
: وسألته عن رجل جييئه البازربامج من السمسار أين قد محلت لك متاع كذا وكذا، فيجيئه املشتري فيقول: النص

ادفع إيل البازربامج، فإذا وصل املتاع إليك فامحله إيل، فإين ال أخالفك، فلما وصل املتاع محله إليه، فنشره 
كيف بعت قسم املتاع الذي أخذت : بلد آخر، مث جاء من بعد شهر فقالاملشتري فرضيه، مث محله من تلك إىل 

فألزم املبتاع الربح، مث محل املال وقد استهلك املتاع، فهل يصلح ذلك . بكذا وكذا، فرضي مبا قال: منك؟ فقال
  . باعاملتاع متاع البائع بعد، فإن اصطلحا على شئ بينهما فذاك وإال لزمه قيمة املتاع يوم: فقال أم ال؟

  
  اقتضاء الذهب من الفضة ]١٢١٥[

  
  .٩٨٥، م ٢٧٧مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابنه صاحل ص : املصدر

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
من رخص يف اقتضاء الذهب من الورق من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم عمر بن اخلطاب، وابن : وقال: النص

  .خذ بالسعر:  قالواالف، عمر، ويروى عن ابن مسعود اختمسعود، وابن
  

  احليل ]١٢١٦[
  

  .١١٧٩ ، م٣١٣ ص مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابنه صاحل: املصدر
  .املذهب احلنبلي: التصنيف

  .احليل ال نراها: وقال: النص
  .٣/١٠٤٣وانظر أيضاً مسائل اإلمام أمحد رواية عبد اهللا 
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  ــــ            

  

                  

 

 ٥٦٧ 

  تعجيل الزكاة ]١٢١٧[
 

  .١/١١٢ النيسابوري بن أيب هاينء مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم: املصدر
   تعجيل الزكاة:ابكت  

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
 زكاة عمه أليس قد تعجل النيب صلى اهللا عليه وسلم، ال بأس به: قالتعجيل الزكاة؟ : عبد اهللا عنسألت أبا : النص

  عام أول؟، العباس العام
  .١/٢٧٤، والكوسج ١٢١، وأيب داود ص٢٢٠وانظر أيضاً مسائل اإلمام أمحد رواية صاحل ص

  
  املضاربة مع التربع بالربح ]١٢١٨[

  
  .١/١١٣ النيسابوري أيب هاينءمسائل اإلمام أمحد، رواية إسحاق بن إبراهيم بن : املصدر
   تعجيل الزكاة:باب  

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
  .رجل تزوج امرأة على ألف درهم ودخل ا، فأعطته ألف درهم:  عن-وأنا حاضر–هللا أيب عبد اسأل أبا : النص
  اعمل ا والربح لك، فلما كان احلول رحبت ألف درهم، فهل علي يف األلف اليت دفعت إيل زكاة؟: فقالت

  .  ليس عليك يف األلف اليت هلا زكاة، وإمنا عليك فيما رحبت الزكاة:عبد اهللاقال أبو 
  

  بدل اخللو ]١٢١٩[
  

  .٢/٣ النيسابوري بن أيب هاينءمسائل اإلمام أمحد، رواية إسحاق بن إبراهيم : املصدر
   البيوع:كتاب  

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
ا فيه مثل غلق، وكل شيء استحدثه فيه، فيعطى يقوم م: قال عن الرجل يبيع سكىن دكانه؟ عبد اهللاوسئل أبو: النص

  .حبساب ذلك، وال أرى أن يأخذ سكىن دار وال دكان



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٦٨ 

  
  )قلب الدين(متويل سداد الدين  ]١٢٢٠[

  
  .٢/١٣ النيسابوري بن أيب هاينء مسائل اإلمام أمحد، رواية إسحاق بن إبراهيم: املصدر
   العينة:باب  

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
مل حتضر عندي، فإن : فقال. أجل، فلما حل األجل جاء يتقاضاهل يبيع الرجل الشيء إىل الرج: وسئل عن: النص

إذا كان يبيعه وال يقبلها وال يرد عليه من سعر ما باعه : قالين بيعة أخرى حىت أبيعها وأعطيك؟ أحببت أن تبيع
  .اً فال أرى به بأس،به أوالً، إال أن يكون قد انقلب السعر، فيبيعه على بيع السوق، فيبيعه ويعطيه

  
  شركة األبدان واألعمال ]١٢٢١[

 

  .٢/٢١ النيسابوري بن أيب هاينء مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم: املصدر
   الشركة:باب  

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
  .ال بأس به: فقالالشركاء باألبدان؟ : عبد اهللا عنسألت أبا : النص

  .وابن مسعود، قد فعله سعد، نعم يشتركون يف عمل اليد: قال  يف عمل اليد؟الرجلني يشتركان: سألته عن
  

  األجرة يف املضاربة ]١٢٢٢[
  

  .٢/٢٢ النيسابوري بن أيب هاينء مسائل اإلمام أمحد، رواية إسحاق بن إبراهيم: املصدر
   املضاربة:باب  

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
بع، ال زلة الصرف، يشترط فيها الثلث والرـهي مبن: قالألجرة؟ املضاربة يدخل فيها ا:  عنهللاعبد اسئل أبو: النص

  .أحب العافية: مث قال. ال أدري: يتسرى بإذن صاحبه؟ قال: قيل له. يدخل فيها شيء من األجرة



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٦٩ 

  
  التردد يف نصيب األكار ]١٢٢٣[

  
  .٢/٢٣النيسابوري  بن أيب هاينءمسائل اإلمام أمحد، رواية إسحاق بن إبراهيم : املصدر
  ضاربة امل:باب  

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
ن هذا ال جيوز، شرطا: وإن مل تكن غلتك جيدة فلك الربع؟ قالن سامالرجل يقول لألكار لك اخلُ: وسئل عن: النص

  .يف شرط
  

  مصروفات املضاربة ]١٢٢٤[
  

  .٢/٢٤ النيسابوري بن أيب هاينء مسائل اإلمام أمحد، رواية إسحاق بن إبراهيم: املصدر
   املضاربة:باب  

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
ال جيوز هذا إال : قالاهم يشتري جارية أو يكتسي ويأكل؟ املضارب إذا أذن له أن يأخذ من الدر: وسئل عن: النص

  .كل شيء تأخذ فعليك من مضاربتك: أن يقول
  

  شراء ما باع بربح ]١٢٢٥[
  

  .٢/٢٧ري  النيسابوبن أيب هاينء مسائل اإلمام أمحد، رواية إسحاق بن إبراهيم: املصدر
  املراحبة: باب  

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
  ).كذا األصل من غري جواب(الرجل يبيع الثوب من الرجل مث يشتريه منه بربح : وسئل عن: النص

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٧٠ 

  األجرة بشئ مشاع ومسمى ]١٢٢٦[
  

  .٢/٣٢ النيسابوري بن أيب هاينء مسائل اإلمام أمحد، رواية إسحاق بن إبراهيم: املصدر
   اإلجارات:باب  

  .املذهب احلنبلي: صنيفالت
أنا أكره أن أسلم الثوب بالثلث، وشيء مسمى مع الثلث، وكان احلسن أو ابن سريين : هللاعبد اقال يل أبو: النص

 على الكره منه، يسلم بالثلث وشيء مسمى، عبد اهللاوكان أبو. اًيرخص أحدمها فيه وال يرى يف أحدمها بأس
  .وكان أحب إليه أن يؤخذ الثوب مقاطعة

ابن سريين أو : ومسعته يقول. نعم:  قالتكره أن يدفع الثوب إىل النساج بالثلث، وشيء مسمى؟: وسئل
  .وأنا أكره ذلك: قال. يعطي ثوبه احلائك بالثلث وشيء مسمى: احلسن، رخص يف الرجل

  
  )التأمني التعاوين(املناهدة  ]١٢٢٧[

  
  .٢/١٣٥ النيسابوري اينءبن أيب ه إسحاق بن إبراهيممسائل اإلمام أمحد، رواية : املصدر
   األطعمة:ابكت  

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
ال بأس بالتنهد، قد تناهد : قال. مجيعاًالقوم يصطحبون، فيخرج كل رجل عشر دراهم فيأكلون : سألته عن: النص

  .الصاحلون
  .٣/٥٣٩، والكوسج ١٨٨وانظر أيضاً مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داودص 

  
  الوقف على النفس ]١٢٢٨[

 

  .١٣٩٠م ، ٢/٥١ النيسابوري بن أيب هاينء إسحاق بن إبراهيممسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية : املصدر
   الوصايا:ابكت  

  .املذهب احلنبلي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٧١ 

  .نعم هو جائز: قالفهو جائز؟ ،  مث على ولده من بعده،وإن وقف على نفسه شيئاً: قيل: النص
  .٢/٢٣٩، ٢/٢٠٧وانظر أيضاً رواية الكوسج 

  
  الكالئ بالكالئ ]١٢٢٩[

 

  .٢٠٣٦م ، ٢/١٩١ النيسابوري بن أيب هاينء إسحاق بن إبراهيممسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية : املصدر
   تفسري األحاديث:باب  

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
مثل : قالين؟ الدين بالد، مثل أيش يكون: لهقيل . الدين بالدين: سألت أبا عبد اهللا عن الكالئ بالكالئ؟ قال: النص

  .وهذا على هذا، فيحيل هذا على هذا، ويكون آلخر على آخر دين، الرجل يكون له على رجل دين
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  ــــ            

  

                  

 

 ٥٧٣ 

  
  السفتجة ]١٢٣٠[

  
  .٢٦٢يمان السجستاين صمسائل اإلمام أمحد، رواية أيب داود سل: املصدر
  السفتجة: باب    

 املذهب احلنبلي: التصنيف

 فال بأس، وإذا اًإذا كان على وجه املعروف تريد أن تصطنع إىل صاحبه معروف: السفتجة؟ قال: قلت ألمحد: النص
و هذا؛ ورمبا سألت أمحد عنه فذكر حن. دفعها أو يأخذ وقايةً فال يصلحكان يريد أن ينتفع بالدراهم أو يؤخر 

  .يؤخر دفعها: ومل يذكر
  .٥٩٣، ٢/٣٢الكوسج  وانظر أيضاً مسائل اإلمام أمحد رواية

  
  والعينة التورق ]١٢٣١[

  
  ).٢٦٣(مسائل اإلمام أمحد، رواية أيب داود سليمان السجستاين ص: املصدر
  العينة: باب    

 املذهب احلنبلي: التصنيف

أبيعك بده شازده وده ": رجل يطلب املتاع ينسئه، فيقولمسعت أمحد سئل عن الرجل يبيع املتاع فيجيئه ال: النص
. نعم: عينة وإن مل يرجع إليه؟ قال: يقال هلا: قلت. ن يكون بيعه هذا، هذا يف العينة؟ فال يعجبنا أ"دوازده

  .وإن كان ال يريد بيع املتاع الذي يشتري منك فهو أهونُ، وإن كان يريد بيعه فهي العينة: مسعت أمحد قال
  

