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َفإِْن َكاَن َقْصُدُه الَماَل:  -َلُه َماٌل: َفَماُلُه لَِبائِِعِه إَِّلا َأْن َيْشَترَِطُه الُمْشَترِي  َعْبدا  َوَمْن َباَع 

 لِْلُمْشَترِي. ، َوثَِياُب الَجَماِل: لِْلَبائِِع، َوالَعاَدِة: -اْشُترَِط ِعْلُمُه َوَسائُِر ُشُروِط الَبْيِع، َوإَِّلا َفََل 

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

 َأْْجَِعنَي.  َوَأْصَحاِبهِ  آلِِه،

 . (...َلُه َماٌل: َفَماُلُه لَِبائِِعِه إَِّلا َأْن َيْشَترَِطُه الُمْشَترِي َعْبدا  َوَمْن َباَع ): قَاَل َرِْحَه  الِلَّ  

إذا بيع مع أصله جاز ولو مل  رْحه للا من ذكر أحكام الثمر وأن الثمر املصنف ملا فرغ 
  ،، فهذا أصل-  وهي العبد -ذكر بعد ذلك مسألة فيها تعلق فرع أبصل  ،يبد فيه الصَلح

 (َفَماُلهُ ) ،أو أمة :أي (َعْبدا  َوَمْن َباَع )لذا قال رْحه للا:  ؛ثيابه كالثمرة واملال كالثمرة وكذلك 
فاحلكم فيهما   ؛ك لْ سواء قلنا متلكه له حبكم االختصاص أو املِ  ،أي: املال الذي عند العبد

 . سواء
 :وإمنا اختص به، كما تقول أن العبد ال ميلك شيئا   : حبكم االختصاص أي إنه فإذا قلنا 

نه ملك أ، وإذا قلنا - خمتص به  :أي -واللجام للفرس  ،- خمتص به :يعين -القيد للبعري 
 . وقيل ميلك من يعطيه املال ،كه سيده له ل ِ للعبد فهو ميلك ما مي َ 

مثال   (لَِبائِِعهِ َفَماُلُه  )قال:    ؛فإذا كان للعبد مال على أي وجه كان، وأراد سيده أن يبيعه
قال:   ؟ فهذه الساعة ملن تكون ،وهذا العبد عليه ساعة مثينة  ،ذلك: لو أن رجَل  عنده عبد

 .أهنا سلعة أخرى مغايرة للعبد  : أي  ،ألهنا ال تدخل يف املبيع فهي منفصلة عن العبد  ؛(لَِبائِِعهِ )
  أن يكون له ذلك املالاملشرتي إال أن يشرتط  :أي (إَِّلا َأْن َيْشَترَِطُه الُمْشَترِي)قال: 

َُُُمِنُابْ َتاَعَُعْبداُ »: ملسو هيلع هللا ىلصوالدليل على ذلك قول النيب  لمشرتي،فيكون ل َفَمال ه ُلِلَِّذيََُبَعه ،ُِإَّلَّ
َتاعُ   : وإذا اشرتط املشرتي أن يكون مال العبد له ننظر ،(2) «َأْنَُيْشََتَِطُامل ب ْ

فإن كان قصده هو  ؛أو يكون قصده هو املال ،أن يكون قصد املشرتي هو العبد إما
 . العبد فيكون للمشرتي
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ومع العبد قلم مثنه يسري فهنا قصد املشرتي العبد ال   ،ذلك: لو أن سيدا  ابع عبده  مثال
 ي.القلم، فيكون العبد مع القلم للمشرت 

َفإِْن َكاَن َقْصُدُه الَماَل )ل املصنف: قا ؛ وإن كان قصد املشرتي من شراء العبد هو املال

  : أي (َوَسائُِر ُشُروِط الَبْيعِ )، - ما نوعه : أي - أي: العلم هبذا املال ما هو (اْشُترَِط ِعْلُمهُ 
  ، وأن يكون الطرفان جائزي التصرف ،من العلم ابلثمن مثَل   لبيعواشرتط أيضا  سائر شروط ا

واشرتط   ،يف البيع سبعةالوغري ذلك من الشروط  ، من يقوم مقامه و أوأن يكون من مالك له 
 . العلم ابملال لننظر هل يدخله الراب أو ال

قليل  -ذلك: لو أن سيدا  ابع أمة  وعليها ذهب غايل الثمن، واألمة مثنها خبس  مثال
فننظر هل فيه راب بني هذا املال الذي على   ،فقصد املشرتي أن يتحصل على هذا الذهب -

ل يف هذا ص  فَ فنـ   «مد عجوة»فعندان هنا ذهب بذهب وجارية فيدخل فيها  ،األمة وبني الثمن
 عقدا  آخر لشراء الذهب.جنعل و  ،األمة لشراءعقدا   :وجنعل عقدين ،العقد

فَل   بل فيه راب؛  ، ومل تتوفر فيه شروط البيع ، نكن نعلم ابملالإذا مل  :أي (َوإَِّلا َفََل ): قال
 يصح اشرتاط املشرتي أن يكون هذا املال الذي على العبد للمشرتي.

ذكر بعد ذلك الثياب اليت على العبد أو   ،وملا فرغ رْحه للا من بيان املال الذي للعبد
ألن العادة   ؛(لِْلَبائِعِ ) ،هبا  ل  مَّ جَ تَ الثياب اليت يـ   :يعين (َوثَِياُب الَجَمالِ )فقال:  ؟األمة ملن هي
 .جرت بذلك 
وهلا ثياب أخرى اشرتاها سيدها هلا حلضور والئم   ، لو أن أمة عليها ثياب  :ذلك  مثال

 . فهذه ثياب ْجال تكون للبائع ؛الزواج
وثياب العادة اليت حيتاجها العبد أو األمة وليست  : أي (لِْلُمْشَترِي: َوالَعاَدةِ )قال: 

 .للمشرتي للتجمل تكون
تكون   دةهذه ثياب عا ،وعليه ثوب ومشاغ مثَل  أو غرتة يعَ لو أن عبدا  بِ  :مثال ذلك 

 أو يسلب ما هو ُمتاج له.  ،العبد منها لئَل يتعرى مثَل   د  رَّ للمشرتي مع العبد فَل ي َ 
إبذن للا ابب   ه ويلي ، يكون املصنف رْحه للا قد ختم ابب بيع األصول والثمار وهبذا

 .السلم
 وللا أعلم، وصلى للا وسلَّم على نبينا ُممد، وعلى آله وأصحابه أْجعني. 
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