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، َوَنْحِوِه  -َما لَُه اْسٌم َخاصٌّ َيْشَمُل َأْنَواعًا  َوالِجنُْس:  .-َكبُرٍّ

ِة، َواألَْخبَاِز، َواألَْدَهاِن  -َأْجنَاٌس  َوُفُروُع األَْجنَاِس:  .-َكاألَدِقَّ

 .َوَكَذا اللَّبَنُ  ،َواللَّْحُم: َأْجنَاٌس بِاْختََِلِف ُأُصولِهِ 

ْحُم، َوالَكبُِد: َأْجنَاٌس.َواللَّْحُم،   َوالشَّ

 :(1)  الشَّْرحُ 
  ُم َمٍَّد،  نَِبيِ نَا َعَلى َوالسَََّلم   َوالصَََّلة   الَعاَلِمنَي،  َرب ِ  لِلَِّ  احلَْمد   الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 
 َأْْجَِعنَي.  َوَأْصَحاِبهِ  آلِِه، َوَعَلى

، َوَنْحِوِه  -َما لَُه اْسٌم َخاصٌّ َيْشَمُل َأْنَواعًا  َوالِجنُْس:): قَاَل َرِْحَه  الِلَّ    .(-َكبُرٍّ

وأن األجناا  إذا اتللتا   ،أن يبيع مكيَلً جبنسه إال كيَلً  جيوزملا ذكر رْحه للا أنه ال  
 َما لَُه اْسٌم َخاصٌّ  َوالِجنُْس:)اجلان  فااال:  ما هو تعريفذكر بعد ذلك  ؛جيوز فيها اللتاضل

أن  :أي (َكبُرٍّ )ل لاه باولاه: اجلن  اسم يطلق على ما حتله من أنواع ومثَّ  :يعين (َيْشَمُل َأْنَواعًا
 .وهكذا ،ريصأو بر م يبر شام :مثل لتظ عام حتله أنواع هذا جن  الب  

 .العجوة والسكري وحنو ذلك :مثل: اللمر هذا جن  حتله أنواع مثل( َوَنْحِوهِ )
 ْج  وهكذا، و  ومثال على اجلن : مثل السيارة هذه جن  حتلها أنواع مرسيد  مثَلً 
ذكار بعااد  ،الاوزن يف وملاا ذكار رْحاه للا أن اجلاان  ال جياوز أن يبااع جبنساه إال كاايَلً وكاذا

أي: ماا  (َأْجنَاٌس  َوُفُروُع األَْجنَاسِ )ذلك أن ما تترع من هذا اجلن  يعلب كأصله؛ لذا قاال: 
 .تترع من جنسه يعلب جنساً 

ةِ ) :أو األصاال فاااال ل رْحااه للا ملااا تتاارع عاان اجلاان ومثااَّ  إذا  :أي ،ْجااع يقيااق (َكاألَدِقَََّّّ
 .حولنا احلب وطحناه فأصبح يقيااً حكمه حكم أصله

-أصبح الب يقياًا والشعري يقياًا  :يعين - لو طحنا شعريًا وطحنا براً  :مثال ذلك
 .األصل شعري وب ر حبه يفحكمه حكم 
ازِ )ل مثااال آتاار فاااال: ومثااَّ  ن الشااعري لااه ماا أن اخلبااز امللتاارع  :أي ،زباا ْجااع ت (َواألَْخبَََّّ
 ن الب له حكم الب وهكذا.واملأتوذ م واخلبز امللترع ،الشعريحكم 
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انِ )ل مبثااال اثلااا فاااال: ومثااَّ  تااذ منااه الاادهن فحكاام فرعااه  وكااذلك مااا أ   :أي (َواألَْدهَََّّ
وإذا أتااذ ماان الحاانم حكمااه حكاام  ،فالاادهن إذا أتااذ ماان البااار حكمااه حكاام البااار ،كااذلك
 الحنم.

