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يم   ح  ْحَمن  الرَّ  الرَّ
 ب ْسم  اهلل 

 َوب ه  َنسَتع ينُ 

يخ    ، الَعّلَّ َقاَل الشَّ ، الَعالِم  يِن ، اإِلَمام   َبدر  الدِّ
ِ
، أب وَعبِد اهلل ق  َحقِّ ، الم  ، النَّاقِد  َمة ، الَباِرع 

ينِ   ابِن َشمِس الدِّ
ٍّ
يِن َعلِي الِِح َعّلِء الدِّ يِخ الصَّ ٌد ابن  الشَّ حمَّ ٍد بِن أس   م   محمَّ

ُّ
َباَسّلَر، البَعلِي

 
ُّ
: الحنَبلي َ َعنه  َوَأرَضاه 

 َرِحَمه  اهلل  َتَعاَلى، َوَرِضي
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 كتاُب الَبيع  

 ، َتَري ت  ت َك، واش  َعاَوَضة  الَماِل بِالَماِل لَِغَرِض التََّملُِّك، ويِصحُّ بإِي َجاٍب وقبوٍل: بِع  َو م  َوه 

َعاَطاِة، نَ  ِوِه، وبالم  طِيِه َما ي رضيِه. َوَنح  طِنِي هبََذا، في ع  و: أع   ح 

 :َوَلُه ُشُروط  

ِرَه بَِغيِر َحقٍّ َلم  َيِصحَّ   .أن َيتََراَضَيا بِه، َفَلو أ ك 

ف   َكلَّ وَن الَعاقِد  م  ِن َولّيِه، َوبَِغيِر إذنِِه يف اليَِسيرِ اَرِشيد   اَوأن  َيك   .، َلكِن  َيِصحُّ مَِن الّسِفيِه بِإذ 

وَن َمال  يَ  ن  وأَ  َباَحٌة لَِغيِر َحاَجةٍ  ك   .َمن فعت ه  م 

ل وك   ون   اَمم   .فِيهِ  الِلَعاقِِد أو َمأذ 

ور   د   .َعَليهِ  اَمق 

ل وم   ؤَيٍة، َأو ِصَفةٍ  اَمع   .بِر 

ل وٍم.  بَِثَمٍن َمع 

َريهِ  ه  يف َجوفِهِ ، َوَيِصحُّ َبيع  الَجوِز واللَّوِز فِي قِش  ول   .وما َمأك 

َد  ِصيرٍ يع  عَ ل بَ  َعة  َبع  م  ه  الج  ، أو َمن  َتلَزم  ٍّ
بِي ، أو ِسّلٍح فِي فت نٍة، أو لَِحر  ره  لَِمن  ي خمِّ

 .نَِدائَِها

ه  َعلى ِشَرائِهِ  ه  َعلى َبيِع أِخيِه، َول ِشَراؤ   .ول َيصحُّ َبيع 

ب َرة  إلَّ َقِفيز    .اول الصُّ

مَ  َله  أو َشح   .ه  والَحَيَوان  إلَّ َحم 

نَاَبَذةٍ ، يع  َحَصاةٍ  بَ َول  .َوَما فِيه َغَررٌ ، َوم 

لٌِم لَِكافِرٍ  س   .َول َعب ٌد م 

وٌن َقب َل َقب ِضهِ   .ول َمكِيٌل أو َموز 

د   ا َباَعَها َنق   .اول ِشَراء  ِسلَعٍة َباَعَها َنِسيَئة  َوَلم َتَتَغيَّر  بِأَقلَّ مِمَّ

ِري فيِه الرِّ  ه  بِه يَئة  لَبا َنِس َوإن  َباَع َما َيج  وز  َبيع  تَِرَي بَِثَمنِِه َقب َل َقب ِضِه ما ل َيج  ز  أن  َيش  م َيج 

