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قال تعاىل:

َ شفع ٌٍّه ٌّزَٓ آِنىّ ِنىُ وٌّزَٓ أوٛىّ ٌّعٍُ
دسجْ ٙوٌٍّه ّْٕ ٛعٍّىْ خٖري 
(عىسٗ ّجملْدٌ٘ :آَ٘)11

إلـــزار
أنا المكقع أدناه يمقدـ الرسالة التي تحمؿ العنكاف:
فمّ اإلياو

حمًد بٍ عبد انزمحٍ بٍ أبً نٍهى
يف املعامالت

من تاب الثيوع إىل تاب الغصة
دسّع٘ فمهُ٘

أيًيقُّر بأف ما اشتملت عليو ىذه الرسالة ،إنما ىك نًتاج جيدم الخػاص ،باسػتانام مػا تىمػت اإلشػارةي إليػو حيامػا
و
ً
و
كىرد ،كأف ىػػذه الرسػػالة ى ي ػؿ ،أك ٌ و
ػي ،أك بحػػث ،لػػدل أم
ى
أم جػػزم منيػػا ،لػػـ ييقى ػدـ مػػف قىٍب ػؿ ،لىنٍي ػؿ ىد ىر ىج ػة ،أك لىقى ػب علمػ ٌ
و
و
و
مؤسسة تعليمية ،أك بحاية أيخرل.

وأني أتحم ُؿ المسئولية القانونية األكاديمية كاممة حاؿ ثبوت ما يخالؼ ذلؾ.

اسـ الطالب :أستذ ٌّغُذ إشّهُُ مسْسٗ
التكقيع :ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
التاريخَُِٓ/َٓ / ِٔ :ـ.

اإلىداء
 إلى ركح سيدنا كمكالنا رسكؿ اهلل . 
 إلى علمام ىذه األمة الذيف بذلكا ؿ غاؿ كنفيس كاستصغركا ؿ جيد كعذاب في سبيؿ نصرة
الشريعة المحمدية.
 إلػػى ركح أبػػي الغػػالي– رحمػػو اهلل كطيػػب ا ػراه -الػػذم ل ػكاله مػػا نػػت ألقػػكـ ىػػذا المقػػاـ كال قريب ػان
منو.
 إلى كالدتي الحنكنة التي اف ليا الفضؿ األكؿ كاألخير في إنجاز ىذا البحث.
 إلى زكجتي المعطامة أـ عبد اهلل التي كقفت معي مف المكاقؼ ما ال ينسى.
 إلى أركاح شيدام المقاكمة الذيف قضكا نحبيـ جميعان.
 إلى ؿ طالب علـ جرد قلمو كعقلو بحاان عف الحقيقة المنشكدة.

 اٌُهُ زتُعْ أهذٌ هزّ ّجلهذ ّدلٜىّضع
 الباحث

ػأػ

شكر وعرفاف
أحمػػد اهلل العلػػي القػػدير علػػى مػػا أحػػاطني بػػو مػػف عنايػػة ،كأمػػدني بػػو مػػف تكفيػػؽ ،كمنحنػػي ىػػذا
الشػػرؼ العظػػيـ بػػأف أ ػػكف بػػيف العػػامليف فػػي ميػػداف تػػاب اهلل كسػػنة رسػػكلو  ألسػػاىـ كلػػك بجيػػد
ضئيؿ في خدمة ىذه األمة.

كانو ليشرفني كيسعدني عمالن بقكلو تعالى :وِٓ شىش فبّْٔ َشىش ٌنفغه وِٓ وفش فبَّْ س ٍِِّّٕ غنٌٍّ

شَّىىس
شًّ ولًٌٍُ ِٓ عْٖدٌ ٌّ َّ
وشَُ ،)ُ(كانطالقان مف قكلو تعالىّ  :عٍّىّ آي دّوود شى ً

(ِ)

(ّ)
أتكجػػو بخػػالص العرفػاف
كامتااالن لقكؿ النبي َ ٌُ ِٓ " :شىش ٌّ َّنَّْط ٌُ َشىش ٌٍّه"  ،فإنني ٌ

كاالمتناف إلى فضيلة أييستاذم كمشرفي :

ػي مػف تكجييػات سػديدة
فضيلة الد تكر /سامي محمد أبو عرجػة حفظػو اهلل تعػالى لمػا أسػداه إل ٌ
كنصائح مفيدة انتفعت بيا غاية االنتفاع ،كال يفكتني أف أتقػدـ بخػالص الشػ ر كالتقػدير إلػى أسػػتاذم

الفاضليف عضكم لجنة المناقشة كىما:
فضيلة األستاذ الد تكر/
فضيلة الد تكر/

مازف مصباح صباح

رفيؽ أسعد رضواف

حفظو اهلل تعالى
حفظو اهلل تعالى

بارؾ اهلل ليما في صحتيما كعافيتيما لت رميما بالمكافقة على مناقشة ىذه الرسػالة ،فجػزاىـ اهلل

أتكجػو بجزيػؿ الشػ ر ل ػؿ أسػاتذتي ال ػراـ
عنا كعف اإلسػالـ خيػر الجػزام كنفعنػا بعلػكميـ مػيف .مػا ٌ
الػػذيف لػػـ يػ ٌػدخركا جيػػدان فػػي تػػكجييي كارشػػادم كأخػػص بالػػذ ر مػػنيـ فضػػيلة الػػد تكر محمػػد عميػػاف،
كفضيلة األستاذ الد تكر محمد نجـ.

مػػا أتكجػػو بخػػالص الشػ ر كالعرفػػاف إلػػى أصػػحاب األيػػادم الطػػاىرة كالصػػادقة كعلػػى أرسػػيـ زميلػػي

العزيػػز األسػػتاذ الفاضػػؿ يوسػػؼ كايػػد ريحػػاف حفظػػو اهلل الػػذم لػػـ يػػدخر جيػػدان كقػػد كقػػؼ معػػي منػػذ
البداية في ؿ ما احتجتو إلتماـ ىذه الرسالة فنعـ األخ كنعـ الزميؿ.

(ُ)

سكرة النمؿ :ية َْ.

(ِ)

سكرة سبأ :ية ُّ.
ً
ؾْ ،ّّٗ/كقػاؿ عنػو :حػديث
الحديث أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو في تاب البر كالصلة ،ىباب ما جام في الش ر لمػف أحسػف إًلىيػ ى
حسف صحيح.

(ّ)

ػبػ

ك ذلؾ األستاذ أحمد سامي الخضري كالميندس وائؿ أبو فنونة ،كسائر زمالئي كأصدقائي الذيف لػـ
يتكانكا في تقديـ الدعـ المعنكم لي كتشجيعي كمساعدتي إلخراج ىذه الرسػالة فػي أبيػى صػكرة ،مػا

ال أنسى أف أتكجو بخالص الش ر كالعرفاف إلى مؤسستي العريقة التػي أعمػؿ فييػا ،مؤسسػة المعاىػد
األزىرية في فلسطيف كجميع العامليف فييا ك ؿ مف ترأسيا أك تشرؼ بالعمؿ فييا مف علمام كعمدام

كمػػدرام كمدرسػػيف ،تلػػؾ المؤسسػػة الدينيػػة الكسػػطية التػػي تنشػػر العلػػكـ الشػػرعية بطريقػػة كسػػطية ،كال

أتردد مف ت رير ش رم إلى إخكتي األعزام :إبراىيـ ،نادر ورائد ،كأخكاتي الغاليػات :تيػاني ،فريػاؿ،

لبنى ،رنا ،سمر ،أالء واسراء ،كالى أكالدم الغػكالي :بسممة ،فاطمة الزىراء ،السيد عبد اهلل ،زينب
ومريـ ،كجميع مف ساىـ في مساعدتي إلنجاح ىذه الرسالة.

ػػـ
أنسػػػػػػػػػػػػػاى ُـ أبػػػػػػػػػػػػػدا
وأحبػػػػػػػػػػػػػابي ال
ُ
ػػيـ عمػ ا
ػػيكـ مػػػا جػػػر القمػ ُ
منػػػي السػ ُ
كالش ػ ر مكصػػكؿ إلػػى مػػف نسػػني فػػي د ارسػػتي كرافقنػػي فػػي طلػػب العلػػـ الش ػريؼ األسػػتاذ سػػميـ

شراب  ،كاألستاذ ىشاـ العجمة كاألستاذ محمود الكحموت ،ك ػؿ مػف رافقنػي فػي د ارسػتي ،مػا أشػ ر
جامعػػة األزىػػر كأخػػص بالػػذ ر قسػػـ الد ارسػػات اإلسػػالمية كالم تبػػة كالعػػامليف فييػػا الػػذيف يكاصػػلكف

نيارىـ كيسيركف ليليـ مف أجؿ إعػالم منػارة ىػذا الطػكد الشػامخ ،كأخيػ انر ال أنسػى أف أشػ ر ػؿ مػف

ساىـ في إنجاح ىذا العمؿ ،كأسأؿ اهلل العلي العظيـ أف يجزؿ ليـ جميعان الماكبػة كالعطػام إنػو علػى
ؿ شيم قدير كباإلجابة جدير.

