


1 

 ِرَبِويٌّ بِِجنِْسِه َوَمَعُه َأْو َمَعُهَما ِمْن َغْيرِ ِجنِْسِهَما، َوََل َتْمٌر بََِل َنوًى بَِما فِيِه َنوًى.َوََل ُيَباُع  

 النََّوى بَِتْمرٍ فِيِه َنوًى، َوَلَبٌن َوُصوٌف بَِشاٍة َذاِت َلَبٍن َوُصوٍف.َوُيَباُع 

َة َزَمَن النَّبِيِّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَما  الَكْيِل: لُِعْرِف َوَمَردُّ  الَمِدينَِة، َوالَوْزِن: لُِعْرِف َمكَّ

 ََل ُعْرَف َلُه: اْعُتبَِر ُعْرُفُه فِي َمْوِضِعِه.

 : (1)الشَّْرحُ 
 َوَعَلى  ُم َمٍَّد،   نَِبيِ َنا   َعَلى  َوالسَََّلم    َوالصَََّلة    الَعاَلِمنَي،   َرب ِ   لِلَِّ   احلَْمد    الرَِّحيِم،   الرَّْْحَنِ   للاِ   ِبْسمِ 

 َأْْجَِعنَي.  َوَأْصَحاِبهِ  آلِِه،
 (ْن َغْيرِ ِجنِْسِهَماِرَبِويٌّ بِِجنِْسِه َوَمَعُه َأْو َمَعُهَما مِ َوََل ُيَباُع ): قَاَل َرِْحَه  الِلَّ  

صههههاعني من  :مث  -من جنسههههه  ملا ذكر رْحه للا أنه ال يباع ربوي جبنسههههه وتيه ل ا هههه 
 ،ذكر بعهد ذلهف تيمها  ذا كهانه  لهايد الن غة من  ا جنو الربو    ،- متر بصهههههههههههههههاع من متر
أو   ،كي  بكي :  أي (ِرَبِويٌّ َوََل ُيَباُع )وذكرلا بقوله:   ،«عجوة وغرلم مد  »ولسهههههههههمى مسههههههههه ل  

ِه َوَمَعهُ )  ،وزن بوزن لو ابعه صهههههههههاعاع من متر بع هههههههههرة  مث : ،أي: ومع أحد العو هههههههههني (بِِجنْسِِِ
ر ال  وصهههههههاع من متر، تةنا ع هههههههرة ر ال  زاادة عن العو هههههههني الربويني و ا ال مر تَل  وز 

 لايد الن غة.
مث : لو ابعه صهههاعاع   أي: ومع كَل العو هههني ز غة من  ا جنسهههةما (َأْو َمَعُهَما)قال: 

 .من أرز بصاع من أرز ومع الصاع األول ع رة ر ال  ومع الصاع الثاين ع رة ر ال  
تةايد الن غة على   ؛ابعه صاعاع من رز وع رة ر ال  بصاع من أرز وع رة ر ال    :أي

 . قول املصنف رْحه للا ال  وز
ومثال آخر: لو ابعه ع رة  راما  من الايلب وساع  بع رة  راما  من الايلب 

 الساع  ال يدخلةا الراب ولكنةا ز غة على ما يدخله الراب تَل حتوز. مع تالساع  أيضاع وساع  
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اْشََتَْي   يَهْوَم َخْيََبَ ِقََلَغةع اِبْثََنْ َعَ َر  قال: أن تضال  بن عبيد» :والدلي  على ما لقدم
تَهَوَجْد   ِتيَةا َأْكثَهَر  - تصل  اخلرز عن الايلب :يعَن - ، ِتيَةا َذَلٌب َوَخَرٌز، تَهَ صَّْل ه َةااع يَنار غِ 

ُت  فاصَّلُاُتَهَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص، َتايََكْر   َذِلَف لِلنَِّبِ  اع ِمِن اْثََنْ َعَ َر ِغيَنار  ُت  بااع ُحاَّتَّ  . (1)رواد مسلم «»َلا
  ،تصوص :يعَن ،أنه اشَتى ذلباع بايلب، وزاغ مع املبيع خرز  :وال الد من احلديث