  لعينة اعكس ]١٢٣٢[
  

  .٢٦٣مسائل اإلمام أمحد، رواية أيب داود سليمان السجستاين ص: املصدر
  العينة: باب    

 املذهب احلنبلي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٧٤ 

مل : إذا مل يرد بذلك احليلة، قيل:  يشتريه بنسيئة؟ قال، بنقد، مث احتاج إليهاًمسعت أمحد سئل عن رجل باع ثوب: النص
  .اًيرد؟، فكأنه مل ير به بأس

  
  قال املال احملرم بطريق صحيحانت ]١٢٣٣[

  
  .٢٦٤مسائل اإلمام أمحد، رواية أيب داود سليمان السجستاين ص: املصدر

 املذهب احلنبلي: التصنيف

  .نعم يأخذه:  أيأخذه؟ قال، فأسلم ابنه، عن ذمي مات وله دين مثن مخرٍمسعت أمحد سئل: النص
  

  الزيادة يف رد القرض من غري شرط ]١٢٣٤[
  

  .٢٦٦ام أمحد، رواية أيب داود سليمان السجستاين صمسائل اإلم: املصدر
  الشراء ال يسمي الثمن، واستقراض الطعام: باب    

 املذهب احلنبلي: التصنيف

حدثتين أم كلثوم ابنة عثمان بن مصعب بن عروة بن الزبري، عن صفية ابنة : حدثنا الزبري بن بكار املدين قال: النص
 عن اخلبز واخلمري سألنا رسول اهللا : ام، عن أبيه، عن عائشة قالتالزبري بن هشام بن عروة، عن جدها هش

  ."ليس به بأس؛ إمنا هذه مرافق بني الناس ال يراد فيها الفضل": قال. يستقرضه اجلريان فريدونَ أكثر وأقلَّ
  

  بيع الرقم ]١٢٣٥[
  

  .٢٦٦مسائل اإلمام أمحد، رواية أيب داود سليمان السجستاين ص: املصدر
   ده يازده والرقم بيع:باب

 املذهب احلنبلي: التصنيف

: يضعف عليه عمالته وكراه، مث يقول: قلت ألمحد .  بيع الرقم؟ فكأنه مل ير به بأساًقيل ألمحد وأنا أمسع، :النص
  .إذا قال هكذا فقد جاء ده يازده وده دوازده: أبيعك بزيادة على كل ألف مائيت درهم؟ فقال



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٧٥ 

  
  ءالسلم إىل احلصاد أو العطا ]١٢٣٦[

  
  ).٢٧٠(مسائل اإلمام أمحد، رواية أيب داود سليمان السجستاين ص: املصدر
  السلف: باب    

 املذهب احلنبلي: التصنيف

  .إذا كان شئ يعرف فأرجو أن ال يكون به بأس: السلم إىل احلصاد أو إىل العطاء؟ قال: قلت ألمحد: النص
  

  السلمالصلح عن  ]١٢٣٧[
  

  .٢٧٠داود سليمان السجستاين صمسائل اإلمام أمحد، رواية أيب : املصدر
  السلف: باب    

 املذهب احلنبلي: التصنيف

، فحضره اخلروج وقد  كل يوم شيٌء معلوم أسلف إىل بقال يف خبز يأخذه منه،مسعت أمحد سئل عن رجل: النص
  . مثل ذلككررته عليه، فقالَ. مه كلَّه أو رأس ماله كلَّه يأخذ سلَال،:  ما بقي دراهم؟ قال أيأخذبقي منه،

  
  احملايكة ]١٢٣٨[

  
  .٢٧١مسائل اإلمام أمحد، رواية أيب داود سليمان السجستاين ص: املصدر
  املضاربة: باب    

 املذهب احلنبلي: التصنيف

وهل هذا إال : ال بأس به، مث قال أمحد: مسعت أمحد سئل عن الثوب يعطى على الثلث والربع للحائك؟ قال: النص
  .؛ كلُّها عندي قريبةٌاً أو ال خترج األرض شيئاًعلَّه أن ال يربح املضارب شيئمثل املضاربة ومثل قصة خيرب، ل
  .٢/٣٤، ورواية الكوسج ٣/٩٧٢عبد اهللا وانظر أيضاً مسائل اإلمام أمحد رواية 

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٧٦ 

  البيع بالتصريف ]١٢٣٩[
  

  .٢٧١مسائل اإلمام أمحد، رواية أيب داود سليمان السجستاين ص: املصدر
  املضاربة: باب    

 ملذهب احلنبليا: التصنيف

 مث يبيعه فإن ، فيشتريه من السوق من املتاع ليس عندهطلب منه صنف فيت أمحد سئل عن الرجل يبيع البز،مسع: النص
ما استفضلت على : ال ولكنه إن قال: رده؟ فقالجاز منه جاز ويستفضلُ يف ذلك فضالً لنفسه، وإن رده عليه 

  .ز فإنه جائكذا وكذا فهو يل،
  

  )السمسرة(الوساطة  ]١٢٤٠[
  

  .٢٧٢مسائل اإلمام أمحد، رواية أيب داود سليمان السجستاين ص: املصدر
  املضاربة: باب    

 املذهب احلنبلي: التصنيف

مسعت أمحد سئل؛ عن الرجل يأيت باملتاع يدفعه إىل رجل يبيعه له بكراٍء معلومٍ، فإن باعه أخذه منه وإن مل يبعه : النص
  .ال بأس به: ؟ قالاً يأخذ شيئرده عليه ومل

  
  الوساطة من الباطن ]١٢٤١[

  
  .٢٧٢مسائل اإلمام أمحد، رواية أيب داود سليمان السجستاين ص: املصدر
      املضاربة: باب    

 املذهب احلنبلي: التصنيف

 :مسعت أمحد سئل عن الرجل يأخذ الثوب ليبيعه فيدفعه إىل آخر يبيعه ويناصفه ما يأخذ من الكرى؟ قال: النص
  .الكرى للذي باعه، إال أن يكونا يشتركان فيما أصابا

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٧٧ 

  إجارة األرض ببعض ماخيرج منها ]١٢٤٢[
  

  .٢٧٢مسائل اإلمام أمحد، رواية أيب داود سليمان السجستاين ص: املصدر
  املزارعة: باب    

 املذهب احلنبلي: التصنيف

هي احملاقلةُ، ال أدري :  من يتوقاه، يقولمن الناس: مسعت أمحد سئلَ عن كراِء األرض باحلنطة والشعري؟ قال: النص
يبته رمبا.  

  
  الفضالة يف املزارعة ]١٢٤٣[

 

  ).٢٧٣(مسائل اإلمام أمحد، رواية أيب داود سليمان السجستاين ص: املصدر
 املذهب احلنبلي: التصنيف

  . والزرع لصاحب األرضله نفقته،:  قوم بغري إذم؟ فقال عن رجل زرع يف أرضمسعت أمحد سئل: النص
  

  اجتماع البيع مع الصرف ]١٢٤٤[
  

  .٢٧٥مسائل اإلمام أمحد، رواية أيب داود سليمان السجستاين ص: املصدر
  بيعتني يف بيعة: باب    

 املذهب احلنبلي: التصنيف

هذا بيعتني يف بيع، ورمبا : الدينار بكذا وكذا؟ قال أمحد: مسعت أمحد سئل عن الرجل يبيع املتاع، مث يقول: النص
  . بيعةبيعتني يف: قال

  
  بيع التقسيط ]١٢٤٥[

  
  .٢٧٥مسائل اإلمام أمحد، رواية أيب داود سليمان السجستاين ص: املصدر



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٧٨ 

  بيعتني يف بيعة: باب    
 املذهب احلنبلي: التصنيف

: فقال: فقيل ألمحد وأنا أمسع. أبيعك إىل شهرٍ بكذا وبنقد كذاأن يقولَ : مسعت أمحد قال يف شرطني يف بيع: النص
  .هذا ال بأس به: وب بكذا وكذا إىل شهر على أن أعطيك كلَّ مجعة درمهني؟ قالَشتري منك هذا الثأ

  
  االحتيال على الشفعة ]١٢٤٦[

  
  .٢٧٦مسائل اإلمام أمحد، رواية أيب داود سليمان السجستاين ص: املصدر
  الشفعة: باب    

 املذهب احلنبلي: التصنيف

: تب الشراء بثمانية آالف من أجل الشفعة؟ قال فك، بستة آالف درهممسعت أمحد سئل عن رجل اشترى داراً: النص
يؤخذ باأللفني فترد على املشتري ويقال له اتق :  قيل فما نصنع؟ قال.ضرب: ا أحوج هذا إىل أدب، أو قالوم

  .اهللا وال تفعل مثل هذا
  

  العمولة مبا زاد عن مثن املبيع ]١٢٤٧[
  

  .٢٧٩مسائل اإلمام أمحد، رواية أيب داود سليمان السجستاين ص: املصدر
  اُألجرة: باب    

 املذهب احلنبلي: التصنيف

ال بأس به، مث قال : بعه بكذا وكذا فما ازددت فلك؟ قال: مسعت أمحد سئل عن الرجل يعطى الثوب فيقال: النص
املضارب: أمحد أن ال يربح وهل هذا إال مثل املضاربة؛ لعلَّه.  

  .٢/٧وانظر أيضاً مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج 
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٧٩ 

  الوساطة باملدة ]١٢٤٨[
  

  .٢٨٠مسائل اإلمام أمحد، رواية أيب داود سليمان السجستاين ص: املصدر
  اُألجرة: باب    

 املذهب احلنبلي: التصنيف

هذا : ؟ قالاً معلوماًيعطيه من األلف شيئ: قلت. ةًاً معلومإذا استأجره أيام: كرى السمسار؟ قال: قلت ألمحد: النص
به، قال أمحد بأقلَّ ويكونُ بأكثرمن كل ثوبٍ كذا،: إال أن يقولَ: عندي ال بأس فإنَّ هذا يكونُ الثوب .  