 .َنِسيَئة  
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 باُب الخيار  

لِسِ  َما فِي المج   .َيث ب ت  َله 

ل وَمة  َشَرَطاَها ة  َمع  دَّ  .َوم 

لِيسِ   .َوِخَيار  الَغب ِن، والتَّد 

اِة ِعَوَض ا َصرَّ َردُّ َمَع الم  رٍ للَبِن َص َوي   .اع  َتم 

َر  ِش، َوَلو َتَعذَّ َساِك َمَع األَر  دِّ واإلم  ِد، َبيَن الرَّ ه  َوق َت الَعق  َلم  وي َخيَّر  فِي الَمِعيِب، إن  َلم  َيع 

. ش   الّردُّ َفَله  األَر 

َلَحتِِه، َكِصَفٍة فِي الثَّمِن، أو ا ِد َأو مِن  َمص  َتَضى الَعق  ق  ٍط مِن  م  لُّ َشر  ث َمنِ َوك  ، ، َصِحيٌح لم 

َسخ  بِفواتِهِ   .َوَيف 

د   ن   اَوإن  َعلََّق الَبيَع، أو َشَرَط َعق  م   اآَخَر، أو َره  َحرَّ ول   ام  ه  نَافِي الَعقَد،  أو َمج  أو َما ي 

ِد ِرَواَيةٌ   .َفَباطٌِل، وفِي الَعق 

ِل الَحَطِب،  ط  َنفِع الَبائِع فِي الَمبِيِع، َكَحم  َبِة، َكَش وَجزِّ الرَّ َوَيِصحُّ َشر  َع ط  رِط الَبائِِع َنف 

َلم   ة  ت ع  دَّ  .الَمبِيِع م 

َطيِن مِن  َذلَِك  ع  َشر   .َول َيِصحُّ َجم 

 َوَيِصحُّ َبيع  الَعَرب وِن. 

ب َدأ  بَِيِميِن البَائِعِ  ِر الثََّمِن َتَحاَلَفا، وَتَفاَسَخا، َوي  َتَلَفا فِي َقد   .َوَمَتى اخ 

بَرَ  ِص فِي  مبيِع َفَزادَ بِثََمن ال َوإن  َأخ  بِح، أو النَّق  َها مَِن الرِّ َياَدِة، وَحطِّ َرَجَع َعَليِه بالزِّ

 .المَواَضعةِ 

َطائِِه َما َغلَِطه   َتِري َبيَن الّردِّ وإع  يَِّر المش  ِسِه خ   .َوإن  َغلَِط َعَلى َنف 

ّل   َؤجَّ َتَراه  م  ن  ت ردُّ َشَهاَدت  َوَمَتى اش  َقٍة ل َين َقِسم  َثَمن َها َعَليَها َباَعه  َبع  ه  َله ، أو ، أو مِمَّ َض َصف 

. شتَري الِخيار  بِيِره بِالثََّمِن، َفلِلم  َبيِّن ه َوق َت َتخ  َزاِء، وَلم  ي   بِاألج 
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َبـا  باُب الرِّ

 :ُيْشَتَرُط ف ي

ل ول   وٍن الح  وٍن بَِموز   .َبيِع َمكِيٍل بَِمكِيٍل َوَموز 

لِسِ  والَقب ض  فِي  .الَمج 

َما ه   .ل التََّماث ل  إلَّ أن  َيتَِّحَد ِجن س 

َمل  أن َواع   ٌم َخاصٌّ َيش  نَاٌس، وإن  اّتَفَقِت اَوالِجن س  َما َله  اس  نَاِس أج  وع  األج  ر  ، َوف 

َماء    .األس 

َس  وَن َخم  َزاَبنٌَة، إلَّ فِي الَعَراَيا، فِيَما د  َحاَقَلٌة، َوم  ٍق، لِ َول َتِصحُّ م   .ةٌ َمن  بِه َحاَج ِة أوس 

 .َول َثَمَن َمَعه  

ٌم بَِحيََوانٍ   .َول َلح 

ه . ف  الِحَجاِز، وإلَّ َموِضع  ر  ِن ع  ِجع  الَكيِل والَوز   َوَمر 

 باُب َبيع  األصـول  والثمار  

ض   َها َوبِنَاؤَهااَمن  َباَع أر   .، َدَخَل ِغَراس 

َصد  إلَّ َمّرة   ٌع ل ي ح   .َصاِدهِ يَت ه  إلى َح َوَله  َتب قِ  ،ل َزر 

ة  َبعَد أ خَرى،  َصد  َمرَّ ت ه  الظَّاِهَرة  لِلبَائِعِ َوَما ي ح  شتَري، َوَجزَّ ه  لِلم  ول   .َفأ ص 