ُت  فاصَّلُا» ملسو هيلع هللا ىلصتقال النب  ُت  بااع ُحاَّتَّ  . «َلا
كان  الن غة مقابل  لن غة أخرى يف ْجيع العو ني كما يف املثال السابق ساع     و ذا

وذلب   ،لوجوغ ال ساوي  ؛تايلب بعض أل  العلم  ىل جوازد  ،مع ذلب بايلب م ساوٍ   بساع 
 ألنه وسيل  للراب.  ؛ املصنف رْحه للا  ىل منعه

لمرأة مثَلع وزنه ع رة  راما  خبام ذلب وزنه  لاشَتى رج  ذلباع مصنعاع كخامت  ولو
ألن لايد الن غة   ؛جاز -ل عب لصنيعه  -ع رة  راما  وزاغ مئ  ر ل مثَلع لصنع  اخلامت 

 .و ىل لايا ذلب شيخ اإلسَلم رْحه للا و اد من أل  العلم  وليس  يف مقاب  عوض،لل صنيع  
 (َوََل َتْمٌر بََِل َنوًى بَِما فِيِه َنوىً )نو تقال: مبثال آخر بن غة يف الربوي من  ا اجل  ومثَّ 

لعههدم ال مههاثهه   ؛ويف أحههد هها ز غة ولو النوى تَل  وز ،- ربوي مع ربوي - تعنههدمت متر ب مر
تناغ النوى على ال مر   لنا من املبيع لو ال مر وليو النوى ألن املقصهههههههههههوغ  ؛وال سهههههههههههاوي بينةما

 .مر  تحَ 
 يف املبيع ان  لايد الن غة على ما يدخله الراب  ا مقصههوغةكبعد ذلف ذكر تيما  ذا    مث
 ؛ألنه كي  وزاغ ال مر   ؛تعندمت نوى بنوى يدخله الراب (النََّوى بَِتْمرٍ فِيِه َنوىً َوُيَباُع )تقال:   أصَلع 

ح لألك  ال يصهههل  كما لو ابعه نوى ب مر رغيليف املبيع أصهههَلع  ولكن شهههرال ال مر  ا مقصهههوغ 
 ألن لايد الن غة  ا مقصوغة أصَلع. ؛جيوزتةنا 

  ذلب مرصع  تةنا ذلب ابلنقوغ  الو اشَتى غاراع يف أحد اجلدران ع ر  رام :ومث 
قطع  الايلب   شرال  ألن املقصوغ لو شرال البي  وليو  ؛والبي  زاغ تيجوز  - طاؤلا ذلب    -

 .الصغاة اليت يف البي 

 

 . (1591)ينظر صحيح مسلم  ( 1) 



3 

لو  ،أي: ولنب ب هههههههههههههههاة تيةها لنب (َوَلَبنٌ )آخر تقهال:  ذكر املصههههههههههههههنف رْحهه للا مثهاالع  مث
مقدار ما تيةا من اللنب نصف صاع و لنب اشَتي  مثَلع مخسني صاعاع من لنب الغنم ب اة تيةا  

ألن   ؛ننيتيه راب بني اللب   نتَل نقول   ولنا نصف صاع تناغ  ال اة  مخسون صاعاع   تعندمت لنا
 .و منا ال اة بلحمةا ،القصد من شرال ال اة ليو لو اللنب

تمثَلع لو اشَتى  أي: وصوف ب اة تيةا صوف؛    (َوُصوٌف بَِشاٍة َذاِت َلَبٍن َوُصوٍف )  :قال
ع رة كيلو صوف خبمس   وعلى للف ال اة صوف مخس  كيلو تعندمت    ،بع رة كيلو صوف شاة 

 ؛ليو الصوف و منا اللحم ال اة من شرالألن املقصوغ  ؛تيجوز اللحمعلى كيلو صوف زااد 
 . ولو كان مقصوغد الصوف يدخ  الراب