  
  اإلجارةالزيادة على األجل يف  ]١٢٤٩[

  
  .٣١٧مسائل اإلمام أمحد، رواية أيب داود سليمان السجستاين ص: املصدر
  الكراء يف الغزو: باب    

 املذهب احلنبلي: التصنيف

 بكذا فما زاد فكل يوم ال جيوز هذا إال أن يكون شهراً: ثة دنانري؟ قاليكتري الفرس الغزاة بثال: قلت ألمحد: النص
يعطى فرسه على : قلت. فال جيوز هذا: فيكتري للشعري إىل املقام وال يعرف أين املقام؟ قال: بكذا، قلت

  .أرجو أن ال يكون به بأس: النصف؟ قال
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 ٥٨١ 

  املالزقة ]١٢٥٠[
  

  .٣٣٦مسائل اإلمام أمحد، رواية حرب الكرماين ص: املصدر
  املالزقة: باب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
 حىت جيمعوا دراهم، مث يشترون  وهذا درمهاًالقوم جيتمعون فيخرج هذا درمهاً: سألت إسحاق عن املالزقة قلت: النص

  .ا يف السفر، إمنا هي رخص السفرال بأس : ويأكلون؟ قالشيئاً ا 
  

  التخارج يف النفقة ]١٢٥١[
  

  .٣٣٦مسائل اإلمام أمحد، رواية حرب الكرماين ص: املصدر
  املالزقة: باب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
ال بأس بأن يتخارج القوم : قال أبو عمرو األوزاعي: ثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: النص

بأس أن يشتري كل رجل منهم يوما علفاً سعر ذلك اليوم، فيأخذ قوت علف دابته، مث يقسم بقيته النفقة، وال 
بينهم، مث يشتري اآلخر من الغد كذلك فال بأس، هم قوم يتخارجون نفقة دوام غري أا غري جمموعة، فذكرته 

   .جيعلوا مع رجل أحب إيل: لليث بن سعد فقال
  

  األكل حىت اإلشباع ]١٢٥٢[
  

  ).٣٣٦(مسائل اإلمام أمحد، رواية حرب الكرماين ص: املصدر
  املالزقة: باب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
حدثنا شريك، عن أيب محزة أن طلحة األيامي وزبيداً وسلمة بن كهيل دخلوا بستاناً : حدثنا احلماين قال: النص

 .فأعطوا صاحب البستان درمهاً ودخلوا فأكلوا حىت شبعوا، مث خرجوا
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 ٥٨٣ 

  )الدينقلب (السلم بثمن مؤجل  ]١٢٥٣[
  

  .٢/٥مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
: قال إياه يف حنطة حتى تقبضه؟ عنهما كره إذا كان لَك علَى رجل دين بأن تسلفَهابن عمر رضي اهللا : قلت: النص

  .نعم أكرهه
  .اً إال بتسليمِ الثمن نقْدكما قال؛ ألن السلم ال يكون أبداً: قال إسحاق

  
  العقود املتقابلة ]١٢٥٤[

  
  .٢/٥مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  ذهب احلنبليامل: التصنيف
  .على أن مىت ما بعته فأنا أحق بِه، وعلى أن خيدمين سنة) الغالم(أبيعك هذا : شرطان يف بيع: قال أمحد: النص

  .أبيعك هذا على أنْ تعطين الدينار بِكَذا وكَذَا: هذا من الشرطني يف بيعٍ، ومنه قوله: قال إسحاق
  

  املعاوضة عن بعض دين السلم ]١٢٥٥[
  

  .٢/٦مام أمحد رواية الكوسج مسائل اإل: املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
  .أكرهه: قال وبعضه دراهم؟ اًمن كره إذا أسلف يف طعامٍ أن يأخذَ بعضه طَعام: قُلت: النص

  .كما قال: قال إسحاق
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٨٤ 

  )املصارفة(بيع النقد  ]١٢٥٦[
  

  .٢/٧مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
  .أكرهه، وال بأس بدينار ودرمهني، أو درهم: قال أمحد؟ اًكُرِه أن يبيع بالدينار إِالَّ درمه: قلت: النص

  .كما قال: قال إسحاق
  

  بيع الصك ]١٢٥٧[
  

  .٢/٧مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
  .هو غرر: قالك؟ ع الصبي: قلت: النص

  .اًشديد: قال إسحاق
  

  بيع النسيئة ]١٢٥٨[
  

  .٢/٨مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
ال بأس به، وإذا : قال.  فال بأس به بنقدتإذا استقمت بنقد فبع: ابن عباس رضي اهللا عنهما يقول: قلت: النص

  . ويذهب عناؤه باطالًاًسيئة فهو مكروه، ألنه يتعجل شيئاستقام بنسيئة فباع بن
  .كما قال: قال إسحاق

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٨٥ 

  االستثناء يف الثمن ]١٢٥٩[
  

  .٢/٨مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  املذهب احلنبلي: التصنيف

.  بأس بهال:  حبة أو حبيتني؟ قالما ترى يف الرجل يشتري الشيء بدرهم إال: -يعين سفيان-قيل له : قلت: النص
  .بهال بأس : قال أمحد

  .كما قال: قال إسحاق
  

  بيع املزايدة ]١٢٦٠[
  

  .٢/٨مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
أكرهه إال يف املرياث والغنيمة والشركة، فإن فعل سوى : قال إسحاق. ال بأس به: الق؟ بيع املزايدة: قلت: النص

  .زذلك جا
  

  البيع اآلجل أو احلال والشراء بأقل مع تغري السلعة ]١٢٦١[
  
  .٢/٩مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر) ١(

  البيوع: كتاب  
  املذهب احلنبلي: التصنيف

  .أكرهه إال أن تكون تغريت السلعة: قالاقبلها ولك عشرة دراهم؟ : قولالرجل يبيع السلعة، في: قلت: النص
؛ ألن حكمه ال يكون أعظم من بيع النسيئة، إذا تغريت السلعة فاشتراها بأقل وكذلك كما قال: قال إسحاق

  .تغيري السوق قد سوى النخعي بينهما
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٨٦ 

  .٢/٦٥مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر) ٢(
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
ال بأس أن يشتريه بأكثر، وال : قال أمحداشتره مين؟ :  فوجدته بعينه فقال فحلَّ األجلُاًإذا بعت ثوب: قلت: النص

  .يشتريه بأقل إذا مل يكن قبض الثمن، وإذا كان قبض الثمن فليشتره كيف شاء
  .كما قال: قال إسحاق

  .٢/١٩وانظر أيضاً 
  

  البيع بسعر السوق ]١٢٦٢[
  

  .٢/١١مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  لياملذهب احلنب: التصنيف
  .ال جيوز: قالأخذا منك على ما تبيع الباقني؟ : الرجل يأخذ من الرجل سلعة فيقول: قلت: النص

  .كما قال: قال إسحاق
  .٣٣وانظر أيضاً ص

  
  املخارجة يف الشركة ]١٢٦٣[

  
  .٢/١١مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
  .ال بأس به إمنا يكره فيما يكال ويوزن: قال  بربحٍ قبل أن يقتسموا؟اً بز فخارج بعضمن اشتركوا يف: قلت: النص

  .كما قال: قال إسحاق
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٨٧ 

   التمويل تقدميالتخصص يف ]١٢٦٤[
  

  .٢/١١مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
إذا كان يبيع بنقد وبنسيئة فال بأس، وأما رجل ال يبيع :  النسيئة، قالالبيع: قالالعينة، وأي شيء هي؟ : قلت: النص

  .إال بنسيئة فهذا ما أكرهه
  .كلما باع بنسيئة حىت عرف به، وصح البيع على ما جاء يف السنة، فهو ما جوز: قال إسحاق

  
  املماكسة بعد البيع ]١٢٦٥[

  
  .٢/١١مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  بيوعال: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
  .أكره كالمها: قالأو يشتري الشيء مث يستزيد صاحبه؟ الرجل يشتري السلعة مث يستوضع صاحبها، : قلت: النص

  .الزيادة سنةٌ وأما أن يستوضع فال: قال إسحاق
  

  الشفعة للنصراين ]١٢٦٦[
  

  .٢/١٤مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

   املذهب احلنبلي:التصنيف
  .ما أرى له شفعة: قالللنصراين شفعة؟ : قلت: النص

  .أيضاً فله الشفعة؛ ألن حرمة اجلوار ألهل الذمة اًكلما كان شريك: قال إسحاق
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٨٨ 

  بيع الزيادة يف العطاء ]١٢٦٧[
  

  .٢/١٤مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
يزاد الرجل عشرة دراهم يف عطائه فال يبيعها إال بالعروض، فإذا : قال ع الزيادة يف العطاء بالعروض؟بي: قلت: النص

  .مات انقطع ذلك
  .كما قال: قال إسحاق

  
  بيع الطعام جمازفة ]١٢٦٨[

  
  .٢/١٥مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
  . من الكيلِ ومل يعلم مكيلة الطعاماًليس به بأس إذا مل يرد فرار: قالازفة؟ بيع الطعام جم: قلت: النص

  .كما قال: قال إسحاق
  

  التصرف يف املبيع اجلزاف ]١٢٦٩[
  

  .٢/١٦مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
، حىت يقبض، وال ال: قال. اًولين منها كر: فقال له رجلرجل اشترى سفينةً، : -سفيان: يعين-قيل له : قال: النص

إن كان اشترى ما يف السفينة صربة، ومل يسم كيالً فال بأس أن يشرك فيها : قال أمحد. يشركه حىت يقبض
  .رجالً، أو يبيع ما شاء إال أن يكون مسى كيالً، فال يبع وال يويل حىت يكال عليه



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٨٩ 

  .كما قال: قال إسحاق
  

  )اهلدايا ألصحاب احلساب اجلاري(ملقترض واملدين هدايا ا ]١٢٧٠[
  

  .٢/١٧مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
  .ال تفعل: قالة كراع، وال عارية ركوب دابة؟  فال تقبل منه هدياًإذا أسلفت رجالً سلف: قلت: النص

 إال أن يكون يتهاديان قبل ذلك، وأما ما كان من دينٍ سوى ذلك فهو كما قال، وهذا يف القرض: قال إسحاق
  .أهون، إال أن يقبله على معىن تأخري الدين

  
  معاملة صاحب الكسب املختلط ]١٢٧١[

  
  .٢/١٨مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
 فال يعجبين أن اًأما أنا فإذا كان أكثر مال الرجل حرام: قالإنه يدعوين؟  يأكل الربا، واًإن يل جار: قال:  قلت:النص

  .آكل من ماله
  . ليس مبخالف ملا قلنا--كما قال، ومعىن قول ابن مسعود : قال إسحاق

  
  بيع املراحبة لسلعة مشتركة ]١٢٧٢[

  
  .٢/٢٠مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  بلياملذهب احلن: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٩٠ 

املساومة واملراحبة : قالا قامت على اآلخر فباعها مراحبة؟ سلعة بني رجلني قامت على أحدمها بأكثر مم: قلت: النص
واحد، فالثمن بينهما نصفان إذا سلم صاحب األكثر البيع مساومةً كان أو مراحبة، وذلك أن كل واحد منهما 

  .عاودته، فقال مثل ذلك .ي بالوكسمالك لنصف السلعة، فصاحب األكثر ملا سلم املبيع رض
كما قال، إذا كانت إرادما ذلك، فإن اجتمعا يف املراحبة على أن يأخذ هذا مثن نصفه مبا قام، : قال إسحاق

  .فهو على ذلك، واملساوم نصفان على حال
  

  الثنيا يف مثر النخل ]١٢٧٣[
  

  .٢/٢٠مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  
  املذهب احلنبلي: فالتصني
  .ال يستثين إال خنالً بعينه: قال؟ اًيكره أن يبيع النخل ويستثين منها كيالً معلوم: قلت: النص