وصًٍ ّهلل وعٍُ وْٕسن عًٍ عُذْٔ حمّذ وعًٍ آٌه وصحٖه وعٍُ

ػتػ

الملخص
تناكلت ىذه الرسالة جمع فقو إماـ مجتيد مف أئمة التابعيف ىػك اإلمػاـ محمػد بػف أبػي ليلػى 
اف فقيو ال كفة في زمانو ،عاش زماف أبي حنيفة ،كقد تكفاه اهلل عػاـ ُْٖىػػ ،كقػد حظػي إمامنػا
بنخبة مف الشيكخ األفذاذ ،كالتالميذ النجبام  ،كقد كقعت ىذه الدراسة في فصػكؿ االاػة ،عػدا الفصػؿ
التمييدي األوؿ الذم خصصتو لترجمة اإلماـ محمػد بػف أبػي ليلػى ،كالتعػرؼ علػى حياتػو كمصػادر
فقيو.
أما الفصؿ الثاني :فقد جمعت فيو ما كصلنا مػف فقػو اإلمػاـ فػي أح ػاـ البيػكع كالخيػار كالسػلـ،
كقػػد تضػػمف االاػػة مباحػػث ،تناكلػػت فػػي المبحػػث االكؿ أح ػػاـ البيػػكع ،كذ ػػرت فػػي المبحػػث الاػػاني
أح اـ الخيار ،كأما المبحث الاالث فقد تحدات فيو عف أح اـ السلـ.
ػت فيػػو فقػػو اإلمػػاـ فػػي ال فالػػة كالك الػػة كالضػػماف ،كقػػد كقػػع ىػػذا
أمػػا الفصػػؿ الثالػػث :فقػػد جليػ ي

الفصػػؿ فػػي االاػػة مباحػػث أيض ػان ،تناكلػػت فػػي المبحػػث األكؿ أح ػػاـ ال فالػػة ،كعرضػػت فػػي المبحػػث
الااني أح اـ الك الة ،كتحدات في المبحث الاالث عف أح اـ الضماف.
وأما الفصؿ الرابع :فقد أفصحت فيػو عػف فقػو اإلمػاـ فػي اإلجػارة كالمسػاقاة كالمزارعػة كالغصػب
التي كردتنا عػف اإلمػاـ .كفػي ىػذا الفصػؿ االاػة مباحػث ،تناكلػت فػي المبحػث األكؿ أح ػاـ اإلجػارة،
كذ ػػرت فػػي المبحػػث الاػػاني أح ػػاـ المسػػاقاة كالمزارعػػة ،كبينػػت فػػي المبحػػث الاالػػث أح ػػاـ الغصػػب
كل ني لـ أتكسع في ىذا المبحث نظ انر لعدـ كجكد ما يتعلؽ بأح اـ العبيد في زماننا.
وأما الخاتمة :فقد نظمت فييا أىـ النتائج التكصيات.

ػثػ

Abstract
This thesis talked about the collection of the jurisprudence of a diligent
Imam of the followers' Imams who was Imam Muhammed Ibn Abi Laila.
He was Al-kofah jurisprudent in his time who passed away in 841 HD.
This study took place in three chapters except the introductory first
chapter which I specified to make interpretation of Imam Muhammed Ibn
Abi Laila, study his life, and recognize the resourses of his jurisprudence.
In the second chapter: I talked about some issues of treatments in the
jurisprudence of Imam Muhammed Ibn Abi Laila. This chapter consists of
three themes. I talked in the first theme about issues in sales. I discussed in
the second theme some issues in option. . I talked in the third theme about
someissues in (Salam ) ( to sell something described postponed). which is
In the third chapter: I talked about some issues of treatments in the
jurisprudence of Imam Ibn Abi Laila. This chapter consists also of three
themes. I talked in the first theme about some Issues in bail. I discussed in
the second theme some issues in agency . I talked in the third theme about
issues in guarantee.
In the fourth chapter: I talked about some issues of treatments in the
jurisprudence of Imam Ibn Abi Laila. This chapter consists of three themes
as well. I talked in the first theme about some Issues in lease. I discussed in
the second theme some issues in Almosaqah . I talked in the third theme
about issues in terms of loot ( to take something from someone although
you do not have the right to )
The conclusion has given the most important results and showed
recommendations.
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يمديت

 أىمية الموضوع. أسباب اختيار الموضوع. حدود الدراسة. الجيود السابقة. منيج البحث. -خطة البحث.

مقدمة

إف الحمد هلل نحمده كنستعينو كنسػتغفره ،كنعػكذ بػاهلل مػف شػركر أنفسػنا كمػف سػيئات أعمالنػا ،مػف ييػده
ٌ

اهلل فػال مضػؿ لػو ،كمػف يضػلؿ فػال ىػادم لػو ،كأشػيد أف ال إلػو إال اهلل كحػده ال شػريؾ لػو كأف محمػدان عبػػده
كرسكلو ،الليـ صؿ على سيدنا محمد كعلى لو كصحبو كمف سار على دربو إلى يكـ الديف.
أما بػعػد:
فقد أعز اهلل ىذه األمة بخير نبي أرسؿ  ،بعاو اهلل سبحانو كتعػالى بلسػاف عربػي مبػيف ،كقػد
ت فؿ اهلل عز كجؿ بحفظ ىذا الديف ،كسخر لو العلمام الذيف بذلكا ؿ ما بكسعيـ مػف جيػد ،ليػذكدكا

عف حياض ىذا الديف ،كليحكزكا ميراث األنبيػام ،يقكمػكف مقػاميـ فػي تبليػأ مػا أنػزؿ اهلل مػف ال تػاب

امتااالن لقكلػو عليػو الصػالة كالسػالـّ " :ألُٖٔاْ َىسٟاىّ دَناْسّ ور دس اْ ووسٟاىّ ٌّعٍاُ فّآ أخازأ أخاز ا

وّفش"(ُ) ،كجعؿ سبحانو ىذا الميػراث " حيٍّاه ِآ واً خٍاو عذوٌاه َنفاىْ عناه ٛؤوَاً ّجلاْهٍ ؤّٜحاْي ّدلاٖنيٍ
وحتشَو ٌّغٌْ "

(ِ)

لتدكـ بيـ النعمة ،كتزكؿ بيـ الغمة ،ف انكا ػالنجكـ ييتػدل بيػـ كيقتفػى أاػرىـ علػى

ر الدىكر كالسنيف .

إف خيػػر أكلئػػؾ األئمػػة فقيػػام صػػحابة رسػػكؿ اهلل الػػذيف ن ًيل ػكا كاغترف ػكا كجمع ػكا الػػكحي قرن ػان

كسنةن ممزكجان كمعبقان بالنكر المحمدم المعبر عنو في قكلو تعالى  :لذ جآ وُ ِِِّّٓ ٌٍّه ٔىس ووْٜٓ
ُِّااٖ  ،)3()4(اػػـ سػػقكا مػػف بعػػدىـ مػػف التػػابعيف كاتبػػاعيـ ممػػف اقتفػػى أاػػر سػػيد المرسػػليف كقائػػد الغػػر
المحجليف ،كىؤالم العلمام منيـ حفظ فقيو ككصؿ إلينا مف خاللو أك مف خالؿ طالبو عبر مؤلفػات
ػب الػةه مػف
أك غير ذلؾ ،كمػنيـ مػف ظػؿ فقيػو منا ان
ػكر فػي بطػكف أميػات ال تػب القديمػة ،كمػف ىنػا ى ٌ
طالب العلـ في جمػع فقػو ىػؤالم األئمػة لي ػكف سػيؿ التنػاكؿ للجميػع ،كمػف ىػذا المنطلػؽ انػت ىػذه
الرسالة المتكاضعة قدمان على الطريؽ الصحيح لجمع شمؿ بعض فقو أحد ىؤالم العلمػام كىػك العػالـ

(ُ)

الحػديث أخرجػو اإلمػاـ أبػك داكد فػي سػننو فػي تػاب العلػـ ،بػاب الحػث علػى طلػب العلػـ ّ ،ُّٕ/قػاؿ عنػو األلبػاني حػديث صػػحيح،
صحيح كضعيؼ الجامع الصغير كزيادتوََُِٕٗ/

(ِ)

الحػ ػػديث أخرج ػ ػػو اإلم ػ ػػاـ الطب ارنػ ػػي ف ػ ػػي مس ػ ػػند الشػ ػػامييف ُ ،ّْْ/ق ػ ػػاؿ عن ػ ػػو محمػ ػػد الخطي ػ ػػب العم ػ ػػرم :حػ ػػديث ص ػ ػػحيح ،مشػ ػ ػ اة
المصابيحُ.ِٖ/

(ّ)

قاؿ الزجاج :النكر ىك محمد ،الن ت كالعيكف ِ.ِِ/

(ْ)

سكرة المائدة :ية ُٓ.

ػِػ

ً
الفطى ٍحؿ محمد بف أبي ليلى ،فاهلل نسأؿ أف يمدنا بمدد مف عنده فػي إخػراج ىػذه الرسػالة علػى الكجػو
الػذم يرضػيو عنػا كيرضػي رسػكلوقػاؿ تعػالى  :اْ أسَاذ اٌاْ ٌّبصاٍْم ِاْ ّعاٜنيع ٚوِاْ ٛاىفُمٍ اٌاْ ٌٍْٕاه عٍُااه
ٛىوٍ ٚواٌُه أُٔٔ.)ُ(
أوال :أىمية الموضوع:
 ت مف أىمية البحث في أنو يتعلؽ بفقو إماـ جليؿ صاحب مذىب تناار فقيو في ال تب.
 إارام الم تبة اإلسالمية بإضافة بحث جديد يجمع فقو اإلماـ ابف أبي ليلى في المعامالت.
 نشر فقو اإلماـ ابف أبي ليلى الذم كجد مباكاان في أميات ال تب الفقيية مف خالؿ ىذا البحث.
 إتاحة الفرصة للدارسيف في ىذا العلـ بالرجكع إلى فقو اإلماـ ابف أبػي ليلػى فػي المعػامالت ب ػؿ
سيكلة مف خالؿ ىذا البحث.
 فتح طريؽ ليسل و طالب العلـ مف حيث دراسة فقو األئمة.
ثانيا :أسباب اختيار الموضوع:
لقد تك لت على اهلل كعزمت على أف أ تب عف (فقو اإلماـ ابف أبي ليلى) لألسباب التالية:
ُ .جمع ما أستطيع جمعػو مػف مسػائؿ فقيػو فػي المعػامالت مػف بػاب البيػع إلػى بػاب الغصػب مػف
بطكف أميات تب المذاىب المختلفة في تاب كاحد يسػيؿ علػى البػاحايف كالػراغبيف االسػتفادة
منو كالرجكع إليو.
ِ .مػػف خػػالؿ البحػػث عػػف فقيػػو فػػي تػػب الفقػػو المختلفػػة سػػتتاح لػػي الفرصػػة السػػتعراض معظػػـ
مسائلو مما يزيد مف حصيلتي الفقيية.
ّ .ال شؼ عف فقو إماـ مجتيد ،ال يقؿ في قكة حجتو كبعد نظره عف بقية األئمة المجتيديف.
ثالثا :حدود الدراسة:
تشمؿ الدراسة في ىذا البحث في فقو اإلماـ ابف أبي ليلى األبكاب التالية ( :باب البيع كالخيار
كالسلـ كال فالة كالك الة كالضماف كاإلجارة كالمساقاة كالمزارعة كالغصب).
(ُ)

سكرة ىكد :ية ٖٖ.