ض   اِر األر  ل  فِي الدَّ خ  َلَحتَِها.  َوَيد  ، َوَما َيتَِّصل  هبَا لَِمص   والبِنَاء 

ّل   ى  َرت ه  لِلَباَثمَ َقد  أ بَِّر فَ  َوَمن  َباَع َنخ  َبقَّ َتِريئِِع، م  ش  رتط ه  الم  َجِر ، ، َما َلم  َيش  َوَكَذا َسائِر  الشَّ

 . ه   إذا َبَدا َثَمر 

تَِدادِِه، إل   ع  َقب َل اش  ر  وِّ الّصّلِح، ول الزَّ تَِرَط الَقط عَ  ول ت بَاع  َثَمرٌة َقب َل ب د  ط بة  ، َأن  َيش  َول الرَّ

ةٍ والب ق ول  إلَّ  لَّ َجزَّ ِجع  على البَائِِع ، ك  َله ، وَير  َطٍة، إلَّ أن َيبِيَع أص  لَّ َلق  ه  إلَّ ك  و  ول الِقثَّاء  ونَح 

 بالَجائحِة. 

َفرَّ  َمرَّ أو َيص  ِل أن  َيح  ّلح )فِي( النّخ  وُّ الصَّ هَ ، َوب د  َو ، َوالِعنَب  أن  َيتََموَّ َوباقِي الثَّمِر أن  َيب د 

ه . ج   ن ض 
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 باب  

َلم   ونِ نوٌع مَِن السَّ ه  إمَكان  َضبِط ِصَفاتِِه، َكالَمكِيِل َوالَموز   .الَبيِع، وَشرط 

لِسِ اوأن َيِصَفه  بَِما َيختَلِف  بِه الثََّمن  َظاِهر    .، وأن يقبَِض َثَمنَه  فِي الَمج 

ِر بِِمعَياِرِه، وي عيِّن   ِه، َمعل وم  الَقد  ه  ِعنَد َمِحلِّ ود  ج  مُّ و  ِة، بَِأَجٍل َمعل وٍم، َيع  مَّ َوَكون ه  فِي الذِّ

ِد له  َموِضَع الَوفاِء إن لَ  ل ح  َموِضع  الَعق   .م َيص 

ف  فِيِه َقبَل َقبِضِه، إلَّ باإِلَقاَلِة.  َول َيتََصرَّ

َلَم َثَمن    يف جن َسيِن َلم َيِصحَّ َحتَّى ي بَيَِّن َثَمَن كلِّ ِجنٍس. اوَلو أس 

َلم  فِيهِ  لِّ َما ي س   .َوَيِصحُّ َقرض  ك 

ل  َكالَحالِّ  ه  بَِقبِضِه، ول ي ؤجَّ لِك   .َوَيم 

، والقيمة  يف غيِرهِ 
ِّ
َردُّ الِمث ل  فِي الِمث لِي  .وي 

 ، قِرض  وز  َشرط  َما َين َتِفع  بِه الم  ِر هبا َعاَدٌة.لَول َيج  َبل  َهِديَّة  َلم َتج    َوثِيَقة ، ول َيق 

هن    باُب الرَّ

ٍه، بَِديٍن َثابٍِت لزمٍ  ، ل َقب َله  فِي َوج  ه ، َمَع الَحقِّ َوَبعَده  وز  َبيع  لِّ َما َيج   .َيِصحُّ فِي ك 

تَِداَمتِهِ  َو َأَماَنٌة، وإنََّما َيلَزم  بِالَقب ِض واس   .َوه 

ن  َفّل َين   َعَل َره  يَمت ه  فت ج 
ف  الّراِهِن بَِغيِر ِعت ٍق، َوت ؤَخذ  قِ ذ  َتَصرُّ  .اف 