  .كما قال: قال إسحاق
  

  )السلم احلال( بيع املوصوف اململوك ]١٢٧٤[
  

  .٢/٢٠مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
: قال.  مث يبيعه من الرجل-يصفه له-ذا يصف له املتاع، اشتري لك متاع كذا وك: قالاملواصفة؟ : قلت: النص

  .هذا، ذاك يف ملكه، إذا كان على الصفة لزمه البيع) غري(أكرهه، والذي يشتري الشيء على الصفة فهو 
  .كما قال: قال إسحاق

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٩١ 

  اجتماع السلف والبيع، واجتماع السلم والبيع ]١٢٧٥[
  

  .٢/٢١ائل اإلمام أمحد رواية الكوسج مس: املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
 يزداد عليه، وحيتمل أن يكون اً مث يبايعه عليه بيعاًأن يكون يقرضه قرض: قال. ي عن سلف وبيعٍ: قلت: النص

  .فإن مل يتهيأ عندك فهو بيع عليك: يسلف إليه يف شيء يقول
  .كما قال: قال إسحاق

  
  شرطال بدة الثمنزيا ]١٢٧٦[

  
  .٢/٢٢مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
 بأرض أخرى اً فرس-رضي اهللا عنهما-رمحن بن عوف من عثمان عبد الاشترى : قلت ألمحد رمحه اهللا تعاىل: النص

عبد الف إن وجدها رسويل ساملة، فوجدها رسول أزيدك ستة آ: إن أدركتها الصفقة ساملة، مث أجاز قليالً فقال
، ال: قاليكون هذا بيع املواصفة؟ : قلت. هو على ما قاال:  هلكت، فخرج مثنها بالشرط اآلخر؟ قالرمحن قدال

ما أدركته الصفقة حياً جمموعاً ": ولكن إن تبايعا بشيٍء مغيب عنهما فهو على حديث ابن عمر رضي اهللا عنها
  .أما أنا فأذهب إليه! ما أحسنه من قول: قال أمحد رمحه اهللا تعاىل ".فهو من املبتاع

رمحن بن عوف وعثمان عبد الهو كما قال ابن عمر رضي اهللا عنهما جممالً، وفعل : قال إسحاق رمحه اهللا تعاىل
  .رضي اهللا عنهما معنامها معىن قول ابن عمر رضي اهللا عنهما سواء

  
  املصارفة يف الذمة ]١٢٧٧[

  
  .٢/٢٣ل اإلمام أمحد رواية الكوسج مسائ: املصدر



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٩٢ 

  البيوع: كتاب  
  املذهب احلنبلي: التصنيف

: قالقتضاؤه يف الدين؟ وا: قلت. بالقيمة: م، ودراهم من دنانري يف البيع؟ قالاقتضاء دنانري من دراه: قلت: النص
  .بالقيمة

  .كما قال بسعر يومه: قال إسحاق
  .٢٦٩ داود ص وانظر أيضاً مسائل اإلمام أمحد رواية أيب

  
  )اإلجارة من الباطن(املستأجر يؤجر  ]١٢٧٨[

  
  .٢/٢٧مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
أرجو أن ال يكون به بأس إال أن يؤاجره بنحوٍ من : قال أيؤاجره بأكثر من ذلك؟ اًإذا أكرى شيئ: قلت: النص

  .صناعته
  .فضلتركه أ: قال إسحاق

  
  املراحبة لآلمر بالشراء ]١٢٧٩[

  
  .٢/٢٧مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
  .أكرهه: قال؟ اشتر كذا وكذا اشتره منك: أن يقول لصاحبه: بيع ما ليس عندك: قلت: النص

  .يس عنده أصالً ولاًكما قال، وهو أن يبيع الرجل الشيء كيالً، أو وزن: قال إسحاق
  .٢/١٣ ابن أيب هاينءرواية وانظر أيضاً 

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٩٣ 

  اجتماع الشركة والبيع ]١٢٨٠[
  

  .٢/٢٧مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
  .أكره هذا: قالأشركين فيه؟ : يعه، فإذا باعه قالالرجل يدفع إليه الثوب ليب: قلت: النص

  . كان صاحبه يعلم ذاك فال بأس بهإذا: قال إسحاق
  

  التابع يف البيع ]١٢٨١[
  

  .٢/٢٨مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب

  املذهب احلنبلي: التصنيف
  .نعم، والنخل كذلك: قالله للبائع إال أن يشترط املشتري؟  وله مال فمااًفيمن باع عبد: قلت: النص

  .إذا كان املال أكثر من الثمن فسد البيع: أخطأ هؤالء حني قالواكما قال، قل أو كثر، و: قال إسحاق
  

  اخلالص ]١٢٨٢[
  

  .٢/٢٨مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
 على أن أختلصه: أن يبيع الدار أو العبد، يقول: قالما اخلالص؟ : قلت. ال أرى اخلالص: الص؟ قالاخل: قلت: النص

  .لك
وهو أن يبيع . ذلك) رضي اهللا عنهما(السنة عندنا أن يؤخذ باخلالص، ملا ذكر عن عمر وعلي : قال إسحاق

  .علي خالصه: الدار أو العبد فيقول



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٩٤ 

  
  البيع على الصفة ]١٢٨٣[

  
  .٢/٢٨مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
  .إذا جاء على الصفة جاز عليه مثل السلم: قال مل يره؟ اًمن ابتاع شيئ: قلت: النص

  .كما قال: قال إسحاق
  

  منفعة األكار ]١٢٨٤[
  

  .٢/٣٠مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
  .فال: قال. نعم: يف غري احلرث؟ قلت: جل يشترط على األكار أن يعمل له؟ قالالر: قلت :النص

قال  . فعلوا فال بأساًالشرط باطل، ولكن إن كانت معامالم على أن يعملوا ألرباب الزرع شيئ: قال إسحاق
ال يرفع البذر، فإن اشترط رفعه فال خري فيه، ولكن الداخل ال يدخل البذر بل يكون من رب األرض : إسحاق

  .حىت جيتمع له البذر واألرض فال يكون فيما خرج عليه شبهةٌ
  .٢/٢٤ ابن أيب هاينءرواية ظر أيضاً وان
  

  تعدد الشركاء والعمل من طرف واحد ]١٢٨٥[
  

  .٢/٣١مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٩٥ 

الربح : قال، مث عمل فيها أحدمها كيف الربح؟ الرجالن أخرج كل واحد منهما مائة درهم واشتركا: قلت: النص
  .ا اصطلحاعلى م

  .كما قال سواٌء؛ ألن العمل من أحدمها معونة، وال يبطل ذلك ما اشترطا: قال إسحاق
  

  استثمار الوديعة ]١٢٨٦[
  

  .٢/٣٦مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
الربح لصاحب املال على حديث : قال؟ ملن الربحإذا استودع الرجل ماالً فباع به لنفسه وربح فيه، : قلت: النص

  .عروة البارقي يف الشاة
  .كما قال: قال إسحاق

  .١٠٦ ورواية صاحل ص،٣/٩٨٣ ، ورواية عبد اهللا١٨وانظر أيضاً ص 
  

  الزيادة مقابل التأجيل ]١٢٨٧[
  

  .٢/٣٩مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
إن :  إال أن يعجل له الدرهم يقولاًما أعلم به بأس: قال صب يل عشرين قربةً بدرهم؟: ال للسقَّاِءيق: قلت: النص

 جر اًعشرة قربة، فيكون قرض) مخس(عجلت يل الدرهم صببت لك عشرين قربةً، وإن مل تعجل يل صببت لك 
  .منفعةً

  .كما قال: قال إسحاق
  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٩٦ 

  البيع بشرط اخليار ]١٢٨٨[
  

  .٢/٤٣ أمحد رواية الكوسج مسائل اإلمام: املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
  . أو يأخذهاًله اخليار أبد: قالباخليار فيه ومل يسم إىل مىت؟  وهو اًاشترى شيئ: قلت: النص

  .كما قال: قال إسحاق
  

  اإلقالة يف البيع اآلجل ]١٢٨٩[
  

  .٢/٤٧مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
إذا : قالقال املشتري على أن يعطيه دراهم؟ رجل اشترى من رجل سلعة إىل أجل، مث ندم البائع فاست: قلت: النص

  .أعطاه الدراهم فوق ما باعه، فليس به بأس
  .، كما قالاًشديد: قال إسحاق

  
   من األرض املبيعة الثمراستثناء ]١٢٩٠[

  
  .٢/٥٩ية الكوسج مسائل اإلمام أمحد روا: املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
مل : فقال البائع. خذ زرعك من األرض: ، واشترط مثرها فقال املبتاعاًإذا باع الرجل أرض: قال الثوري: قلت: النص

فرغ يل أرضي، وإن اشترط عليه أن الطعام : حيصده وإن مل يستحصد؛ ألنه يقول: نقول: يستحصد طعام؟ قال



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٩٧ 

ال يأخذ الزرع حىت يدرك، فإن أصابت األرض : قال أمحد. أرضك شهرين ضمن األرض إن أصابتها جائحةيف 
  .جائحة فليس عليه ضمان

  .كما قال أمحد: قال إسحاق
  

  التصرف يف رأس مال السلم قبل قبضه ]١٢٩١[
  

  .٢/٦٠مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
. اًأعطين ا دراهم، أو عرض: رجل سلف رجالً مائة دينار يف شيٍء، فلما ذهب ليزن له الدنانري قال: قلت: نصال

  .ال، حىت يأخذ الدنانري، مث يصارفه مبا شاء: قال
  .كما قال: قال إسحاق

  
  املصارفة يف البيع ]١٢٩٢[

  
  .٢/٦٠مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
 فأعطاه ،أعطين بالدينار دراهم: قال الثوري عن رجل باع من رجل سلعة بدينار، مث جاءه بعد فقال: قلت: النص

 اً؛ ألنه صرف، وإذا كان أخذ منه عرضاًترد إليه الدراهم؛ ألن البيع كان فاسد: قال. الدراهم مث ردت السلعة
دنانري دراهم فإنه  وكان قد أخذ بالاًوإن اشترى جارية فوجد ا عيبزلة الصرف، ـرد إليه دنانري؛ ألنه ليس مبن

إذا كان البيع جاز بالدنانري؛ فإنه يرد الدنانري إذا استحق الشيء إذا كان أصل البيع : قال أمحد. يرد الدنانري
  .؛ فإنه يرد الدراهماً، فإذا كان أصل البيع، فاسداًصحيح
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 ٥٩٨ 

 فقد صارت الدنانري لك، مث صرفتها بدارهم بعد، فقد جاز؛ اً كان صحيحكما قال؛ ألن البيع إذا: قال إسحاق
 فعليه رد اً فقد رد الثمن وهو الدنانري، وإذا كان فاسداً هلا، فإذا استحق ذلك البيع يوماًألن الدنانري كنت مالك