ني من يقيق الب عال جيوز أن تبيع صا :األمثلة الثَلثةفكأن املصنف رْحه للا ياول يف 
 .ألن جنسها واحد ؛بثَلثة أصواع من يقيق بر آتر

 وجيوز أن تبيع صاعاً من يقيق الب بصاعني من يقيق الشعري بشرط اللاابض. 
ات من تبز الشعري التلَلف بوحيوز أن تبيع ثَلث حبات من تبز الب خبم  ح

ألن ما  ؛وال جيوز أن تبيع ثَلث حبات من تبز الب خبم  حبات من تبز الب ،ن جلا
 .- وهو الب - أصله واحد -وهو اخلبز  -تترع 
البار، األيهان جيوز أن تبيع صاعني من يهن البار بثَلثة أصواع من يهن  يف كذلكو 

أصلهما من جن  ألن  ؛ من يهن البار بثَلثة أصواع من يهن البار وال جيوز أن تبيع صاعني
  .- وهو البار -واحد 

َواللَّْحُم: )ل مبثال يبني ذلك فااال: مثَّ  ،اجلن  وأن الترع يلحق أبصله رْحه للا وملا بنيَّ 

ولِهِ  فلحام اببال جان  وحلام الباار جاان   ،مااا أتاذ مناه اللحام :يعاين (َأْجنََّاٌس بَِّاْختََِلِف ُأصَُّ
 ؛فيجااااوز أن تشاااايي  سااااة كيلااااو حلاااام إباااال بعشاااارة كيلااااو ماااان حلاااام الحاااانم ،جاااان الحاااانم  وحلاااام

 ؛وال جيااوز أن تشاايي  سااة كيلااو ماان حلاام الحاانم بساالة كيلااو ماان حلاام الحاانم ،التالَلف اجلاان 
 .- وهو الحنم -ن  واحد جلألن ا

بَنُ )قااال:  َذا اللَََّّّ إذا كااان مصاادره ماان البااار  فاااللن ،أي: أجنااا  تتاالَلف أصااوله (َوكَََّّ
 والحنم تلحنم. ،واببل تببل ،فجن  هذا اللن نلحاه أبصل البار

  بسلة أصواع من لن البار الرييء مثَلً ر ن تشيي  سة أصواع من لن البا أفَل جيوز 
وجيوز أن تشيي صاعني من لن اببل بصاعني من اببل نتسه لللماثل  ،ن  واحدجلألن ا
 بشرط الابض. و 

ق املصااانف رْحاااه للا يانااارة اجلااان  مباااا يف اجلساااد الواحاااد مااان احلياااوان مث بعاااد ذلاااك ضااايَّ 
دُ )فاااال:  ْحُم، َوالَكبََِّّ ُم، َوالشَََّّّ اٌس ) ،يف جساام احليااوان الواحااد (َواللَّحََّّْ وإن كاناا  يف  (َأْجنَََّّ

 .جسم واحد



3 

ولو  ،التلَلف اجلن  ؛مثال ذلك: لو اشيى نصف كيلو حلم بربع كيلو شحم جيوز
ولو اشيك  ،التلَلف األجنا  ؛اشيى كيلو حلم بنصف كيلو كبد وكَلمها من الحنم جيوز

فباع أحدمها لآلتر من اللحم  سة كيلو من حلم هذا البعري بثَلثة كيلو من  ؛بلإاثنان يف 
ألن حلم البعري جن ، ولو تع كيلو حلم من البعري  ؛ال جيوز :بهحلم هذا البعري على صاح
 جيوز التلَلف اجلن .من الكبد من ذلك اببل على صاحبه بنصف كيلو 

ا سبق أن اجلن  وما تترع منه أو طبخ به فحكمه حكم أصله وأن اللحم فلبني مم
مبا  إن بيع  أصل   جسد احليوان من مسمىً  ما يفكذا و  ،وكذا اللن ،أجنا  تتلَلف أصوله

 من جن  آتر فالكبد جن  واللحم جن . احليوان يفجن  مبتريه إن بيع مبا ف فيه
 وللا أعلم، وصلى للا وسلَّم على نبينا ُممد، وعلى آله وأصحابه أْجعني.