ػّػ

رابعا :الجيود السابقة:
تب الفقو المختلفة مليئة بفقو اإلماـ ابف أبي ليلى ،كل ف فقيو مندار فػي بطكنيػا ،كلػـ أعاػر
علػى تػب أفػردت لفقيػػو ،إال أننػي مػف خػػالؿ البحػث كالتنقيػب كجػدت تابػان بعنػكاف( :اخػتالؼ أبػػي
حنيفة مع ابف أبي ليلى) ،لإلماـ أبػي يكسػؼ يعقػكب بػف إبػراىيـ ،تحقيػؽ أبػك الكفػا األفغػاني ،علمػان
بأف ىذا ال تاب ليس رسالة علمية حدياة.
ٌ
خامسا :منيج البحث:
 اتبػاع المػػنيج الكصػػفي االسػػتقرائي مػف خػػالؿ جمػػع رام اإلمػػاـ محمػػد بػف أبػػي ليلػػى فػػي فقػػو
المعامالت مف ال تب الفقيية المختلفة.
 صياغة المسائؿ الفقييػة بشػ ؿ سػيؿ ،ليسػيؿ االطػالع علييػا ،فقمػت بعػرض المسػألة بػذ ر
صكرتيا كتحرير محؿ النزاع فييا كذ ر رأم اإلماـ ابف أبي ليلى في المسألة.
 ذ ػر مػػف كافػػؽ اإلمػػاـ مػػف أصػػحاب المػػذاىب الفقييػة األربعػػة اػػـ ذ ػػر مػػف خالفػػو فيمػػا ذىػػب
إليو مف أصحاب المذاىب الفقيية األربعة.
 ذ ر سبب الخالؼ في المسألة اـ ذ ر األدلة التي استند إلييا اإلماـ كمف كافقو.
 االعتمػػاد فػػي نقػػؿ رأم أم مػػذىب مػػف المػػذاىب علػػى أميػػات ال تػػب فػػي المػػذىب نفسػػو مػػع
تكايقيا.
 قمت باستانام مسائؿ متعلقة باإلمام كالعبيػد التػي ذ ػر لإلمػاـ ابػف أبػي ليلػى قػكؿ فييػا لعػدـ
كجكدىا اليكـ.
 ىع ٍزيك اآليات القرنية إلى سكرىا كأرقاميا كتخػريج األحاديػث النبكيػة كالح ػـ علييػا مػا أم ػف
إذا لـ ت ف مخرجة في الصحيحيف.
الم ٍش ً لىة التي تحتاج إلى إيضاح.
 تكضيح لمعنى بعض ال لمات ي
 الترجمة بش ؿ مختصر لبعض األعالـ كاألعياف الذيف ذ رتيـ في رسالتي.
 ختمػػػت البحػػػث بعمػ ػػؿ فيػ ػػرس لهيػ ػػات ،كفيػ ػػرس لألحاديػ ػػث ،كفيػ ػػرس للمصػ ػػادر كالم ارجػ ػػع،
كفيرس للمكضكعات.

ػْػ

سادسا :خطة البحث:
ينقسـ البحث إلى أربعة فصكؿ:

 الفصؿ األكؿ التمييدم :كيشتمؿ على التعريؼ باإلماـ ابف أبي ليلى .كينقسـ إلى مبحايف:


المبحث األكؿ :الحقبة الزمنية التي عاشيا اإلماـ ابف أبي ليلى.



المبحث الااني :في حياة اإلماـ ابف أبي ليلى.



المبحث األكؿ :أح اـ البيع.



المبحث الااني :أح اـ الخيار.

 الفصؿ الثاني :فقو اإلماـ ابف أبي ليلى في البيع كالخيار كالسلـ .كينقسـ إلى االاة مباحث:



المبحث الاالث :أح اـ السلـ.

 الفصؿ الثالث :فقو اإلماـ ابف أبي ليلى في ال فالة كالك الة كالضماف.
كينقسـ إلى االاة مباحث:


المبحث األكؿ :أح اـ ال فالة.



المبحث الااني :أح اـ الك الة.



المبحث الاالث :أح اـ الضماف.

 الفصؿ الرابع :فقو اإلماـ ابف أبي ليلى في اإلجارة كالمساقاة كالمزارعة كالغصب.
كينقسـ إلى االاة مباحث:


المبحث األكؿ :أح اـ اإلجارة.



المبحث الااني :أح اـ المساقاة كالمزارعة.



المبحث الاالث :أح اـ الغصب.

 الخاتمة :كتتضمف أىـ نتائج ىذا البحث كالتكصيات.

 الفيارس الفنية :

 فيرس اآليات القرنية.
 فيرس األحاديث كاآلاار.
 فيرس المصادر كالمراجع.

ػٓػ

انفصم األٔل (انتًٍٓدي)
ٌّٜعشَو ْٕإلَِْ ّٕٓ إٍٔ ًٌٍُ

وفُه ِٖح:ْْ٠
ادلبحث األٔل :احلمبت انزيٍُت انتً عاشٓا اإلياو ابٍ أبً نٍهى.
ادلبحث انثاًَ :يف حٍاة اإلياو ابٍ أبً نٍهى.

ادلبحث األٔل

ّحلمٖ٘ ٌّضِنُ٘ ٌّيت عْشهْ ّإلَِْ ّٕٓ إٍٔ ًٌٍُ
وحُْٛه
وفُه ٟالِ ٟ٘نئٌْ:

ادلطهب األٔل :احلٍاة انسٍاسٍت.
ادلطهب انثاًَ :احلٍاة االجتًاعٍت.
ادلطهب انثانث :احلٍاة انعهًٍت.

المطمب األوؿ :الحياة السياسية
لقد مرت الحقبة الزمنية التي عاشيا اإلماـ بف أبي ليلى بعدة تغيػرات سػكام علػى صػعيد الدكلػة
األمكية أك العباسية ،فقد عاشر اإلماـ لتا الدكلتيف ،فقد كلد في عيد الخليفة األمكم عبد الملػؾ بػف
مركاف سنة ّٕق ،كفي ىذه الحقبة التي عاشيا اإلمػاـ عصػفت بالدكلػة اإلسػالمية مجمكعػة تغيػرات
سكام على الصعيد الداخلي أك الخارجي.
أوال :عمى الصعيد الداخمي:
لقػػد ح ػػـ عبػػد الملػػؾ بػػف مػػركاف مػػف سػػنة ٓٔق إلػػى ٖٔق ،كفػػي منتصػػؼ كاليتػػو كلػػد اإلمػػاـ
محمد بف أبػي ليلػى ،كفػى بدايػة حيػاة اإلمػاـ انػت اػكرة ابػف األشػعث التػي امتػدت مػفُٖق إلػىّٖ
ق ،حيث خلىع ابف األشعث طاعة الحجاج كالي الحجاز الذم كاله عبد الملؾ بػف مػركاف كتبعػو أىػؿ
رماف كبعض المدف ال برل ماؿ البصرة كال كفة كغيرىا(ُ).

كقد جرل بػيف الحجػاج كابػف األشػعث أ اػر مػفَٖ كقعػة إلػى أف ىػزـ ابػف األشػعث فػي معر ػة
دير الجماجـ سنةّٖق(ِ).
مصعب بف الزبير ،كقضى على اػكرة أخيػو عبػد اهلل بػف الزبيػر الػذم قتػؿ ىػك
الحجاج
ما قتؿ
ى
ي
كجميع مف معو في م ة(ّ).
اػػـ ح ػػـ الكليػػد بػػف عبػػد الملػػؾ بعػػد كفػػاة أبيػػو مػػف سػػنة ٖٔق حتػػى سػػنة ٔٗق(ْ) .كبعػػد مػػكت
الكليد بف عبد الملؾ سنة ٔٗق خلفو أخكه سليماف بف عبد الملؾ ،كمػف األمػكر التػي تػذ ر لسػليماف
أنو استخدـ صلحام الرجاؿ أمااؿ عمر بف عبد العزيز فػي إدارة شػؤكف الدكلػة ،إضػافة إلػى ذلػؾ قػاـ
بتغيير طريقة الحجاج الاقفي كأسلكب القسكة كاإلرىاب الذم اف الاقفي اعتمده في اإلدارة كالح ـ.
يقكؿ الطبرم " :اف الناس قػد استبشػركا بخالفػة سػليماف ك ػانكا يقكلػكف :سػليماف مفتػاح الخيػر،
ذىب عنيـ الحجاج ،فكلي سليماف ،فأطلؽ األسػارل ،كخلٌػى السػجكف كأحسػف إلػى النػاس ،كاسػتخلؼ

عمر بف عبد العزيز"(ٓ).