  .الدراهم
  

  )احليوان(الثنيا من املبيع  ]١٢٩٣[
  

  .٢/٦٦مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
هكذا : أقول: قال أمحدفأمسكها فقضى زيد بشروى رأسها؟ رجلٌ باع بقرةً واشترط رأسها، مث بدا له : قلت: النص

: قال الثوري . يف البقرة بقدر الرأسِ، يقوم الرأس مع اللحم فيكون له بقدر الرأس والبيع جائزاًيكون شريك
  .وتعجب أمحد من قوله. بيع فاسدال: وحنن نقول

  .كما قال أمحد: قال إسحاق
  

  اإلجارةالنفقة يف  ]١٢٩٤[
  

  .٢/٦٧مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
أعطاه  فال بأس به إذا اًإن مل يعطه ورق: رجلٌ اكترى إىل مكة واشترط عليه نفقته، قال: قال الزهري: قلت: النص

 ليس فيه شك، فهو أجود، وأما إذا أراد أن يأخذ دراهم، اً حمدوداًما يعجبين حىت يكون شيئ: قال أمحد. اًطعام
  .والطعام على ذلك قد تسهل الناس فيه. من أن حيدها) اًجيد بد(فال 

الطعام ) إذا كان(إن اكترى الرجل واشترط أن يطعم املكاري فإن ذلك كرى جائز، ولكن : قال إسحاق
مسمى مع الكرى املسمى كان أفضل، وإن مل يسم الطعام فهو جائز، ألنا جنيز إجارة الرجل نفسه على طعام 

  . بطعام بطنهااًإذا استأجر ظئر:  فقالواأيضاًبطنه وهؤالء أفسدوه، مث خالفوا قوهلم 



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٥٩٩ 

  
  اجتماع املضاربة واإلجارة ]١٢٩٥[

  
  .٢/٧٤مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
  .ما يعجبين أن يكون يف املضاربة شرطٌ: قال له بضاعة؟ من كره أن يدفع إىل رجلٍ ماالً مضاربة وحيمل: قلت: النص

  .كما قال، ال جيوز أن يعطيه على أن حيمله بضاعة، وال أن يعمل له عمالً: قال إسحاق
  

  امعاملة اليهودي والنصراين ومشاركتهم ]١٢٩٦[
  

  .٢/٨١مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
: قاليؤاجر نفسه منه؟ : قلت. البيع والشراءإذا كان هو يلي : قالشارك املسلم اليهودي والنصراين؟ ي: قلت: النص

  .أما اإلجارة فليس ا بأس
  .يكون املشرك آمره وناهيهحىت ) منه(ال خري يف اإلجارة : قال إسحاق

  .٤٣وانظر أيضاً ص 
  

  الرقىب ]١٢٩٧[
  

  .٢/٨٦مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
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 ٦٠٠ 

: هي للمطلقة واألمي، واحملتاجة منا، فماتت واحدة منهن، فقال شريح: اشترى ثالث نسوة دارا فقلن: قلت: النص
هذه معناها معىن : قال أمحد. --تت األوىل، فليس للباقني شيٌء، هي على سهمان اهللا  إذا ما،هذه الرقىب

  .الرقىب، هو كما قال
 بني الرقىب بل هو جائز إذا كان معناه معىن الرقىب، ال بل هو الرقىب، وقد سوى رسول اهللا : قال إسحاق

  .والعمرى فأجازمها
  

   يف السلمالتوصيلتكلفة  ]١٢٩٨[
  

  .٢/٨٧مام أمحد رواية الكوسج مسائل اإل: املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
 طعامك وأنا أوفيك خذ مين: رجل سلف يف طعام إىل أجل يوفيه مبكة فلقيه بغري مكة فقال: قال سفيان: قلت: النص

  .كما قال: قال أمحد.  ودراهماًهذا ال خري فيه، أن يأخذ طعام: قالكراك إىل مكة؟ 
  .--كما قال : قال إسحاق

  .٨٩ ،٦١وانظر أيضاً ص 
  

  تقسيط رأس مال السلم ]١٢٩٩[
  

  .٢/٨٧مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
ك اآلن مخسني، ومخسني إىل شهرٍ؟ أنقد: رجل سلف مائة درهم يف مائة فرقٍ إىل أجلٍ مسمى وقال: قلت: النص

  .صدق، كله مردود: قال أمحد.  وبعضه إىل أجلٍ فمردود كلهاًلسلف نقدإذا كان بعض ا: قال
  .كلما أسلم يف طعام مسمى، ومسى الثمن، ونقده بعضه جاز من السلم بقدره: قال إسحاق

  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٦٠١ 

  وفاء السلم دون حمله ]١٣٠٠[
  

  .٢/٨٩مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
خذ مين طعامك، وأنا : رجلٌ سلف إىل رجلٍ على أن يوفيه مبكان كذا وكذا فلقيه دون مكانه فقال: تقل: النص

  .ال بأس به: قال أمحد. مردود: إىل مكان كذا وكذا؟ قال) لك(أمحله 
  .ال بأس به): أمحد(قال  فإن أخذ منه ومل حيمله؟: وسئلَ

  .كما قال أمحد: قال إسحاق
  

  )واالستصناعالصرف (الصرف واإلجارة  ]١٣٠١[
  

  .٢/٩٨مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
قال . هذا مكروه، هذا يصري نسيئةً: ل؟ قااًرجل ابتاع من رجل فضة، واشترط عليه أن يصوغ له خامت: قلت: النص

هذا يف نفس البيع، ولكن لو مسى له ال: أمحد ،شرط يف أيضاًكراء مل يكن به بأس وهو جيد هذا مكروه 
  .الصرف

  .ال جيوز هذا الشرط، والصرف منتقض: قال إسحاق
  

  التخارج من الدين ]١٣٠٢[
  

  .٢/١٠٦مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٦٠٢ 

عندي : ىل الذي عليه احلق، فتقاضياه، فقال فذهبا إ،سئل سفيان عن رجلني أخوين ورثا صكَّا من أبيهما: قلت: النص
ال آخذُ إال : ، وقال اآلخراًأنا آخذ بنصييب طعام:  مبا لكما علي، فقال أحد األخويناًطعام، فاشتريا مين طعام

جائز، ويتقاضاه اآلخر فإن :  وهو الذي يصيبه؟ قالاًالدراهم، فأخذ أحدمها منه عشرة أقفزة خبمسني درمه
  .ا على الغرمي رجع األخ على أخيه بنصف الدراهم اليت أخذ وال يرجع بالطعامتوي، وذهب م

  . يتخارج أهل املرياث--ال يرجع عليه بشيء إذا كان قد رضي به حديث ابن عباس : قال أمحد
  .كما قال: قال إسحاق

  
  االشتراك يف السلم ]١٣٠٣[

  
  .٢/١٠٧مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: لتصنيفا
 بامسيهما، فأخذ أحدمها مجيعاً مبائة درهم، وكتبا الصك اًسئل سفيان عن رجلني باعا من رجل طعام: قلت: النص

  .ما أخذ فهو له إال أن يكونا خلطا الطعام قبل البيع: دراهم من الصك؟ قال
  .إذا خلطا فما أُخذ من شيء فهو بينهما) جيد: (قال أمحد
  .كما قال؛ ألنه مالٌ واحد بينهما: ققال إسحا

  
  الصرف والسلم ]١٣٠٤[

  
  .٢/١١١مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
ال : أعطين ذه الدراهم دنانري؟ قال: رجل سلف مائة درهم يف مائة مد بر إىل أجلٍ، فقال الذي يسلف: قلت: النص

  . فيكون بيعتني يف بيعةيعطيه دنانري
  .إليه الدراهم) أن يدفع(جيد، إمنا جيب له : قال أمحد
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 ٦٠٣ 

  .كما قال: قال إسحاق
  

  السلم وطريقة حساب قسط املسلم فيه من رأس مال السلم ]١٣٠٥[
  

  .٢/١١٢مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
 اً فال بأس أن يأخذ بعضه قمح، ومل يسم مائة قفيز، مائة درهم كل درهم يف قفيزإذا أسلفت رجالً: قلت: النص

  .اًوبعضه دراهم ما مل تكن مائة درهم يف مائة قفيز، فهو مكروه أن يأخذ بعضه دراهم وبعضه قمح
خص ، وراً أن يأخذ بعضه دراهم وبعضه طعام-رضي اهللا عنهما-على القولني واحد، كره ابن عمر : قال أمحد

  . فكالمها واحد عنده، وبعضه دراهماًابن عباس رضي اهللا عنهما أن يأخذ بعضه طعام
 اًأما ما ميزه الثوري فال متييز بينهما، وقول ابن عباس رضي اهللا عنهما يف أن يقبض بعضه سلم: قال إسحاق

  . مل يقبضه بعداًت طعامكأنك بعته بالدراهم اليت قبض: وبعضه دراهم أحب إلينا، ومن كرهه فحجته أن يقول
  

  اإلجارة بشرط معلق ]١٣٠٦[
  

  .٢/١١٨مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
ال : رجل اكترى دابةً من مكة إىل جدة بكذا وكذا، فإن ذهب من جدة إىل عسفان، فبكذا وكذا؟ قال: قلت: النص

  .بأس
: أن يقول: الذي يكرهه الناس: قال سفيان. عقدة واحدة حنن نقيم الكراء مقام البيع إذا كان يف ،ال: قال أمحد

  . ال يدري أي شيٍء كراه، من أيهم يأخذ كراه؟ فال، وإىل املدينة بكذا،أكري إىل مكة بكذا وكذا
  .هذا الذي أكرهه شرطني يف بيع: قال أمحد

  .كما قال أمحد: قال إسحاق
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 ٦٠٤ 

  
  )فتوحة مع حتديد األجرة بالشهراإلجارة ملدة م(املشاهرة  ]١٣٠٧[

  
  .٢/١٢٠مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
، أو اً معلوماًمكروه حىت يسمي شهر: كل شهرٍ بعشرة دراهم؟ قال سفيان) على(الرجل يؤاجر داره : قلت: النص

  . معلومةٌاًأشهر
  .ال كل شهرال بأس به إذا ق: قال أمحد

  .كما قال أمحد، إال أن الوقت الذي حيتاج إليه البد من بيانه، وإال أقل ذلك شهر: قال إسحاق
  

  لشرط اجلزائي على األجري املشتركا ]١٣٠٨[
  

  .٢/١٢١مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
: قلت. مكروه، له أجر مثله:  بنصف درهم؟ قالاًه اليوم بدرهمٍ، وغداخلياط يدفع إليه الثوب ليخيط: قلت: النص

  ألنه إن عمل اليوم بعضه مث مات من أيهما كنت تعطيه؟: مل تكرهه؟ قال: سئل
  .جيد: قال أمحد

  .كمال قال: قال إسحاق
  

  )مع عدم البيان(الشراء آجالً والبيع مراحبة  ]١٣٠٩[
  

  .٢/١٢٥مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  املذهب احلنبلي: التصنيف
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 ٦٠٥ 