 . لِّ  َول َين َفكُّ َشيٌء مِن ه  إلَّ َبَأَداِء الك 

ُّ َعَليِه أَحقُّ بَِرَقَبتِهِ 
نِي لَِب بَِقَدِر َعَلِفِه، َوَلو َجنَى َفالَمج  َكَب َوَيح  َتِهِن َأن  َير  ر   .َولِلم 

ه  فَ  َفَلو م  َمالِك  َ َعَليِه َفالَخص 
نِي ٌن بَِحالِِه، َوإن  ج  َو َره  ه  َفه   .َداه  َسيِّد 

بهِ  ٌن، َكنََمائِِه، َوَكس   .َوَما َقَبَضه  بَِسَببِه َره 

، َوإلَّ بَاَعه  َوَقَضى َدينَه   َبَره  الَحاكِم  اِهن  مَِن الَوَفاِء أج  َتنََع الرَّ ين  َفام   .َفإَذا َحلَّ الدَّ
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َمان    باُب الضَّ

ِف، بِِرَضاه    .إنََّما َيِصحُّ مِن  َجائِِز التََّصرُّ

ل وم   تََبر  َكون  الَحقِّ َمع  وِب  اب  ، َول َواجِ اَول ي ع  ج   .إن آَل إلى الو 

َطاَلَبة  َمن  َشاءَ  َيه ، َوَله  م  َمَن َتَعدِّ  .َول َيِصحُّ َضَمان  أَماَنٍة إل أن  َيض 

ِجع  بَِما أدَّى َناِوي  َأ األَوَلو أب رَ  ه ، َوَير  س  وعِ  اِصي َل بَِرَئا ل َعك  ج   .لِلرُّ

ه  َلِزَمه  َما َعَليِه، ل إِن  َماَت. ِضر  ، َفإن  َلم  ي ح   َوَتِصحُّ َكَفاَلة  َبَدِن َمن  َعَليِه َديٌن، ل َحدٌّ

 باُب الَحـَواَلـة  

ِحيل    .َيب َرأ  هبَا الم 

َها: اتِّ  ط  ينَيِن ِجن س   َفاق  َوَشر  ل ول  االدَّ  .، َوَتأِجيّل  ، َوِصَفة ، َوح 

َتِقرٍّ  س   .َوَكون َها َعَلى َديٍن م 

َتاِل إن أَحاَله  َعَلى َملِيٍء. ح  ِحيل، ل الم   بِِرَضا الم 

لح    باُب الصُّ

َراِر، بأن  َيَهَبه  بعَض َدينِِه، إن  َلم  يكن  بشرطٍ   .َيِصحُّ َمَع اإلق 

ن   لِك   مِمَّ َف، َومِن  َغيرِه إن  َعَجزَ  َيم   .التََّصرُّ

ِضه ِهَبٌة أو إب َراٌء، َوَعَلى َغيرِه َبيٌع أو إجاَرةٌ  َو َعَلى َبع   .َوه 

ا ل ي ؤَخذ  الِعوض  َعن ه .   َول َيِصحُّ َعمَّ

ِسهِ  َما َكِذَب َنف  ه  َلم  أَحد   .َوَيِصحُّ َمَع اإلن َكاِر، إن  َلم  َيع 

 .يف حّقهِ  َم َبَطَل َفَمن  َعلِ 

ِعي، إب َراٌء فِي َحقِّ اآلَخرِ  دَّ َو َبيٌع فِي َحقِّ الم   .َوه 

رَّ بهِ   .وإنََّما َيَضع  َخَشبه  َعَلى ِجَداِر َجاِرِه َوَشِريكِِه َمَع الَحاَجِة إن َلم  َيض 

َفلِ  َسه  َعِن األس  ت ر  َنف  ل وِّ َيس   .َوَصاِحب  الع 
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 باب الَحْجر

َقه  ه  َديٌن َمن  َلِزمَ  ، إن  َحلَّ فِي َغيبَتِِه، ل إن  وثَّ ه  مِن  َسَفٍر َلم  َيَتَعيَّن   .َفلَِغريِمِه َمن ع 

