َو ََل َي ِص ُّح بَ ْي ُع لَ ْح ٍم بِ َح َي َو ٍ
ان ِم ْن ِجن ِْس ِهَ ،و َي ِص ُّح بِ َغ ْيرِ ِجن ِْس ِه.
يق ِه ،و ََل َنيئِ ِه بِمطْب ِ
يق ِه و ََل س ِو ِ
ِ ِ
وخ ِهَ ،و َأ ْص ِل ِه بِ َع ِصيرِ ِهَ ،وخَ الِ ِص ِه
َ ْ َ ُ
َو ََل َي ُجو ُز بَيْ ُع َح ٍّ
ب بِدَ ق َ َ
َب َم ُشوبِ ِهَ ،و َر ْطبِ ِه بِ َيابِ ِس ِه.

َّ
الش ْرحُ(:)1
بِ ِ
الرِحي ِمِ،احلمدَِِِِِّ ِ
الس ََلمِِ َعلَىِنَبِيِنَاُِمَ َّم ٍدَِ،و َعلَىِ
بِ ْس ِمِ ِ
نيَِ،و َّ
الص ََلةَِِو َّ
الر ْْحَ ِنِ َّ
للاِِ َّ
العالَم َ
لِلَِر ِ َ
َْ
آلِِهِ،وأَصحابِِِهِأ ْ ِ
نيِ.
َْجَع َ
َ َْ
ِالِلَ (ِ:و ََل َي ِص ُّح بَيْ ُع لَ ْح ٍم بِ َحيَ َو ٍ
ان ِم ْن ِجن ِْس ِه.)...
ال َِرِْحَه َِّ
قَ َ

َلاِوالِموزنِجبنسهِإالِوزِناِ،مثِبنيِ
ملاِقررِرْحهِللاِقاعدهِأنهِالِيباعِمكيلِجبنسهِإالِكي ِ
بعدِذلكِماِهوِاجلنسِ،ذكرِهناِفيماِإذاِحصلِحتولِهلذاِاجلنسِمنِأصلهِ،وهذاِالتحولِ
الِخيلوِ:إماِأنِيكونِيفِاحليوانِ،وإماِأنِيكونِيفِالنباتِ .
فقالِعنِاحليوانَ (ِ:و ََل َي ِص ُّح َب ْي ُع لَ ْح ٍم)ِاملرادِابللحمِهناِ:ماِيصارِإليهِبعدِذبحِاحليوانِ،

وقوله(ِ:بِ َح َي َو ٍ
ان)ِأيِ:حبيوانِحيِ (ِ،م ْن ِجن ِْس ِه)ِأيِ:كَلِاللحمِواحليوانِمنِجنسِواحدِ ِ.

مثالِذلكِ:لوِابعِعشرِكيلواتِمنِحلمِالبقرِببقرةِصغريةِ،علىِقولِاملصنفِرْحهِللاِ
الِيصحِ ِ.
مثالِآخرِ:لوِابعِمخسنيِكيلوِمنِحلمِالبعريِببعريِحيِ،الِيصح؛ِألنِكليهماِجنسِ
واحدِ،واستدلواِعلىِذلكِمبرسلِسعيدِبنِاملسيبِرْحهِللاََ «ِ:نَىِ–ِأيِ:النيبِﷺَِ ِ-ع ْنِ
بَْي ِعِاحلَيَ َو ِانِ ِابللَّ ْح ِم»(ِ .)2
والقولُالثاينِ:أنهِجيوزِبيعِاللحمِابحليوان؛ِلتغريِوحتولِاجلنسِفيهِ،وأجابواِعنِحديثِ

سعيدِبنِاملسيبِرْحهِللاِأبنهِحديثِضعيفِ .

والقولُالثالثِ:أنهِالِيصحِبيعِاللحمِابحليوانِمنِجنسهِإذاِكانِاملقصودِيفِالبيعِهوِ

َلاِ ،أوِماِفيهِلنبِوحنوِذلكِفيجوزِ،وإىلِهذاِ
اللحمِفقطِ،أماِإذاِكانِاملقصودِالركوبِمث ِ

القولِذهبِشيخِاإلسَلمِرْحهِللاِوهوِالقولِالراجحِِ .
(ِ)1درسِاخلميسِِ1441/06/05ه ِ .
(ِِ)2رواهِمالكِيفِاملوطأِ(ِ .)1912
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مثِقالَِ (ِ:و َي ِص ُّح بِ َغ ْيرِ ِجن ِْس ِه)ِيعينِ:يصحِبيعِاللحمِحبيوانِمنِغريِجنسهِ،مثلِ:لوِ
ابعِعشرينِكيلوِمنِحلمِالبقرِبشاةِحيةِ :يصح؛ ِألنِجنسِالبقرِخيتلفِعنِجنسِالغنمِِ،
وهكذاِِ .
وملاِذكرِرْحهِللاِالقسمِاألولِ،انتقلِإىلِالقسمِالثاينِوهوِ:إذاِكانِالتحولِيفِالنباتِ
وهوِمنِجنسِواحدِ،وذكرِلذلكِستةِأمثلهِ :

املثالُاألولِ:قالَ (ِ:و ََل َي ُجو ُز بَيْ ُع َح ٍّب)ِأيِ:والِجيوزِبيعِحبِمنِالربِأوِالشعريِِ،

(بِدَ ِق ِيق ِه)ِأيِ:بعدِطحنه؛ِوذلكِلعدمِالتماثلِبينهماِ .