إن شاء أخذ، : إن كان بعينه فصاحبه باخليار:  بنسيئة فباعه مراحبةً ومل يبني؟ قالاًرجل ابتاع بيع: قلت ألمحد: النص
فإن شاء املشتري رد، وإن : اًإذا كان البيع قائم): أمحد(قال . ترك، وإن كان قد استهلك فهو حالوإن شاء 

  . ذلك األجل، وإذا كان قد استهلك، حبس املشتري املال بقدر ما كان للبائع فيه من األجلشاء كان له إىل
  .كما قال أمحد سواء: قال إسحاق

  .١٧٩وانظر أيضاً ص 
  

  البيع مع التردد يف األجل ]١٣١٠[
  

  .٢/١٣٢مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
ليس هذا بوقت، هذا بيعتان : قال خرج عطاؤه قبل ذلك حل حقي؟  فإن،ل باع من رجل إىل سنةرج: قلت :النص

يف بيعة.  
  .كما قال: قال إسحاق

  
  البيع بثمن بعضه حاضر وآجل وبعضه نقد وغريه ]١٣١١[

  
  .٢/١٣٤مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
بعري ببعريين نسيئةً : قلت. اًما أعلم به بأس: قال بيد ودراهم، يف الدراهم نسيئة؟ اً ببعريين يدبعري: قلت: النص

  .هذا مكروه: قال بيد؟ اًودراهم، والدراهم يد
  .كالمها ال بأس به، والدارهم إذا كانت معجلةً فهو أحب إلينا: قال إسحاق
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 ٦٠٦ 

  اإلجارة بأجرة تزيد بزيادة املدة ]١٣١٢[
  

  .٢/١٣٧اإلمام أمحد رواية الكوسج مسائل : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
 فلك زيادة - يسميهاًشيئ- أو كذا اًأكتري منك إىل مكة بكذا وكذا، فإن سرت شهر: رجلٌ قال لرجلٍ: قلت: النص

  . إال أن يشترط شرطنياً واحداًأرجو أن ال يكون به بأس، إذا كان شرط: كذا وكذا؟ قال
  .هو جائز، وهكذا عمل الناس يف الكراء خاصةً: سحاققال إ

  
  البيع باجلملة والسعر بالوحدة ]١٣١٣[

  
  .٢/١٤٣مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
ر، وإن  فوجدها تسعني؛ فاملشتري باخليا،إذا اشترى مائة ثوبٍ، كل ثوب بعشرة دراهم: قال سفيان: قلت: النص

زادت على مائة؛ فالبيع مردود.  
  .كما قال: قال أمحد

  .كما قال: قال إسحاق
  

  )املتاركة(الزيادة على املعسر يف البيع احلال  ]١٣١٤[
  

  .٢/١٤٦مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
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 ٦٠٧ 

 اًتاركين وأزيدك، وبعين بيع: مل يقضك وعسر عليه الثمن، فقال بنقد واًإذا بعت رجالً بيع: قال سفيان: قلت: النص
  .مستقبالً بنسيئة، فال يبيعه إياه ولكن يبيعه غريه

  .أرجو أن ال يكون به بأس: قال أمحد
  .ال بأس به إذا تتاركا، مث تبايعا واإلرادةُ منهما على املتاركة: قال إسحاق

  
  بنقدين خمتلفنياملشاركة اقتسام الربح عند  ]١٣١٥[

  
  .٢/١٤٩مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
نكرهه، من أجل أنه : سئل سفيان عن رجلني اشتركا فجاء أحدمها بدنانري وجاء اآلخر بدراهم؟ قال): قلت: (النص

هم، كيف يقتسمان؟ فإن فعال إن جاء هذا بألف درهم، وجاء شريكه مبائة دينار فبيعت الدنانري بألفي در
  .فبيعت الدنانري بأكثر فرحبا؛ فالربح بينهما، فإذا اقتسما؛ عزلت قيمة املائة الدينار من الوزن على ما باع

  .وإذا جاء كل واحد منهما بدراهم فهو أحب إيل: قال أمحد
  .جيد، إذا افترقا يرجع هذا بالدنانري، ويرجع هذا بالدراهم: قال أمحد

  . خيرجاا أسلممجيعاً، والدراهم )أمحد(كما قال : سحاققال إ
  

  الشركة يف الطعام ]١٣١٦[
  

  .٢/١٥٠مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
) خيلطان: له(يكيل لشريكه النصف، قيل :  فقبضه مث أشرك فيه آخر؟ قالاًسئل عن رجل اشترى طعام: قلت: النص

  .نكرهه: بعد؟ قال
  .كما قال: قال إسحاق. ال أكرهه أن خيلطا بعد: قال أمحد
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 ٦٠٨ 

  
  )ما اشتريت فهو بيننا(الشركة بغري مال  ]١٣١٧[

  
  .٢/١٥٠مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
: ما اشتريت فهو بيين وبينك؟ قال: نهما قال كل واحد معن رجلني اشتركا بغري رؤوس أموال،سئل :  قلت:النص

  .اًأراه جائز
  .خالف أبا حنيفة: وأعجبه قول سفيان يف هذا، وقال. أقول جائز: قال أمحد

 فيما --اشتركت أنا، وعمار، وسعد : --هو كما قال، واألصل فيه ما قال ابن مسعود : قال إسحاق
  .هذه شركةٌ بغري مال: قال سفيان. نصيب

  
  من رب املالضارب شراء امل ]١٣١٨[

  
  .٢/١٥٢مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
أنا آخذه : سئل سفيان عن املضارب جييُء بالبز فيطلبونه بنسيئة إىل أجلٍ، فقال املضارب لصاحب املال: قلت: النص

  .يا أن يبيعه إياه إذا تراضاًال أرى به بأس: منك إىل ذلك األجل؟ قال
إذا باعه صاحب املال : قال أمحد)فجيد.(  

  .قال إسحاق كما قال
  

  قلب العقد ]١٣١٩[
  

  .٢/١٥٢مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
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 ٦٠٩ 

  البيوع: كتاب  
  املذهب احلنبلي: التصنيف

سان، مث يدفعه ذلك إذا كان لك قرض فال جتعله مضاربة إال أن تأمره أن يدفعه إىل إن: قال سفيان: قلت: النص
  .اً، وجيعلها مضاربةً، وجيعل املضاربة قرضاًجيد، وجيعل الوديعة قرض: اإلنسان إليه؟ قال

، وال يكون وديعةً اًإذا كان لك قرض على رجل فال تصرفه مضاربةً وال سلف): قال أمحد(جيد، : قال أمحد
  .كما قال: قال إسحاق. حىت تقبضه

  
  رأس املالاملضاربة مع ضمان جزء من  ]١٣٢٠[

  
  .٢/١٥٣مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
 مضاربةً فأخذ منها مخسة دنانري فضمنها، مث ألقاها يف اًقال سفيان يف رجلٍ دفع إىل رجل مخسني دينار: قلت: النص

  .ضمن، وله ما ربح: اخلمسني فربح؟ قال
  .يءليس هذا ش: قال أمحد

، مث أعاده فيه مث ربح؛ فاملضاربة صحيحةٌ، على ما اشترطا اًكلما أخذ املضارب من املضاربة شيئ: قال إسحاق
  .عليه

  
  الرهن يف الكفالة ]١٣٢١[

  
  .٢/١٥٤مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
أنا آخذُ بنصييب من : يلني فقال أحد الكف،اًبدين فأخذا منه رهنسئل سفيان عن رجلني كفال عن رجلٍ : قلت: النص

  . حىت يغرمااًما أراه رهن: قالالرهن؟ 



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٦١٠ 

  .ليس هذا يعد برهن! ؟اًحىت ال يغرما كيف يكون رهن: قال أمحد
  .كما قال: قال إسحاق

  
  أقرضين وأقضيك ]١٣٢٢[

  
  .٢/١٥٦مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  
  املذهب احلنبلي: يفالتصن
أقرضين وأقضيك، وكان له عليه عني دراهم، أو : سئل سفيان عن رجل كان له على رجل مالٌ، فقال له: قلت: النص

  .فال: ، وإن كان له عليه عرضاًدنانري، فال بأس أن يقرضه عين
  . مث جييء فيقضي دراهم أو قفيزين بر، فيبيعه بوكسٍ،اً فال، كأن يقرضه قفيزاًإذا كان جير شيئ: قال أمحد

  .كلما أراد جر منفعة فال خري فيه: قال إسحاق
ال أجد، : الرجل يكون له على الرجل قمح أو زيت فيتقاضاه، فيقول: قال سألت ابن عيينة قلت له: قلت

  .هذا مكروه، هذا أمر بين: ولكن أقرضين حىت أبتاع لك، وأقضيك؟ قال
  .أجاد أبو حممد: قال أمحد

  .كما قال: سحاققال إ
  

  التصرف يف دين القرض ]١٣٢٣[
  

  .٢/١٥٧مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
 فبعه من الذي عليه بنقد، وال تبعه منه بنسيئة، وال تبعه اًإذا كان لك على رجل طعام قرض: قال سفيان: قلت: النص

  .ىت يقضيهمن غريه بنقد وال نسيئة ح
  .جيد: قال أمحد



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٦١١ 

  .كما قال: قال إسحاق
  

  بيع دين القرض على غري املدين ]١٣٢٤[
  

  .٢/١٥٧مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
  .ه مبا لك علياً دراهم أو دنانري، فال تأخذن من غريه عرضاًإذا أقرضت رجالً قرض: قال سفيان: قلت: النص

  .كما قال: قال أمحد
  .كما قال: قال إسحاق

  
  الضمانإسقاط  ]١٣٢٥[

  
  .٢/١٥٨مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
  .كل شيٍء أصله ضمان فاشترط أن ليس عليه ضمان، فهو ضامن: قال سفيان: قلت: النص

  .وطهمإذا اشترط له فاملسلمون عند شر: قال أمحد
الوديعة كان ال ) رضي اهللا عنهما(كما قال أمحد، أال ترى أن أنس بن مالك بعد ما ضمنه عمر : قال إسحاق

  .يأخذ بضاعة إال بشرط أنه برئ من الضمن
  

  )تضمني يد األمانة بالشرط(اشتراط الضمان  ]١٣٢٦[
  

  .٢/١٥٩مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٦١٢ 

  ب احلنبلياملذه: التصنيف
  .كل شيٍء أصله أمانة فليس على صاحبه ضمانٌ وإن اشترط أنه ضامن: قال سفيان: قلت: النص

  .األمانة على معىن الوديعة والبضاعة: قال أمحد
  .األمانات كلها مؤداة ال ضمان فيها: قال إسحاق

  
  اشتراط التعويض عن املبيع املستحق للغري ]١٣٢٧[

  
  .٢/١٦٢الكوسج مسائل اإلمام أمحد رواية : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
 فعليك مثل ذرعها من دارٍ اًأبتاعها منك، فإن أدرك فيها أحد شيئ: ، فقال املشترياًرجل ابتاع دار: قلت: النص