(ُ)

مركج الذىب ِ.ُّٔ/

(ِ)

تاريخ الرسؿ كالملكؾ ٔ.ّّٔ/

(ّ)

البداية كالنياية ٗ.ُّٗ/

(ْ)

ال امؿ في التاريخ ْ.ٓ/

(ٓ)

تاريخ الرسؿ كالملكؾٔ.ْٓٔ/

ػٖػ

كفػػى صػػفر ٗٗق رحػػؿ سػػليماف كبكيػػع فػػي نفػػس اليػػكـ البػػف عمػػو عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز(ُ).
كاتسػػمت خالفػػة عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز ب اػرة اإلصػػالحات خاصػػة فػػي بيػػت المػػاؿ كتسػػامحو مػػع أىػػؿ
الذمػة ،كامتػػدت كاليتػػو إلػى عػػاميف كخمسػػة أشػػير(ِ) ،ك ػاف مػػف أجػػؿ اىتماماتػو أف يقػػارب بػػيف فئػػات
المجتمػػع بػػأف يضػػع مػػف سػػمعة الطبقػػات العاليػػة كأف يزيػػؿ بريػػامىـ ،كأف يرفػػع مػػف شػػأف الطبقػػات
المستضعفة ،كأف يقكم معنكياتيـ كيزيؿ شعكرىـ بالضعؼ ،ف اف مف جيكده في ذلؾ المساكاة بينيـ
في العطام(ّ).
كيػػركل أف عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز خػػرج فػػي ليلػػة كمعػػو حرسػػو فػػدخؿ المسػػجد كمػػر فػػي الظلمػػة
فيـ بو الحرس ،فقػاؿ عمػر:
برجؿ نائـ فعار بو فرفع الرجؿ رأسو إليو كقاؿ :أمجنكف أنت؟ قاؿ :الٌ ،

مو إنما سألني أمجنكف أنت؟ فقلت :لو ال(ْ).

الخليػػؽ ،امػػؿ العقػػؿ ،حسػػف السػػمت جيػػد
الخٍلػػؽ ك ي
قػػاؿ عنػػو الػػذىبي " :ػػاف ىػػذا الرجػػؿ حسػػف ى

السياسة ،حريصان على العدؿ ب ؿ مم ف ،كافر العلـ ،فقيو النفس ،ظاىر الذ ام كالفيـ ،أكاىػان منيبػان،
قانت ػان هلل حنيف ػان ،ازىػػدان مػػع الخالفػػة ،ناطق ػان بػػالحؽ مػػع قلػػة المعػػيف ،ك ا ػرة األم ػرام الظلمػػة الػػذيف ملػػكه
ك رىكا محاققتو ليـ ،كنقصو أعطياتيـ ،كأخذه ايػ انر ممػا فػي أيػدييـ ممػا أخػذكه بغيػر حػؽ ،فمػا ازلػكا
كع ػػد عن ػػد أى ػػؿ العل ػػـ م ػػف الخلف ػػام ال ارش ػػديف،
بػػو حت ػػى س ػػقكه الس ػػـ ،فحص ػػلت ل ػػو الش ػػيادة كالسػػعادة ي
كالعلمام العامليف"(ٓ).

كبعػػد رحيػػؿ عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز فػػي رجػػب سػػنة َُُق بػػدير سػػمعاف فػػي حمػػص ،خلفػػو ابػػف
عمو يزيد بف عبد الملؾ بف مركاف(ٔ).
ك انػػت كاليتػػو سػػنة َُُق كت ارجػػع جميػػع مػػا سػػاد فػػي عيػػد عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز مػػف عػػدؿ
كمحبة حتى إف يزيد اشتير بالليك كالخالعة في أيامػو حتػى علػت الشػ كل مػف سياسػتو كمػف عمالػو
(ُ)

تاريخ خليفة بف الخياطُ ،ُّٕ/مركج الذىبٔ.ِٖ-ُٕ/

(ِ)

تاريخ دمشؽِ.ِّٕ/

(ّ)

الدكلة األمكية عكامؿ االزدىار كتداعيات اإلنييارِ.ِّٕ/

(ْ)

الطبقات ال برلٓ.َُّ/

(ٓ)

سير أعالـ النبالم ٓ.َُِ/

(ٔ)

سير أعالـ النبالم ٓ.ُْْ/

ػٗػ

الذيف عادكا إلى أخذ الجزية ممف أسلـ حدياان ،حتى ظير النفكر بينو كبػيف أخيػو ىشػاـ لمػا ػاف مػف
سكم سيرة يزيد إلى أف تكفي يزيد سنة َُٓق(ُ).
كبعػػد يزيػػد جػػام أخػػكه ىشػػاـ بػػف عبػػد الملػػؾ لػيح ـ مػػف سػػنة َُٓق إلػػى سػػنة ُِٓق ،كاشػػتير
عيده بالصراعات الداخلية حيث استيؿ ح مو بضريبة خراجية على المػكالي ال قبػؿ ليػـ بيػا ،فخػرج
عليو الحارث بف سريج كحاربو ،كل ػف اسػتطاع نصػر بػف س ٌػيار أف يكطػد دعػائـ الح ػـ األمػكم سػنة

َُِق في بالد ما كرام النير (ِ).

كتميزت فترة ىشاـ باإلصالحات حيث اىتـ بتعمير األرض كتحصيف الاغكر كحفر القنكات في

طريػػؽ م ػػة ،كاعتنػػى بعتػػاد الحػػرب كل ػػف أي ً
يخػػذ عليػػو انتقامػػو مػػف العلػػكييف كتن يلػػو بيػػـ كمػػف أبػػرز مػػا
فعلو معيـ قتلو يحيى بف زيد بف علي بف الحسيف بف علي بف أبي طالب .)ّ(
كفي سنة ُِٓق مات ىشاـ(ْ) كتػكلى الح ػـ بعػده الكليػد بػف يزيػد بػف عبػد الملػؾ بػف مػركاف

(ٓ)

كسػػرعاف مػػا قتػػؿ شػػير جمػػاد اآلخػػر سػػنة ُِٔق فلػػـ يم ػػث إال سػػنة(ٔ) ،كسػػبب قتلػػو ىػػك انتيا ػػو

لحرم ػػات اهلل ،كس ػػكم س ػػيرتو ،كاس ػػتيتاره بالل ػػذات كالمعاص ػػيً ،
كشػ ػعره ف ػػي العت ػػاب كالغ ػػزؿ ككص ػػؼ
الخمر(ٕ) ،اـ خلفو يزيد بف الكليد بف عبد الملؾ بف مركاف كح ـ مػف سػنة ُِٔق إلػى ُِٕق ،فلػـ
يم ث سكل سػنة كاحػدة أيضػان ،اػـ جػام خػر خليفػة لبنػي أميػة كىػك مػركاف بػف محمػد بػف مػركاف بػف
الح ـ مف سنة ُِٕق إلى ُِّق(ٖ).
كلـ يلبث مركاف بف محمد حتى اشتعلت في عيده نار العصبية بيف الن ازرية أك المضرية كبػيف
القحطانيػة أك اليمنيػػة ،كتحزبػػت القبائػػؿ كاػارت العصػػبية بػػالبر كالحضػػر ،كتعصػب مػػركاف بػػف محمػػد
لنزار على اليمف إلى أف دانت دكلتو للعباسييف ،الذيف قامكا بيذه الاكرة على األمكييف(ٗ).

(ُ)

مركج الذىب ِ.ُٕٗ/

(ِ)

السياسة العربية صُٔ.

(ّ)

مركج الذىب ِ.ُْٖ/

(ْ)

البداية كالنياية ٗ.ّٖٔ/

(ٓ)

تاريخ خليفة بف الخياط ُ ،ّٕٓ/تاريخ اليعقكبيِ .ُِّ/

(ٔ)

ال امؿ في التاريخْ ،ِٗٗ/تاريخ اليعقكبيِ.ِٖٔ/

(ٕ)

مركج الذىب ِ.ُٖٓ/

(ٖ)

تاريخ خليفة بف الخياطُ ،ِّٕ/مركج الذىب ْ.ِٕ – ُٕ/

(ٗ)

مركج الذىبِ .ُّٗ/

ػ َُ ػ

ويقسـ المؤرخوف الدولة العباسية إلى عصريف:
 -6العصر العباسي األوؿ.
 -5العصر العباسي الثاني.
فقػػد عاصػػر اإلمػػاـ محمػػد بػػف أبػػي ليلػػى مػػف ذلػػؾ العصػػر العباسػػي األكؿ

(ُ)

الػػذم امتػػاز بقػػكة

خلفائػػو كقػػكة الدكلػػة ،حيػػث اعتلػػى أبػػك العبػػاس السػػفاح عػػرش الدكلػػة العباسػػية عػػاـ ُِّق(ِ) ،كمػػف
صفات أبي العباس ما قيؿ عنو بأنو اف ريمان ،حليمان ،كقك انر ،عػاقالن ،ػامالن ،بيػر الحيػام ،حسػف
األخػػالؽ ،بيػػد أنػػو ػػاف مػػف الش ارسػػة بم ػػاف حتػػى سػػمى نفسػػو ىػػك السػػفاح المبػػيح أم :الػػذم يفػػرؽ
األمكاؿ على المؤيديف الذيف يقكمكف بقتاؿ األعدام مف غير تػردد

(ّ)

فقػد ػاف مشػيك انر بسػفؾ الػدمام،

ومف أمثمة ذلؾ :ما فعؿ بسميماف بف ىشاـ بف عبد الممؾ.
كخرس ػػاف كمص ػػر كالحج ػػاز كالش ػػاـ ،كل ن ػػو ل ػػـ يص ػػؿ
كاس ػػتقرت ي ػػد الس ػػفاح عل ػػى ب ػػالد العػ ػراؽ ا
سلطانو إلى بالد األندلس؛ ألف بعض مف دخليا مف األمكييف استحكذ علييا كمل يا(ْ).
كفػػي سػػنة ُّٔق عقػػد أبػػك العبػػاس ألخيػػو أبػػي جعفػػر الخالفػػة مػػف بعػػده ،كتػػكفي بعػػد ذلػػؾ فػػي
نفػػس العػػاـ فػػي ذم الحجػػة سػػنة ُّٔق

(ٓ)