ذكر بعد ذلف ما لي  ؛ب ال ساوي يف ك  مبيع يدخله الرابملا ذكر رْحه للا أنه جي  مث
لُِعْرِف الَكْيِل:  َوَمَردُّ  )تقال:  حىت يكون البيع م ماثَلع تيما يدخله الراب  املقاييو اليت نسا عليةا  

تإن كان يكيلونه ت ل   يننونهينظر  ىل أل  املدين  يف املبيع ل  يكيلونه أو  :يعَن (الَمِدينَةِ 
أما اآلن  ،وما بعدد حني ح ظ مقدار الكي  ملسو هيلع هللا ىلصولايا يف عةد النب األرض ْجيعاع يكيلونه، 

 .تَل
ةَ ): قال  يف ْجيع األرضاملبيع الايي يننه أل  مك  يع َب  :يعَن (َوالَوْزِن: لُِعْرِف َمكَّ

يننون البطيخ يوزن يف ْجيع األرض، و رى عليه  مث  لو كانوا  ،املعيار ال رعي تيه لو الوزن
 .(َزَمَن النَّبِيِّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ )قال:  األحكام ال رعي 

ُأُالُا: »ملسو هيلع هللا ىلصواس دلوا على ذلف بقول النب  ُواْزن  ُواالُِواْزن  ُماكَّةا، ُأاْهِلُُْهِل ُِمْكياال  ْكياال 
 . ع ه بعض أل  العلمولكن لايا احلديث  ،(1) رواد أبوغاوغ «ِديناةُِالُا

ماذا  ت  ، األمتمتس مثَلع   : مث   ن املبيع يوجد يف مك  أو يف املدين مث ذكر بعد ذلف  ذا مل يك
 ةم تيه.لك  أل  بلد عرت :يعَن (ُعْرُفُه فِي َمْوِضِعهِ َوَما ََل ُعْرَف َلُه: اْعُتبَِر )قال:  ؟نصنع تيه

تيكون املقياس ال رعي تيه لو  ابختاذد كيَلع    صر اع تيه  أن ما جال ال رع    الثاين:ُُوالقول
ِمْنُُاُ ك نَّاُُن ْرِج ُزاكااةاُالِفْطِرُصااع» را جال يف مكياله ابلصاع ما جال يف زكاة ال طوم  ،الكي 
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ٍْر،ُأاْوُصااعُاُ ِمْنُشاِعرٍي،ُأاْوُصااعُاُ صااعطاعااٍم،ُأاْوُ   ( 1) «ِمْنُزابِيبٍُُاُ ِمْنُأاِقٍط،ُأاْوُصااعُاُ ِمْنَُتا

 تةايد ألى النص تيةا ابلكي .
ُ» :(2)النص أيضاع أبن الايلب وال ض  ابلوزن كما يف صحيح مسلم وألى الذَّهاب 

ِبِْثٍل،ُفاماْنُزااداُأاِوُاْست ازااداُُُِبواْزٍن،ُِمْثلُ ُِفضَِّةُواْزنُ ِفضَّة ُِِبلواالِبِْثٍل،ُُِبواْزٍن،ُِمْثلُ ُِِبلذَّهاِبُواْزنُ 
ُِرِبُ   . « ف اه وا

وما لو أقرب  ىل الوزن يقاس على ما   ،يقاس على ما لو أقرب وما لو أقرب  ىل الكي   
 كاحلديد مثَلع والنحاس و ا ذلف.  لو أقرب 

 لى نبينا ُممد، وعلى آله وأصحابه أْجعني. وللا أعلم، وصلى للا وسلَّم ع
 

 

 حديث أيب سعيد اخلدري ر ي للا عنه. ( من 985ومسلم ) ،( 1506واد البخاري )ر( 1) 
 ( من حديث أيب لريرة ر ي للا عنه. 1588)ينظر صحيح مسلم  ( 2) 