  .ال يكون؛ هذا الشرط باطلٌ، والبيع جائز: أخرى؟ قال
ر، فإن أدرك فيها درك، فدارك األخرى بيع يل بثمن شتري منك هذه الداأ: إذا اشترط عليه، فقال: قال أمحد

  . فهذا بيعان يف بيعة، ال جيوز،هذه
  .كما قال أمحد: قال إسحاق

  
  اإلخالءالبيع بشرط  ]١٣٢٨[

  
  .٢/١٦٣مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
، اًال أرى هذا شيئ:  فال بيع بيين وبينك؟ قالاًإن مل حتمله غد: ، فقالاًسئل سفيان عن رجل باع بيع: قلت: النص

  .والبيع جائز
  .هو على شرطه: قال أمحد

  .هو كما قال أمحد: قال إسحاق



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٦١٣ 

  
  النقدالبيع بشرط  ]١٣٢٩[

  
  .٢/١٦٣مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
  .له شرطه: ، فال بيع بيين وبينك؟ قالاًإن مل تأتين بنقدي غد: ، فقالاًباع بيعسئل سفيان عن رجل : قلت: النص

  .له شرطه: قال أمحد
  .كما قال: قال إسحاق

  
  استئجار ما يرهن ]١٣٣٠[

  
  .٢/١٦٥مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
 أو حليك حىت أرهنه، أجر لك ا أكرين ثيابك:  إىل الرجل، فيقوللأكره أن جييء الرج: قال سفيان: قلت: النص

  .منفعةً، فهو قرض جر منفعةً
  .جيد: قال أمحد

  .كما قال: قال إسحاق
  

  تأجري العني املرهونة ]١٣٣١[
  

  .٢/١٦٩مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٦١٤ 

قد خرجت من الرهنِ إذا أخذ فضل :  مث أكراها من صاحب الدار؟ قالاًن رجل ارن دارسئل سفيان ع:  قلت:النص
غلة.  

 حىت ينقضي كراء ذلك، فإذا انقضى كراه رجعت إليه اًهذا ردها إىل مالكها األول، ال يكون رهن: قال أمحد
  .اًصارت رهن
  .كما قال أمحد: قال إسحاق

  
  التوكيل يف بيع الرهن ]١٣٣٢[

  
  .٢/١٧١إلمام أمحد رواية الكوسج مسائل ا: املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
إن جئت إىل كذا وكذا، وإال فبع ما :  على يدي صاحبه حبقٍ له، فقالاً رجل وضع رهننسئل سفيان ع: قلت: النص

، وإن ه أحب إيلّال يعجبين أن يبيع لنفسه، وأن يكون على يدي غري: قال سفيان. يف يديك واستوف حقك
  . فبيعه جائزباعه كما أمره

  .بيعهببيعه جائز إذا وكله : قال أمحد
  .كما قال أمحد، ولكن يكره له أن يكون أمني نفسه حىت يؤمر بذلك، فإن فعل جاز: قال إسحاق

  .٣/٩٤٤، ورواية عبد اهللا ٣٢وانظر أيضاً مسائل اإلمام أمحد رواية صاحل ص
  

  الصوريالربح يف الضمان  ]١٣٣٣[
  

  .٢/١٧١مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
 بألف درهم نسيئة إىل سنة فكره أن يبايعه، فدفع إىل رجلٍ ألف اًيلتمس من رجل بيع) عن رجلٍ(سئل : قلت: النص

 كفيالً عليه، اًأنا ضامن وبعه من فالن إىل سنة، واكتب الصك علي وعليه، وأكون اًابتع به حرير: درهم، فقال



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٦١٥ 

ال بأس :  فيما بينه وبني اهللا؟ قالاًفترى يف الربح شيئ): قلت(. البيع جائز يف القضاء: ح هو يلواملال والرب
  .بالربح

  .ال بأس بالربح: قال أمحد
  .كما قاال: قال إسحاق

  
  األجرة على الضمان والتكلفة الفعلية يف القرض ]١٣٣٤[

  
  .٢/١٧٦اية الكوسج مسائل اإلمام أمحد رو: املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
  .اكفل عين ولك ألف درهم؛ الكفالة جائزةٌ، ويرد عليه ألف درهم: إذا قال رجل لرجل: قال سفيان: قلت: النص

  .ما أعطاه من شيء فهو حسن: قال إسحاق . حبقاًما أرى هذا يأخذ شيئ: قال أمحد
 يل من فالن ألف درهم ولك عشرة دراهم؛ هذا ال خري فيه؛ ألنه قرض جر استقرض: وإذا قال): قال: (قلت
  .منفعة

  .أكرهه: قال إسحاق .هذا أجري، ال بأس به: قال أمحد
  

  التراضي على السعر ]١٣٣٥[
  

  .٢/٢٠٤مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
مئذ حىت ارتفع السعر، ، ومل يقبضه يواًبع مين طعام: رجل مائة درهم فقالرجل دفع إىل : قلت إلسحاق: النص

  والبيع عنده يومئذ فإن الشرىاًكلما اشترى طعام: قالر يومه أو بسعر يوم أخذ الدراهم؟ أللبائع أن يعطيه بسع
 وإن دفع .السلمفالبيع فاسد؛ ألن هذا غري  وإن اشتراه وليس عند البائع طعام .صحيح والبائع عليه التسليم

  . فإنَّ له أن يعطيه بسعر يومه الذي يسلمه إليهدراهم على أن يعطيه بسعر مسياه



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٦١٦ 

  
  الدين بالعني ]١٣٣٦[

  
  .٢/٢٠٥مسائل اإلمام أمحد رواية الكوسج : املصدر
  البيوع: كتاب  

  املذهب احلنبلي: التصنيف
 فال جيوز له اً إذا كان احلنطة عليه قرض:قال بسعر يومه؟ اًرجل له على رجل حنطة فأخذ شعري: قلت إلسحاق: النص

 كان باع منه حنطة فصار له عليه مثنه فله أن يأخذ  باع حينئذ الدين بالعني، ولو؛ ألنهاًأن يأخذ بقيمته شعري
 وقد رخص قوم يف أن يأخذ منه الكيل مثن احلنطة الذي له على .نطة كل شيء ال يكال وال يوزنبثمن احل

  . من العروض بسعر يومه الذي يقبضاًاهم، أو عرضصاحبه دنانري، أو در
  

   مع تعجيل الثمناالستجرار ]١٣٣٧[
 

  ١٩٠٩، م٢/٤٠. مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية الكوسج: املصدر
  البيوع: كتاب  

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
ال بأس به، عجل : قال استوىف أعطاه أو يعجل له الدرهم؟قلت إذا أخذ من اخلباز اخلبز رطالً بعد رطل، فإذا : النص

  .له أو مل يعجل له إال أن يكون يعجل له لريخص عليه فيكون قرضاً جر منفعة
  .كما قال سواء: قال إسحاق

  .٢٦٥وانظر أيضاً رواية أيب داود ص
  

  االنتفاع بالرهن يف البيع والقرض ]١٣٣٨[
 

  ١٩٤٧، م٢/٥١. مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية الكوسج: املصدر
  البيوع: كتاب  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٦١٧ 

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
  .الرهن يكون ممن رهنه: قالرجل رهن رهناً فهلك الرهن؟ :  قلت:النص

ال يذهب الرهن مباله بل يباع فيعطى حقه، وصاحبه يأخذ الفضل، : الرهن ممن رهنه، يقول املرن: قال إسحاق
  .ترادا الفضلوإذا كان نقصاناً فعلى الراهن، وإمنا هذا إذا كان الرهن حياً فإذا هلك 

إذا رهنه من قرض فال ينتفع بشئ وإن أذن له، وإذا كان من بيع فال بأس أن ينتفع به إذا كان أذن : قال أمحد
  . له

أخربنا هشام، عن احلسن :  بن إدريس، قالعبد اهللاحدثنا : أخربنا أمحد، قال: حدثنا إسحق بن منصور قال
 وإن أذن له صاحبه، وإذا كان من بيع فال بأس أن ينتفع به إذا ال ينتفع بالرهن إذا كان من قرض،: وحممد قاال

  .أذن لك
  .كما قال، ومسعته من ابن ادريس: قال إسحاق

  
  ضمان الشريك ]١٣٣٩[

 

  ١٩٧٦، م٢/٦٢. مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية الكوسج: املصدر
  البيوع: كتاب  

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
يك ضمان إذا كفل لشريكه عن غرمي هلما؛ ألنه ال ينبغي ألحدمها أن ليس على الشر: قال الثوري: قلت: النص

  .يستويف دون صاحبه
  .إذا ضمن له نصيبه فهو ضامن: قال أمحد

  .قال إسحاق كما قال أمحد
  

  العينة بدون تواطؤ ]١٣٤٠[
 

  ١٩٨٤، م٢/٦٥. مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية الكوسج: املصدر
  البيوع: كتاب  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٦١٨ 

  .لياملذهب احلنب: التصنيف
ال بأس أن يشتريه بأكثر، وال : قال أمحداشتره مين؟ : ل فوجدته بعينه فقالإذا بعت ثوباً فحل األج: قلت: النص

  .يشتريه بأقل إذا مل يكن قبض الثمن، وإذا كان قبض الثمن فليشتره كيف شاء
  .كما قال: قال إسحاق

  .]١٣٥٢[ وانظر منتج 
  

  رك فيه مراحبةبيع املشت ]١٣٤١[
 

  ٢٠٠١، م٢/٧١. مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية الكوسج: املصدر
  البيوع: كتاب  

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
إذا اشتريا متاعاً مث تقاوماه، فأخذ كل واحد منهما بعضه فليس له أن يبيعه مراحبة؛ ألنه قد : قال الثوري: قلت: النص

  .كان اشترى معه غريه
  . يبيعه مراحبةال: قال أمحد

  .بلى، يبيعه مراحبة بعد أن يبني أنا اشتريناه مث قومناه: قال إسحاق
  

  كفالة املضارب ]١٣٤٢[
 

  ٢٠١٤، م٢/٧٤. مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية الكوسج: املصدر
  البيوع: كتاب  

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
يكره ذلك من أجل أنه كفل عنه، : ؟ قالان علياد: رجل دفع إىل رجل ماالً مضاربة وقال: قال الثوري: قلت: النص

  .وهو جير إليه منفعة
  .ادان علي: ما أعلم به بأساً إذا قال: قال

  .كما قال؛ ألن ذلك منه ليس بشرط يشرطه فيفسد، إمنا هو زيادة منفعة هلما: قال إسحاق



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٦١٩ 

  
  املضاربة بالعروض ]١٣٤٣[

 

  ٢٠١٧ م،٢/٧٥. مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية الكوسج: املصدر
  البيوع: كتاب  

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
  .أكره أن يفعله فإن فعله فهو على ما اشترطاه: قال أمحدعطاه العروض مضاربة له أجر مثله؟ إذا أ: قلت: النص