م  بَِوَفاِء الَحالِّ 
ه  الَحاكِ ر   ، ويأم 

َ
ِضي وبت ه ، أو َيبِيَع َماَله  ويق  ق  بَِس، َفإن  أَصرَّ َفَله  ع  فإِن  أَبى ح 

نَه    .َدي 

َرَة  س   وَلم  َيك  َفَلو ادَّعى الع 
َ
لِّي ه  خ  َقه  غِريم  ِرَف َله  َماٌل، أو َصدَّ ن ه  َعن  ِعَوٍض، ول ع  ن  َدي 

ِقيَم َبيِّنَة . بَِس، إَلى أن ي  ه ، وإلَّ ح   َسبِيل 

م  إَلى ذلَك 
م الَحاكِ َرَماؤه  الَحجَر َعليِه أَجاَبه  ي وِن وَسأَل غ  ه  َعِن الدِّ  .وَمن  َقلَّ َمال 

م بِعَ َوَتعلََّق َحقُّ  تِهِ ه  وَن ِذمَّ َرَماءَ ، يِن َمالِِه، د   َعَليِه الغ 
ُّ
نِي  .َلكِن إن  َجنَى َشارَك الَمج 

و إَليِه الَحاَجة   ع  ك  َله  َما َتد   .ث مَّ َيبِيع  َماَله  وَيت ر 

ِرَها، ث مَّ بَِمن  َله  رَ  يَمتِِه أو َقد 
ِش ِجنَاَيِة الَعب ِد األقلِّ مِن  قِ ب َدأ  َبأر  نٌ َوي   .ه 

ذ  مِن  َثَمنِِه َشيئ  ث   تَِّصَلة ، َوَلم  َيَتَعلَّق  بِه امَّ َمن  َوَجَد َمَتاَعه ، بَِعينِِه، َوَلم  َيأخ  ، َوَلم  َيِزد  ِزَياَدة  م 

فلِس  َحي   ، إن  َكاَن الم  َرَماِء َعَلى َقدِر ِدي  اَحقٌّ َثاٍن، أَخَذه  َسم  الَباقِي َبيَن َباِقي الغ   .ونِِهم  ، وي ق 

َسمَ وي   ه  َنَفَقت ه  إَلى أن ي ق   .ن َفق  َعَليِه َوَعَلى َمن  َتلَزم 

وا. لِف  َرَماِء أن َيح  ن  لِلغ  لَِف َلم  َيك   َوَلو َوَجَب َله  َحقٌّ بَِشاِهٍد َفأَبى أن َيح 

 َفْصل  

، َوَمن   َثَق الَوَرَثة  ل  بَِفَلٍس، َول بَِموٍت إن  َأو  ؤجَّ  أو َدَفَع مَ  َول َيِحلُّ الم 
ٍّ
اَله  إَلى َصبِي

ت لِف  له   َو الم  ن وٍن أو َسِفيٍه َفه   .َمج 

ِر األِب، ث مَّ  اَوَمَتى َعَقَل أو َبَلَغ َرِشيد   َت َحج  و َتح  ه  بَِغيِر َحاكٍِم، وإلَّ َفه  فَِع إَليِه َمال  د 

 .َوِصيِِّه، ث مَّ الَحاكِمِ 

ف  إلَّ بَِما فِيِه َحظٌّ  ه  إلَّ األب  ، َول َيش  ول َيتََصرَّ ِسِه مِن  مالِِه َول َيبِيع   .َتِري لِنَف 

ل  إلَّ ِعن َد الَحاَجةِ  ، َول َيأك  َتبَِره   .ويأ َذن  لَِمن  َميََّز لَِيخ 

ّلح  فِي الَماِل.  : الصَّ د  ش   والرُّ

ب لِ  ٍر َخِشٍن َحوَل ق  تِّلِم، أو َنَباِت َشع  ل  الب ل وغ  بِالح  ص  رَة َسنَة  ِه، أو َتَماَوَيح  َس َعش   .ِم َخم 

ِل.  َوَتِزيد  الَجاِرَية  بِالَحيِض والَحم 