اػػـ تػػكلى الخالفػػة مػػف بعػػده أبػػك جعفػػر المنصػػكر ،كقػػاـ

بتابيت دعائـ دكلتو ب ؿ الكسائؿ بما في ذلؾ قتؿ مخالفيو مف العباسييف أنفسيـ ،فقد قتؿ عمػو عبػد
اهلل بػػف علػػي عنػػدما خػػرج عليػػو ،مػػا قتػػؿ أبػػا مسػػلـ الخ ارسػػاني الػػذم قػػاد الاػػكرة علػػى األمػػكييف فػػي
خرسػػاف(ٔ) ،كفػػي سػػنةَُْق أرسػػؿ أبػػك جعفػػر عبػػد الجبػػار بػػف عبػػد الػػرحمف األزدم ليتسػػلـ بػػالد
ا
خرساف ،فقتؿ األزدم جماعة مف األمرام ،ألنو بلغو أنيـ يدعكف إلى خالفة ؿ علي بف أبي طالب
ا
ػػرـ اهلل كجيػػو ،كحػػبس خ ػريف(ٕ) ،كفػػي سػػنة ُُْق خرجػػت جماعػػة علػػى المنصػػكر أصػػليـ مػػف

(ُ)

تاريخ اإلسالـ السياسي كاالجتماعي كالاقافي ِ.ُِ/

(ِ)

الفخرم في اآلداب السلطانيةُ.ُْٕ/

(ّ)

البداية كالنيايةَُ.ْٔ-ْْ/

(ْ)

المرجع السابؽَُ.ٓٔ/

(ٓ)

المنتظـ البف الجكزمٕ ،ّّٕ/البداية كالنيايةَُ.ٕٓ/

(ٔ)

البداية كالنيايةَُ ،ُٕ/ال امؿ في التاريخٓ.ِٔ/

(ٕ)

البداية كالنيايةَُ ،ُٖ/ال امؿ في التاريخٓ.ِٖ/

ػ ُُ ػ

خ ارسػاف ،فقػػاتليـ حتػػى أبػػادىـ

(ُ)

اػـ كلػػى المنصػػكر ابنػػو محمػػد العيػد مػػف بعػػده ،ككاله بػػالد خ ارسػػاف،

كعزؿ عنيػا عبػد الجبػار بػف عبػد الػرحمف(ِ) ،كفػي سػنةُْٓق ػاف خػركج األخػكيف :محمػد كابػراىيـ
ابنػػي عبػػد اهلل بػػف حسػػف بػػف الحسػػف بػػف علػػي بػػف أبػػي طالػػب رضػػي اهلل عػػف جمػػيعيـ ،فظفػػر بيمػػا
المنصكر فقتليما كجماعة ايرة مف ؿ البيت(ّ).
كف ػػي ع ػػاـُْٖق رح ػػؿ اإلم ػػاـ محم ػػد ب ػػف أب ػػي ليل ػػى بع ػػد أف عاش ػػر ى ػػذه الم ارح ػػؿ المتعاقب ػػة
المتالطمة األمكاج كالمختلفػة األحػكاؿ ،فقػد امتػدت حياتػو مػف زمػف عبػد الملػؾ بػف مػركاف فػي الدكلػة
األمكية التي اتسـ عيده بالقكة كاالنضػباط إلػى أف عاشػر ترىليػا كضػعفيا ،كمػف اػـ معاشػرتو ألكائػؿ
عيد الدكلة العباسية التي اتسمت بالقكة أيضان.
ثانيا :عمى الصعيد الخارجي :
أمػػا علػػى الصػػعيد الخػػارجي فقػػد حػػدات عػػدة تطػػكرات ،ففػػي سػػنةَٖق فتحػػت خ ارسػػاف

(ْ)

مػػا

فتحػػت بػػالد مػػا كرام النيػػر ،كفتحػػت بخػػارل سػػنة ٖٖق(ٓ) ،كفتحػػت األنػػدلس فػػي مكقعػػة كادم بربػػاط
سنةِٗق(ٔ) ،كفي سنة ٖٗق غػ از مبعػكث الحجػاج محمػد بػف القاسػـ الينػد ،فسػار إلييػا حتػى كصػؿ
نيػػر السػػند ،ك ػػاف يعػػرؼ باسػػـ نيػػر مي ػراف ،كالتقػػى بملػػؾ السػػند داىػػر ،ك ػػانكا يقػػاتلكف علػػى ظيػػكر
الفيلة ،كاقتتلكا قتاالن شديدان انتيى بيالؾ داىر كىزيمة أصحابو ،كبذلؾ استطاع محمػد بػف القاسػـ أف
يمػػد فتكحػػو فػػي افػػة أرجػػام بػػالد السػػند(ٕ) ،كفػػى سػػنة ّٗق فػػتح قتيبػػة مػػدف خػكارزـ صػػلحا ،اػػـ فػػتح
سمرقند بعد قتاؿ شديد كاستخلؼ علييػا عب ىػد اهلل بػف مسػلـ كبفػتح سػمرقند كطػد قتيبػةي مر ػزه فػي بػالد

ما كرام النير(ٖ).

(ُ)

العبر في خبر مف غبر للذىبيُ.ُْٕ/

(ِ)

البداية كالنيايةَُ.ِٖ/

(ّ)

تاريخ الخلفامُ.ُْٗ/

(ْ)

فتكح البلداف ُ.َّٗ/

(ٓ)

ال امؿ في التاريخْ.ُٖ/

(ٔ)

البياف المغرب في أخبار األندلس كالمغربُ.ّْ/

(ٕ)

فتكح البلداف ُ.ِِْ/

(ٖ)

ال امؿ في التاريخْ.ْٕ/

ػ ُِ ػ

كفي عاـ ٔٗق تكجو قتيبة بف مسلـ إلى حدكد الصيف بعد ما فػتح بػالد مػا كرام النيػر ،كبينمػا
ىػك فػي الطريػؽ إلييػا جػامه نبػأ كفػاة الكليػد بػػف عبػد الملػؾ فكاصػؿ قتيبػة حربػو حتػى قػرب مػف حػػدكد
الصػػيف ،كبعػػد م ارسػػالت مػػع ملػػؾ الصػػيف كافػػؽ ملػػؾ الصػػيف علػػى دفػػع الجزيػػة كقبػػؿ قتيبػػة بػػف مسػػلـ
كذلؾ مف دكف قتاؿ(ُ).
تأثير الحياة السياسية عمى اإلماـ محمد بف أبي ليمى:
إف العصػػريف األمػػكم كالعباسػػي عرف ػا عػػد ندا مػػف الفػػرؽ الدينيػػة كالسياسػػية ،الشػػيعة كالخػ ػكارج
ك ُّ
الزبيػ ػرييف ،ك ػػاف ل ػػؿ فرق ػػة رجالي ػػا ك راؤى ػػا ف ػػي الخالف ػػة ،ب ػػؿ ػػاف ل ػػؿ فرق ػ وػة ش ػػعراؤىا كخطباؤى ػػا
كمنابرىػػا ،كقػػد دخلػػت ىػػذه الفػػرؽ فػػي ص ػراع ذم شػػقيفً :شػػؽ سياسػػي ،حيػػث قػػاكمكا ح ػػـ األمػػكييف
بالمعارضة كالجدؿ ،ك ٌشؽ عس رم تماؿ في مقاكمة األمكييف بالحركب كالاكرات.
كانع ػػس ص ػراع تلػػؾ الفػػرؽ علػػى جميػػع منػػاحي الحيػػاة فيمػػا بعػػد ،كل ػػف المتأمػػؿ فػػي حيػػاة اإلمػػاـ
كاىتماماتو يجده لـ ينخرط في األعماؿ السياسػية ،كل نػو لػـ ينعػزؿ تمامػان حيػث تػكلى القضػام للدكلػة
األمكيػة  ،كلػـ يظيػر أم عػدام للح ػاـ كلػـ ت ػف لػػو مكاقػؼ معلنػة ،مػع أف أبػاه عبػد الػرحمف بػف أبػػي
ليلػػى قيتػػؿ علػػى يػػد الحجػػاج عنػػدما خػػرج مػػع ابػػف األشػػعث فػػي اكرتػػو علػػى األمػػكييف فػػي معر ػػة ديػػر
الجماجـ ،ما اف أبكه معاديان لألمكييف ،فقد شارؾ مع اإلماـ علي رـ اهلل كجيو ضد األمػكييف فػي
معار ػػو ليػػا(ِ) ،كمػػف الظػػاىر أف اإلمػػاـ ل ػـ ي ػػف مػػف أنصػػار بنػػي أميػػة ،كممػػا يػػدؿ علػػى ذلػػؾ أف
العباسييف بعد ذلؾ أبقكه قاضيان على ال كفة كلـ يعزلكه ،إذان فإف اإلماـ محمػدان لػـ يحسػب نفسػو علػى
أم طرؼ مف األطراؼ.