الذي يعجبنا أن ال تكون املضاربة إال بالذهب والفضة، فإن أعطاه متاعاً فليقل له بعه فإذا صار : قال إسحاق
  .و مضاربة بيين وبينكدراهم فه

  
  املضاربةمال خلط  ]١٣٤٤[

 

  ٢٠١٨ ، م٢/٧٦، وأيضاً ٢٠٢٠ ، م٢/٧٧. مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية الكوسج: املصدر
  البيوع: كتاب  

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
ن هلك املال رجل أخذ من رجل ماالً مضاربة فعمل فيه وخلط فيه ماالً له، ومل يعلم اآلخر، إ: قال قتادة: قلت: النص

  .فال ضمان عليه، وإن كان فيه ربح فهو باحلصص
  !ما أحسن ما قال: قال أمحد

اعمل برأيك واخلطه مبالك : كلما خلط بغري إذنه فهو ضامن، والربح لألول إال أن يكون قال له: قال إسحاق
  .إن شئت

  
  وضع رأس مال السلم لدى عدل ]١٣٤٥[

 

  ٢١١١، م٢/١١٠. كوسجمسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ال: املصدر
  البيوع: كتاب  



   

  

  ــــ            

  

                  

 

 ٦٢٠ 

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
، فإذا جاء األجل أعطاه رجل سلف مائه درهم يف مائة قفيز على أن يضع الدراهم على يدي العدل: قلت: النص

  .هذا مردود؛ ألنه ال يكون السلم إال بقبض: قالالدراهم؟ 
  .كما قال: قال إسحاق

  
  السلم يف معني ]١٣٤٦[

 

  ٢١١٢، م٢/١١١. ئل اإلمام أمحد بن حنبل رواية الكوسجمسا: املصدر
  البيوع: كتاب  

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
هذا مردود؛ ألن :  إىل عشرة أيام؟ قال دراهم على أن يعطيه من أندره هذا طعاماًرجل سلف رجالً: قلت: النص

  .أصله غرر؛ ألنه إن احترق أو سرق مل يكن له شيء
  .اً وال قرية صغرية منا منها الطعام إال أن يكون مثل املوصل، والسوادال يسمي أندر: قال أمحد

  .كما قال أمحد؛ ألن األمصار قلما خيلو مصر من ذلك النوع: قال إسحاق
  .هذا مكروه: قال أسلفك يف طعام أرضك اليت مبكان كذا وكذا؟: الرجل يقول: قلت

  .مكروه: سواء إذا كان أرضا بعينها، يقول: قال أمحد
  .كما قال أمحد: ل إسحاققا

  
  )دون حتديد جنس أو بيع (التوكيل باملطلق ]١٣٤٧[

 

  ٢١٤٥، م٢/١٢٣. مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية الكوسج: املصدر
  البيوع: كتاب  

  .املذهب احلنبلي: التصنيف



   

  

  ــــ            
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 مل يشتر هذا: قال أمحده، فإن اشترى بأقل أو بأكثر ضمن؟ اشتر يل سلعة ومل يصف ل: فإن قال: قال: قلت: النص
وصف مل يضمن إال أن يشتري إذا : قلت. ترى له حبشياً؟ ال، حىت يصفه لهله، أرأيت إن أراد هو رومياً فاش

  .يضمن إذا اشترى بأكثر: قالبأكثر؟ 
  .كما قال: سحاققال إ

  
  البيع واإلجارة ]١٣٤٨[

 

  ٢١٥٧، م٢/١٢٨. مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية الكوسج: املصدر
  البيوع: كتاب  

  .املذهب احلنبلي: نيفالتص
مكروه؛ ألنه مسى عمالً : قال. أبيعكه وعلي خياطته وقصارته: سئل سفيان عن رجل باع ثوباً، فقال: قلت: النص

  .وبيعاً، فإن سرق الثوب من عند البائع فهو من مال البائع حىت يسلمه
أبيعكه وعلي قصارته فال : إذا قالإذا قال أبيعكه وعلي خياطته وقصارته، فهذا حنو شرطني يف بيع، و: قال أمحد

  .بأس به، وإذا قال أبيعكه وعلي خياطته فال بأس به إمنا هذا شرط واحد
  .كما قال أمحد: قال إسحاق
  .فال: قال. نعم: يف غري احلرث؟ قلت:  قالالرجل يشترط على األكار أن يعمل له؟: قلت ألمحد

  
  أقلين ولك كذا ]١٣٤٩[

 

  ٢١٦٥، م٢/١٣٢. ل رواية الكوسجمسائل اإلمام أمحد بن حنب: املصدر
  البيوع: كتاب  

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
  أقلين ولك كذا وكذا؟: رجل اشترى سلعةً من رجل فندم فيها، قال: قلت: النص

أكرهه، أن يكون يرجع إليه سلعته ومعها فضل إال أن تكون تغريت السوق، أو تتاركا البيع فباعه بيعاً : قال أمحد 
  .فهذا مكروه: أقلين فيها ولك كذا وكذا: بأس به، ولكن إن جاء إىل نفس البيع فقالمستأنفاً فال 
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  .كما قال سواء: قال إسحاق
  

  نفقة املضارب ]١٣٥٠[
 

  ٢٢٤٠، م٢/١٦٠. مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية الكوسج: املصدر
  البيوع: كتاب  

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
ه، إال أن يشترط املضارب ينفق من مال نفس: قال أمحدمن أين نفقته؟  رجل ماالً مضاربة رجل أخذ من: قلت: النص

  .على صاحب املال
  .كما قال، إال أن يكون عمله يف املضاربة يف سفر يسافره؛ فإن النفقة حينئذ من املضاربة: قال إسحاق

  .٣/٩٤٧وانظر أيضاً مسائل اإلمام أمحد رواية عبد اهللا 
  

  البيع بالصفة ]١٣٥١[
 

  ٢٢٥٠، م٢/١٦٣. مام أمحد بن حنبل رواية الكوسجمسائل اإل: املصدر
  البيوع: كتاب  

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
سئل سفيان عن رجل من أهل القرى جاء فاشتريت منه طعاماً، ومل أر الطعام، ونقدته الثمن؟ فلم ير : قلت: النص

 أن حيرك الثمن حىت ينظر أيرضى بذلك بأساً، ولكن ال يسمي أجالً، فإذا رأيته فأنت باخليار، وال نرى للبائع
  .املشتري أم ال

ال حيرك الثمن كما قال، والبائع مالك بعد، ما مل يكتله املشتري، فإن ربح يف الثمن شيئاً، فالربح : قال أمحد
  .للمشتري

  .كما قال أمحد سواء: قال إسحاق
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  تواطؤعن رجوع السلعة للبائع ال  ]١٣٥٢[
 

  ٢٢٨٠، م٢/١٧٣. اية الكوسجمسائل اإلمام أمحد بن حنبل رو: املصدر
  البيوع: كتاب  

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
هذا مكروه، : تعطينيه بعشرين؟ قال: رجل باع ثوباً بعشرة دراهم تنقد، ومل ينتقد الثمن، فقال للمشتري: قلت: النص

  .من أجل أنه مل ينتقد
  .ليس ذا بأس: قال أمحد

  . جاز، إمنا يكره اخلداعإذا كان البيع منهما على الرغبة: قال إسحاق
  

  البيع بشرط بدون تسمية األجل ]١٣٥٣[
 

  ٢٢٨٥، م٢/١٧٥. مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية الكوسج: املصدر
  البيوع: كتاب  

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
  .ال يعجبين، حىت يسمي يوماً أو يومني: سئل سفيان عن الرجل يبيع البيع بشرط، وال يسمي أجالً؟ قال: قلت: النص

  .إذا مسى هو أحسن! إذا مل يسم أي شيء يكون؟: قال أمحد
  .البد من أن جيتمعا على شيء معلوم: قال إسحاق

  
  اإلجارة بالنسبة ]١٣٥٤[

 

  ٢٣٠٠، م٢/١٨١. مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية الكوسج: املصدر
  البيوع: كتاب  

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
   على النصف، واجللد يدبغ فيهلك يف يده قبل أن يسلمه ويرده؟سئل إسحاق عن الرجل يدفع الثوب ينسج: النص
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فإن ذلك جائز عندنا ملا يتعامل الناس : أما من يدفع الثوب إىل النساج على الثلث أو الربع، أو شيء مسمى: قال
 بينهم، كذلك سنتهم بينهم إذا مل يكن يف ذلك شرط حيرم حالالً، أو حيل حراماً، ويف اإلجازات قد أجازوا
أكثر مما يدخل يف معاملة من ينسج الثياب، فإن هلك الثوب يف يد النساج أو الدباغ يهلك اجللد يف يده، وقد 

  .أخذه بأجرة بينة؛ فإم ضامنون لقيمة ما استهلكوا
  .٤٣وانظر أيضاً ص 

  
  الوكيل يوكل ]١٣٥٥[

 

  ٣٠٤٤، م٢/٤٤٦. مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية الكوسج: املصدر
  الوصايا: باب  

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
وكيل وكلته، فوكل الوكيل وكيالً : قالما هو؟ : قلت.ال جيوز:  عن وكالة الوكيل؟ قالسئل سفيان: قلت: النص

  .آخر
  .كما قال: قال إسحاق

  
  بيع العامل ما عمل قبل أن يدرك ]١٣٥٦[

 

  ٣٣٨١، م٢/٥٦٤. مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية الكوسج: املصدر
  ىتمسائل ش: باب  

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
فريفع صاحب : قلت. ما عمل فيه؟ فلم يعرفه: قلت. ال: يبيع األكار ما عمل قبل أن يدرك؟ قالأ: قلت: النص

  .ال: قالاألرض البذر؟ 
  .ال: قال أيبيع األكار عمالً قبل أن يدرك؟: قلت ألمحد

فإن أراد رب ،  شك يف ذلك أنه جائزكلما كان األكار يبيع نصيبه برضا من رب األرض فال: قال إسحاق
  .األرض أن يأخذه من الذي اشتراها فله ذلك، وذلك كله إذا مل يدرك الزرع
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  من صور املشاركة ]١٣٥٧[

 

  ٣٣٥٦، م٢/٥٥٥. مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية الكوسج: املصدر
  مسائل شىت: باب  

  .املذهب احلنبلي: التصنيف
مث قسموا ما خيرج منها؟ ،  واحدةز فجعلوها قطيعةًـاحد منهم عشرةُ أعنقوم مجاعة لكل و: قلت إلسحاق: النص

وال ينظر ، كلما اتفقت كلمتهم على االنتفاع مبا خيرج من ألباا ومسنها على أمر معلوم بينهم جاز ذلك: قال
ينهم أجزاء كل مث جزءوه ب، إن كان فيه ما ال ينتفع به، ولصاحبه ما ينتفع به بعد إذ خلطوا ما خيرج من مجيعها
  .على قدر ما يطمع أن يصيبه من أعرته على االنفراد؛ ألن هذا الصلح اصطلحوا عليه
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  واحلمد هللا رب العاملني
 