مثالِذلكِِ:لوِابعهِبرِاِمنِاحلبِمقدارهِصاعِاِبصاعِمنِالربِاملطحونِالِجيوز؛ِلعدمِ

التماثل؛ِ ألنِاحلبِبعدِطحنهِينتشرِويتناثرِ،فالصاعِمنِالدقيقِبعدِطحنهِيقلِيفِاحلجمِ،
فلوِابعهِصاعِا ِمنِشعريِبصاعِمنِدقيقِالشعريِالِشكِأنِدقيقِالشعريِأكثرِمنِنحيةِ
احلبِقبلِطحنهِِ .
املثالُالثاينِ:قالَ (ِ:و ََل َس ِو ِيق ِه)ِأيِ:الِجيوزِأنِيباعِالربِقبلِطحنهِبربِعِملِبهِسويق اِ،

واملرادِابلسويقِِ:الربِأوِالشعريِاملطحونِالذىِيكونِمعهِمسنِأوِماءِ،فبعدِأنِيكونِسويقِاِ
َلاِللحبِقبلِطحنهِ .
الِيكونِمماث ِ
املثالُالثالثِ:قال(ِ:و ََل َنيئِ ِه بِمطْب ِ
وخ ِه)ِأيِ:الِيباعِجنسِمماِيطبخِبشيءِملِيطبخِ،
َ ْ َ ُ

مثالِذلكِ:لوِابعهِكيلوِحلمِينءِ–ِيعينِ:غريِمطبوخِِ-بكيلوِحلمِمطبوخِ:الِجيوز؛ِألنِ
َلاِ،فَلِيتحققِفيهِالتماثلِ .
املطبوخِيدخلهِاملاءِوغريِذلكِفيكونِثقي ِ
املثالُالرابعِ:قالَ (ِ:و َأ ْص ِل ِه بِ َع ِصيرِ ِه)ِأيِ:الِيباعِاألصلِاملستخرجِمنهِالعصريِبعصريِ

منِجنسهِ .
مثالِذلكِ:الِيباعِصاعِزيتونِبصاعِمنِزيتِالزيتونِلعدمِالتماثل؛ ِألنِاألصلِإذاِ
عِصرِالِخيرجِمنهِإالِشيئِاِيسريِاِ،فحىتِخنرجِصاعِاِمنِزيتِالزيتونِحنتاجِإىلِزيتونِكثريِِ .
مثالِآخرِ:الِجيوزِأنِيبيعِمخسةِأصواعِمنِالربتقالِخبمسةِأصواعِمنِعصريِالربتقال؛ِ
لعدمِالتماثلِ .
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املثالُاخلامسِ:قالَ (ِ:وخَ الِ ِص ِه َب َم ُشوبِ ِه)ِاملرادِابخلالصِ:الذىِملِيضفِإليهِشيءِمنِ
ماءِوحنوهِ،واملشوبِ:هوِالذىِأضيفِإليهِشيءِ ِ.
مثالِذلكِِ:لوِابعهِصاعِاِمنِبرِبصاعِفيهِبرِوشعريِالِجيوز؛ِلعدمِالتماثلِيفِالربِ،
َلاِالِيصحِلعدمِالتماثلِ .
ولوِابعهِصاعِاِمنِعصريِالربتقالِبصاعِمنِعصريِالربتقالِواملوزِمث ِ
املثالُالسادسِ:قالَ (ِ:و َر ْطبِ ِه بِ َيابِ ِس ِه)ِأيِ:الِيباعِرطبِمباِهوِمنِجنسهِإذاِيبسِ .

مثالِذلكِِ:لوِابعهِصاعِاِمنِالتنيِالرطبِبصاعِمنِالتنيِاجملففِِ -اليابسِِ ِ -الِ
يصح؛ِألنِاليابسِقدِنشفِمنهِاملاءِفقلِ .
َِّ
وكذلكِالِيباعِالرطبِابلتمر؛ِألنِالتمرِقدِنشفِإالِيفِمسألةِالعراايِ،والدليلِعلىِ
ذلكِ:أنِالنيب ِﷺ ِِِ-كماِيف ِسننِأيبِداود(ِ -ِ )1ملاِسئلِعنِشراءِالتمرِابلرطب؟ِفقالِ:
«أَيَنْ قص ُّ ِ ِ
ك»ِوذلكِلعدمِالتماثلِِ .
ِالِلِِﷺِ َع ْنِذَلِ َِ
س؟ِقَالواِنَ َع ْمِ،فَنَ َهاه َِرسول َّ
ُالرطَبُإذَاُيَب َ
وللاِأعلمِ،وصلىِللاِوسلَّمِعلىِنبيناُِممدِ،وعلىِآلهِوأصحابهِأْجعني.

(ِ)1ينظرِسننِأيبِداودِ(ِ،)3359ورواهِأْحدِ(ِ)1544والرتمذيِ(ِ)1225والنسائيِ(ِ)4545وابنِماجهِ(ِ)2264
منِحديثِسعدِبنِأيبِوقاصِرضيِللاِعنهِ .
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