(ُ)

تاريخ الطبرمٔ.َّٓ/

(ِ)

تاريخ الاقات للعجليُ.ُِٔ/

ػ ُّ ػ

المطمب الثاني :الحياة االجتماعية:
عندما نتحدث عف الحياة االجتماعيػة فػي أم بلػد فإننػا نقصػد فئػات المجتمػع فػي ىػذا البلػد مػف
حيث الجنس كالديف كعالقة الطبقات بعضيا ببعض اػـ كصػؼ مجػالس الح ػاـ كاألعيػاد ،كالمكاسػـ،
كالكالئـ ،كالحفػالت كمظػاىر المجتمػع مػف منػازؿ ،ككصػؼ مػا فييػا مػف أاػاث كطعػاـ كشػراب كلبػاس
كغير ذلؾ(ُ).
كعنػػد د ارسػػة الحيػػاة االجتماعيػػة فػػي عيػػد اإلمػػاـ محمػػد بػػف أب ػي ليلػػى نجػػد أف المجتمػػع نػػذاؾ
انطػػكل تحػػت لكائػػو فئػػات شػػتى مػػف النػػاس كأجنػػاس كعقائػػد متباينػػة بػػألكاف متعػػددة ،ففػػي المجتمػػع
اإلسػػالمي ش ػرقان كغرب ػان نجػػد أف المسػػلميف ىػػـ الس ػكاد األعظػػـ ،كىػػـ أصػػحاب الشػػأف كاف ػػانكا فرق ػان
كمذاىب ،كيكجد بجانبيـ أىؿ الذمػة مػف الييػكد كالنصػارل الػذيف كجػدكا حريػة كتسػامحان دينيػان معيػـ،
فلـ يتدخؿ المسلمكف فػي عبػاداتيـ مقابػؿ دفعيػـ الجزيػة ف ػانكا يقيمػكف شػعائرىـ الدينيػة فػي معابػدىـ
كديارىـ في أماف.
طبقات الشعب:
اف الشعب يتألؼ مف عناصر متنكعة سكام في العصػر األمػكم أكفػي بدايػة العصػر العباسػي
األكؿ ،مف أىميػا :العػرب كالسػند كالتػرؾ كالػركـ كالبربػر ،ف ػاف العػرب أىػـ ىػذه العناصػر فػي الدكلػة
األمكية بالذات كحتى قياـ الدكلة العباسية ،كسبب ذلؾ أف األمكييف انكا يخشػكف مػف تقػديـ المػكالي
أم غير العرب للح ـ ،كذلؾ خشية أف ياكركا علػييـ كينضػمكا إلػى مػف خػرج علػييـ ػابف األشػعث،
كالميلب بف صفرة ،كالاقفي(ِ).
كفي ح ـ بني العباس اعتمدكا بش ؿ أساسي على المكالي في إدارة البالد مف فيرس كتيرؾ كىذا
بػػدكره أدل إلػػى إضػػعاؼ العػػرب؛ حتػػى لجئ ػكا إلػػى األعمػػاؿ الح ػرة التجػػارة كالز ارعػػة ،كبقػػي الطػػابع
العرب ػػي مكج ػػكدان م ػػع أف نظ ػػاـ الح ػػـ اص ػػطبأ بالص ػػبغة الفارس ػػية؛ ألف ايػ ػ انر م ػػف مظ ػػاىر الحي ػػاة
االجتماعية في البالد اإلسالمية اف الذم يحددىا ىك الديف.

(ُ)

تاريخ اإلسالـ السياسي كاالجتماعي كالاقافيِ.ّٗٓ/

(ِ)

المرجع السابؽ نفس الجزم كالصفحة.

ػ ُْ ػ

العمراف:
يعتبر المنزؿ كما فيو مف س اف كما يقدـ فيو مف طعاـ كشراب كما تقاـ فيو مف احتفاالت كمػا
يرتديػػو سػ انو مػػف مالبػػس مػػف أىػػـ مظػػاىر الحيػػاة االجتماعيػػة فػػي أم عصػػر مػػف العصػػكر(ُ) ،ففػػي
عيد األمكييف كفي سنة االث كامانيف ،بنى الحجاج مدينة كاسط(ِ).
أما في عيد العباسييف كبعد أف استقر ليـ األمر اىتمكا ببنام المدف ،كمػف أىميػا :مػا ػاف فػي
العراؽ بغداد كسامرام(ّ) ،فمدينة بغداد التي تأسست على يد الخليفة العباسػي أبػي جعفػر المنصػكر
سػ ػػنة ُْٓى ػ ػػ ،ك ػ ػذلؾ بنػ ػػام جامعيػ ػػا نػ ػػذاؾ(ْ) ،ف انػ ػػت ل ا ػ ػرة مػ ػػا فييػ ػػا مػ ػػف قصػ ػػكر تسػ ػػمى مدينػ ػػة
القص ػػكر(ٓ) ،كأم ػػا دكر الخالف ػػة ف ػػي ذل ػػؾ العص ػػر ف ان ػػت أني ػػا مدين ػػة قائم ػػة ب ػػذاتيا كذل ػػؾ ل برى ػػا
كاتساعيا ،حيث إف بساتينيا انت تفترش مساحة بيرة ك ػذلؾ جػدرانيا(ٔ) ،فقػد انػت القصػكر التػي
أنشػػاىا األمكي ػكف كالعباسػػيكف دلػػيالن علػػى بػػذخيـ كاس ػرافيـ ،حيػػث بنػػى أبػػك جعفػػر المنصػػكر قصػػر

الػػذىب كسػػط بغػػداد ،كقصػػر الخلػػد علػػى شػػاطا دجلػػة باتجػػاه خ ارسػػاف كغيػػرىـ ،ك ػػذلؾ ػػانكا يزينػػكف
مجالسيـ بالفرش الفاخرة كالمتاع الاميف(ٕ).
المستشفيات:
كقػػد اػػرت فػػي الدكلػػة العباسػػية المستشػػفيات ك اػػر األطبػػام ،كقػػد لقيػػت المعالجػػة عنايػػة الدكلػػة

بش ؿ بير(ٖ).
الطعاـ:

اعتنػى العباسػيكف بتنكيػػع الطعػاـ كقػػد حفلػت مكائػػد خلفػام بنػػي العبػاس بػػألكاف الطعػاـ المختلفػػة،

حتى إف الطياة يطيكف االايف لكنان في اليكـ(ٗ).

(ُ)

تاريخ اإلسالـ السياسي كاالجتماعي كالاقافيِ. .ّٗٓ/

(ِ)

المختصر في أخبار البشرُ.ُٖٗ/

(ّ)

النجكـ الزاىرة ِ.ِّْ/

(ْ)

التاريخ كالكفياتُ.ٕ/

(ٓ)

حضارة العرب ِ.ِِٕ/

(ٔ)

تاريخ اإلسالـ السياسي كاالجتماعي كالاقافي ِ.ِِْ – َِْ/

(ٕ)

حضارة العرب ِ.ِِٗ/

(ٖ)

حضارة العربِ.َِٗ/

(ٗ)

تاريخ اإلسالـ السياسي كاالجتماعي كالاقافي ِ.ِْٕ – ِْْ/

ػ ُٓ ػ

األعياد والمواسـ:

ػػاف الخلف ػػام يحتفل ػػكف بالعي ػػديف الفط ػػر كاألض ػػحى احتف ػػاال دينيػ ػان(ُ) ،في ػػذه ى ػػي مالم ػػح الحي ػػاة

االجتماعية التي عاش في نفيا كعاشرىا اإلماـ محمد بف أبي ليلى رحمو اهلل تعالى.
تأثير الحياة االجتماعية عمى اإلماـ محمد بف أبي ليمى:

ال شؾ أف الحياة االجتماعية في عصر اإلماـ محمد اف ليػا تػأاير علػى حياتػو كميكلػو ك ارئػو
الفقييػػة فػػنحف حينمػػا نغػػكص فػػي د ارسػػة سػػيرة اإلمػػاـ تلميػػذان كفقييػان كمفتيػان كقاضػػيان لل كفػػة نجػػد  -كال
عجب  -أف العامؿ الذم دفعو إلى السير في ىذا االتجػاه إنمػا ىػك نشػأتو فػي بيػت يشػع منػو ضػيام
الديف ،كي ار فيو حملتو مف العلمام كالفقيام حيث كجد في ىذه البيئة اإلسالمية غنيمة باردة كسػلمان
إلػػى المجػػد الػػديني كالػػدنيكم فاتضػػح لػػدل البحػػث كالتنقيػػب أف اإلمػػاـ ػػأم عػػالـ خػػر لػػـ ت ػػف حياتػػو
سكل نتاج بيئتو كأسرتو التي انت ت تنفو كتحيط مف حكلو .كلقد ظيرت اار اىتماـ اإلماـ بمكطنو
كمجتمعو في اير مف رائو فيك يرل على سبيؿ المااؿ ال الحصر أف قكؿ أىؿ ال كفة حجة إذا ما
خالؼ قكؿ غيرىـ ،كىذا تأار كاضح ،ما اف يرل اإلماـ مالؾ بأف قكؿ أىؿ المدينػة حجػة ،كماػاؿ
ذلؾ يرل اإلماـ محمد أنو يصلي بعد صالة العيد كال يصلى قبليا ،كيقكؿ اإلماـ أحمد :أىؿ المدينة
ال يتطكعػػكف قبػػؿ صػػالة العيػػد كال بعػػدىا ،كأىػػؿ البص ػرة يتطكعػػكف قبليػػا كبعػػدىا ،كأىػػؿ ال كفػػة ال
يتطكعكف قبليا كيتطكعكف بعدىا( ،)5فعلى األغلب فإف ذلؾ نتيجة تأاره في بيئتو.

(ُ)

تاريخ اإلسالـ السياسي كاالجتماعي كالاقافي ِ.ِْٕ – ِْْ/

(ِ)

المغنيِ.ِٖٖ/

ػ ُٔ ػ

المطمب الثالث :الحياة العممية
لقد اعتنى المسلمكف األكائؿ بالعلـ كالتعلـ أخذان مف قكلو تعػالىّ :لشأ ْٕعُ سِِّّٕه ٌِِّّّازٌ خٍاك ،)6(فلػذلؾ
اف خير القركف ىك قرف النبي  اـ الذم بعده اـ الذم بعده مصداقان لقكؿ رسكؿ اهلل " :خري ٌّناْط لشٔاٍ
ٟااُ ٌّازَٓ ٍَااىاُ ٟااُ ٌّازَٓ ٍَااىاُ"( ،)5فلػػذلؾ ػػاف اعتنػػام المسػػلميف بػػالعلـ كالػػتعلـ ،فالخيريػػة نابعػػة مػػف إتبػػاعيـ
ليدم نبييـ كتفقييـ في دينيـ فقد قاؿَ ِٓ" :شد ّهلل ٕه خريّ َفمهه يف ٌّذَٓ"(.)4
كلػػيس أدؿ علػػى ذلػػؾ ممػػا حػػدث فػػي عيػػد اإلمػػاـ محمػػد بػػف أبػػي ليلػػى حيػػث ػػاف أحػػد ى ػؤالم

العلمػام الػػذيف تفقيػكا فػػي ديػػنيـ ك ػػاف فػػي عيػػده اإلمػػاـ أبػك حنيفػػة إمػػاـ أىػػؿ الػرأم الػػذم ػػاف اإلمػػاـ

محمد نظي انر لو(ْ).

أما على صعيد الح اـ ف اف الخليفة عمر بف عبد العزيز مااالن على ذلؾ ،فقػد شػيد لػو بػالعلـ

كالفطنة ،فقد قاؿ عنو اإلماـ أحمد بف حنبؿ" :ال أرل قكؿ أحد مػف التػابعيف حجػة إال قػكؿ عمػر بػف

عبد العزيز"(ٓ) ،ما انت تدرس العلكـ الدينية ب افة فركعيا.
فمثي القرآف الكريـ:

انػػت طػريقتيـ فػػي تعلػػيـ القػػرف ال ػريـ أف الطلبػػة يتعلمػػكف عشػػر يػػات كيتعلمػػكف مػػا فييػػا مػػف
أح اـ اـ ينتقلكف إلى عشر يات أخر ،كىذا يدؿ على تعلػيـ القػرف كالعمػؿ بػو كىػي طريقػة صػحابة

رسكؿ اهلل  مف قبؿ(ٔ).

فقػد ػػاف ىػػذا الػػزمف بحػػؽ ىػػك ربيػػع الفقػػو كالمػػذاىب الفقييػػة ،حيػػث كجػػد فيػػو اإلمػػاـ أبػػك حنيفػػة

الذم اف على رأس مدرسة الرأم نذاؾ كتتلمذ على يدم حماد بػف أبػي سػليماف(ٕ)إمػاـ المدرسػة فػي

العػ ارؽ ،مػػا ػػاف اإلمػػاـ مالػػؾ الػػذم ػػاف علػػى رأس مدرسػػة الحػػديث الػػذم تتلمػػذ علػػى يػػدم الزىػػرم
كغيره ،ك ذلؾ اف أبك يكسؼ كمحمد صاحبا أبي حنيفة(ٖ).

(ُ)

سكرة العلؽ :اآليةُ.

(ِ)

الحديث أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو في تاب المناقب ،باب فضائؿ أصحاب النبي .ّ/ٓ

(ّ)

الحػديث أخرجػو اإلمػاـ البخػػارم فػي صػحيحو فػي تػػاب العلػـ ،بػاب مػف يػػرد اهلل بػو خيػ انر يفقيػو فػػي الػديف ُ .ِٓ/كفػي الحػديث زيػػادة

(ْ)

التاريخ كالكفياتُ.ٕ/

(ٓ)

البداية كالنيايةٗ.ُِٕ/

(ٔ)

الطبقات ال برلٔ.ُِِ/

(ٕ)

حماد ابف أبي سليماف مسلـ األشعرم مكالىـ أبك إسماعيؿ ال كفي فقيو ،رمي باإلرجام مات َُِق .تقريب التيذيب ُ.ُٕٖ/

(ٖ)

الشافي /ألبي زىرة صٕٗ.

(كانما أنا قاسـ كاهلل يعطي كلف تزاؿ ىذه األمة قائمة على أمر اهلل ال يضرىـ مف خالفيـ حتى يأتي أمر اهلل).

ػ ُٕ ػ

م ػػا ػػاف ف ػػي ى ػػذا ال ػػزمف جعف ػػر الص ػػادؽ(ُ) ش ػػيخ المدين ػػة ،كعم ػػرك بػ ػف الح ػػارث(ِ) ،كالعػ ػكاـ ب ػػف
حكشػػب(ّ) ،كاألعمػػش(ْ) كالسػػفياناف الاػػكرم(ٓ) كابػػف عيينػػة(ٔ) كغيػػرىـ ال ايػػر ،كقػػد اىػػتـ العلمػػام فػػي جميػػع
مجػػاالت العلػػـ كالمعرفػػة ،قػػاؿ الػػذىبي عػػف تلػػؾ الفتػرة" :شػػرع علمػػام اإلسػػالـ فػػي ىػػذا العصػػر فػػي تػػدريس
الحديث كالفقو كالتفسػير ،فصػنؼ ابػف جػريج بم ػة(ٕ) ،كمالػؾ المكطػأ بالمدينػة ،كاألك ازعػي(ٖ) بالشػاـ ،كابػف
أبي عركبة(ٗ) كحماد بف سلمة(َُ) كغيرىما بالبصرة ،كمعمر(ُُ) باليمف ،كسفياف الاكرم بال كفة ،كصػنؼ
(ُْ)

ابف إسحاؽ(ُِ) المغازم ،كصنؼ أبك حنيفة الفقو كالرأم ،اـ بعد يسػير صػنؼ ىشػيـ(ُّ) كالليػث

كابػف

لييعة(ُٓ) ،اـ ابف المبارؾ(ُٔ) ،كأبك يكسؼ ،كابف كىب(ُٕ) ،ك ار تدكيف العلـ كتبكيبو ،كدكنت تػب
العربيػػة كاللغػػة كالتػػاريخ كأيػػاـ النػػاس ،كقبػػؿ ىػػذا العصػػر ػػاف األئمػػة يت لمػػكف مػػف حفظيػػـ ،أك يػػركف
(ُ)

جعفر بف علي بف الحسيف بف علي بف أبػي طالػب الياشػمي العلػكم أبػك عبػد اهلل المػدني الصػادؽ كأمػو أـ فػركة بنػت القاسػـ بػف محمػد بػف أبػي ب ػر
كأميا أسمام بنت عبد الرحمف بف أبي ب ر فلذلؾ اف يقكؿ كلدني أبك ب ر مرتيف مات سنة "ُْٖ"ق .تيذيب التيذيب ِ.َُّ/

(ِ)

عمػػرك ب ػػف الحػػارث ب ػػف يعق ػػكب بػػف عب ػػد اهلل األنص ػػارم ،العالمػػة ،الح ػػافظ ،الاب ػػت ،أبػػك أمي ػػة األنص ػػارم ،السػػعدم مػ ػكالىـ ،الم ػػدني
األصػػؿ ،المصػػرم ،عػػالـ الػػديار المص ػرية ،كمفتييػػا ،مػػكلى قػػيس بػػف سػػعد بػػف عبػػادة ،كلػػد :بعػػد التسػػعيف ،فػػي خالفػػة الكليػػد بػػف عبػػد
الملؾ ،سير أعالـ النبالم ٔ.ّْٗ/

(ّ) العكاـ بف حكشب بف يزيد الشيباني أبك عيسى الكاسطي اقة ابت فاضؿ مات سنة ُْٖ .تقريب التيذيب ُ.ّّْ/
(ْ)

سليماف بف ميراف األسدم ال اىلي أبك محمػد ال ػكفي األعمػش اقػة حػافظ عػارؼ بػالقرامات كرع مػات سػنة ُْٕق .ك ػاف مكلػده أكؿ
سنة إحدل كستيف .تقريب التيذيب ُ.ِْٓ/

(ٓ)

سػفياف بػػف سػػعيد بػف مسػػركؽ الاػػكرم أبػك عبػػد اهلل ال ػػكفي اقػة حػػافظ فقيػػو عابػد إمػػاـ حجػػة مػات سػػنة ُٔق كلػػو أربػع كسػػتكف .تقريػػب
التيذيب ُ.ِْْ/

(ٔ)

سفياف بف عيينة بف أبي عمراف ميمكف الياللي أبك محمد ال كفي اـ الم ي اقة حافظ فقيو إماـ حجة مات في رجػب سػنة ُٖٗ ،كلػو
إحدل كتسعكف سنة .تقريب التيذيب ُ.ِْٓ/

(ٕ)

عبد الملؾ بف عبد العزيز بف جريج األمكم مكالىـ الم ي اقة فقيو فاضؿ مات سنة َُٓق ،كقد جاز السبعيف .تقريب التيذيب ُ.ّّٔ/

(ٖ)

عبد الرحمف بف عمرك بف أبي عمرك األكزاعي أبك عمرك الفقيو اقة جليؿ ،مات سنة ُٕٓق ،تقريب التيذيب ُ.ّْٕ/

الي ٍش ي رم البصرم اقة حافظ لو تصانيؼ عدة ،مات سنة ُٔٓق .تقريب التيذيب ُ.ِّٗ/
(ٗ) سعيد بف أبي عركبة ميراف ى
(َُ) حماد بف سلمة بف دينار البصرم أبك سلمة اقو عابد ،مات سنة ُٕٔق  .تقريب التيذيبُ.ُٕٖ/
(ُُ) معمر بف راشد األزدم البصرم نزيؿ اليمف اقة ابت فاضؿ ،مات سنة ُْٓق .كىك ابف اماف كخمسيف سنة .تقريب التيذيب ُ.ُْٓ/
(ُِ) محمد بف إسحاؽ بف يسار المدني نزيؿ العراؽ إماـ المغازم صدكؽ ،كرمي بالتشيع كالقدر ،مػات سػنة َُٓق .كيقػاؿ بعػدىا .تقريػب
التيذيب ُ.ْٕٔ/
(ُّ) يى ىشٍيـ بف بشير بف القاسـ بف دينار السلمي أبك معاكية بف أبي خازـ الكاسطي اقة ابت ،مات سنة ُّٖق .تقريب التيذيب ُ.ْٕٓ/

(ُْ) الليث بف سعد بف عبد الرحمف الفيمي أبك الحارث المصرم اقة ابت فقيو إماـ مشيكر ،مات سنة ُٕٓق .تقريب التيذيب ُ.ْْٔ/

يعة بف عقبة الحضرمي أبك عبد الرحمف المصرم القاضي ،مات سنةُْٕق .تقريب التيذيب ُ.ُّٗ/
(ُٓ) عبد اهلل بف لى ًي ى
(ُٔ) عبد اهلل بػف المبػارؾ المػركزم مػكلى بنػي حنظلػة اقػة ابػت فقيػو عػالـ جػكاد مجاىػد جمعػت فيػو خصػاؿ الخيػر ،مػات سػنة ُُٖق .كلػو
االث كستكف سنة .تقريب التيذيبُ.َِّ/
(ُٕ) عبد اهلل بف كىب بف مسلـ القرشي مكالىـ أبك محمد المصرم الفقيػو اقػة حػافظ عابػد ،مػات ُٕٗق .كلػو اانتػاف كسػبعكف سػنة .تقريػب
التيذيبُ.ِّٖ/

ػ ُٖ ػ

العلػػـ مػػف صػػحؼ صػػحيحة غيػػر مرتبػػة"(ُ) ،مػػا ػػاف ىػػذا الػػزمف بحػػؽ زمػػف القػرام الػػذيف ػػاف مػػنيـ
اإلماـ محمد بف أبي ليلى(ِ).
مػػا اىػػتـ المسػػلمكف فػػي أكائػػؿ العصػػر العباسػػي كىػػك زمػػف اإلمػػاـ ابػػف أبػػي ليلػػى بػػالعلـ أيمػػا
اىتماـ ،فقد ازدىرت الحياة العلمية في شتى النكاحي ف اف اتجاىيـ إلى التدكيف كالتصنيؼ في الفقو
كأصكلو كالتفسير كالحديث كميزكا في التصػنيؼ بػيف ػؿ علػـ مػف ىػذه العلػكـ ،ك ػذلؾ اىتمػكا بعلػكـ
اللغة ،كالنحك ،كعلكـ الحديث ،كالعركض ،كاألدب ،كالتاريخ كغير ذلؾ(ّ).
ما اىتـ المسلمكف في نشر الاقافة الطبية ،كأسسكا المعاىد العلمية لتخريج األطبام ك اف ذلػؾ
في عيد الكليد بف عبد الملؾ فقد بنى البيمارستاف(ْ)كذلؾ سنةٖٖق(ٓ).
تأثير الحياة العممية عمى اإلماـ محمد بف أبي ليمى:
إف اإلمػاـ محمػد بػف أبػي ليلػى عػايش عػػددان بيػ انر مػف الفقيػام كالعلمػام ككا ػب جميػع التطػػكرات
العلمية التي حدات في زمانو على جميػع األصػعدة ال سػيما كأف عصػره شػيد نيضػة علميػة عظيمػة
قلمػػا تت ػػرر فػػي عصػػر خػػر ف ػػاف ذلػػؾ األمػػر دافع ػان لإلمػػاـ ل ػي يغػػكص فػػي بحػػر العلػػكـ كخاصػػة
الشرعية منيا لي كف أحد ركاد ىذه النيضػة كالمسػاىميف فييػا ،كقػد أخػذ اإلمػاـ عػف ايػر مػف علمػام
ىذا العصر حتى كصؿ إلػى درجػة االجتيػاد المطلػؽ ك ػاف نظيػ انر لإلمػاـ أبػي حنيفػة فػي الفقػو ،ك ػؿ
ذلؾ بسبب أنو خالط ىؤالم الفقيام كالعلمام كالمحدايف كأخذ عنيـ كنيؿ مف علميـ.

(ُ)

تاريخ اإلسالـ ككفيات المشاىير كاألعالـ ٗ.ُّ/

(ِ)

سير أعالـ النبالمٔ.ُُّ/

(ّ)

تاريخ الفقو االسالمي /للسايس صُٖ.

(ْ)

البيمارستاف :لمة فارسية معناىا المستشفى كىػي مؤلفػة مػف لمػة (بػي) كمعناىػا "بػدكف" ك(مػار) كمعناىػا "الحيػاة كالحيكيػة" ك(سػتاف)
كمعناىا "م اف" ،فمعنى ال لمة ليا :م اف للمرضى ،أك دار المرضى .الصحاح تاج اللغةّ.ٕٖٗ/

(ٓ)

تاريخ اإلسالـ السياسي كاالجتماعي كالاقافي ُ ،ُِٓ/التاريخ لليعقكبيِ.َِٗ/

ػ ُٗ ػ

ادلبحث انثاًَ

حُْٗ ّإلَِْ ّٕٓ إٍٔ ًٌٍُ
وفُه أسٕع٘ ِنئٌْ:
ادلطهب األٔل :سرية اإلياو ابٍ أبً نٍهى.
ادلطهب انثاًَ :شٍٕخّ ٔتاليٍذِ.
ادلطهب انثانث :عمٍدتّ ٔأخاللّ.
ادلطهب انزابعٔ :فاتّ.

المطمب األوؿ :سيرتو الشخصية
أوال :اسمو:
ىػػك اإلمػػاـ الفقيػػو ال ػػكفي القاضػػي محمػػد بػػف عب ػػد الػػرحمف بػػف أبػػي ليل ػػى ،أبػػك عبػػد ال ػػرحمف

المشػػيكر بالقاضػػي ابػػف أبػػي ليلػػى(ُ) ،كالػػده عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي ليلػػى األنصػػارم تػػابعي اقػػة مػػف
أصحاب علي ،)ِ(كاختلفت تب التاريخ كالركاية كالطبقات في اسـ جده أبي ليلػى األنصػارم كالػد
عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي ليلػػى ،كفػػي نسػػبو أيضػان فقيػػؿ :اسػػمو يسػػار بػػف نميػػر ،كقيػػؿ :أكس بػػف خػػكلى،

كقيؿ :داكد بف بليؿ بف بالؿ بف أحيحة ،كقيؿ :يسػار بػف بػالؿ بػف أحيحػة بػف الجػالح ،كقيػؿ :بػالؿ
بػػف بليػػؿ ،كقيػػؿ اسػػمو داكد بػػف بػػالؿ بػػف أحيحػػة بػػف الجػػالح بػػف الح ػريش بػػف جحجبػػي بػػف لفػػة بػػف

عكؼ بف عمرك بف عكؼ بف مالؾ بف األكس

(ّ)

صحب النبػي  كشػيد معػو أحػدان كمػا بعػدىا مػف

المشػػاىد ،اػػـ انتقػػؿ إلػػى ال كفػػة كلػػو بيػػا دار فػػي جيينػػة يلقػػب باأليسػػر ركل عنػػو ابنػػو عبػػد الػػرحمف،
كشيد ىك كابنو عبد الرحمف مع علي بف أبي طالب مشاىده ليا(ْ).

ثانيا :نسبو:

فقد نقؿ عف ؿ مف ترجـ لو أف نسبتو البػف أبػي ليلػى ،مػا أف ليلػى ىػي عمػة كالػده عبػد الػرحمف بػف

أبى ليلػى(ٓ) ،مػا أف أـ ليلػى جػدة اإلمػاـ محمػد مػف األنصػاريات بايعػت النبػي  كركت عنػو كلػذلؾ يرجػع
نسبو إلى األنصار(ٔ) ،ك ذلؾ نسبو إلى ال كفة؛ ألنو كلد فييا ك اف فقييان كقاضيان ليا كمات فييا(ٕ).
ثالثا :كنيتو ولقبو:

ػػاف اإلمػػاـ محمػػد بػػف أبػػي ليلػػى ي نػػى بػػأبي عبػػد الػػرحمف ،كلػػـ ت ػػف لػػو نيػػة غيرىػػا ،كأمػػا لقبػػو

فاشتير بابف أبي ليلى(ٖ).

رابعا :مييده:

ػػاف مكل ػػد اإلمػػاـ العالم ػػة محم ػػد بػػف أبًػػي ليل ػػى ،مفتػػي ال كف ػػة ،كقاض ػػييا ،أب ػي عب ػػد ال ػػرحمف

م ،ال كفي سنة ْٕق(ٗ).
األنصار ٌ
(ُ)
(ِ)

االستيعاب ْ ،ُُٖٓ /سير أعالـ النبالم ٔ.َُّ/
تاريخ الاقات للعجليُ.ِٖٗ/

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

سير أعالـ النبالمٔ.ِْٓ/
الطبقات ال برلٔ.ُّْ/
كفيات االعيافْ ،ُٕٗ/االستيعاب ْ.ُُٖٓ /

(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

تاريخ بغدادُ ،ََِ/االستيعاب ْ.ُْْٕ/
االستيعاب ْ ،ُْْٕ/طبقات خليفة بف خياط ُ.ِّٓ/
االستيعاب ْ .َُُٗ/
معرفة الصحابة ألبي نعيـٔ.ّٓٓٔ/

ػ ُِ ػ

خامسا :نشأتو:
عند تتبع ما كرد في تػاريخ اإلمػاـ محمػد بػف أبػي ليلػى تجػده قػد ترٌبػى تربيػة إيمانيػة دينيػة كنشػأ
نشأة علمية ،ف اف منذ صغره ميتمان بطلب العلـ ،ك اف ي اػر مػف دركس العلػـ كمالزمػة العلمػام مػف
فقيام كمحدايف حيث انت أسرتو مف سراة القكـ

(ُ)

كليس أدؿ على ذلؾ مما يلي:

-

الم ىحػ ػداًيف ،كق ػػد ركل عن ػػو جم ػػع غفي ػػر
أف أب ػػاه عب ػػد ال ػػرحمف ب ػػف أب ػػي ليل ػػى ػػاف م ػػف العلم ػػام ي
أحاديث رسكؿ اهلل.

-

أف أخاه عيسى اف محداان ،كقد ركل اإلماـ محمد عنو عف أبيو ألنو اف صغي انر عنػدما تػكفى

-

-

أف جده أبا ليلى اف مف أحسف الناس ،كقد صحب النبي ، كشيد معو أحدان كما بعدىا(ِ).
أبكه كل ف عيسى لـ يشتير شيرة أخيو محمد(ّ).

أف عمػػو عبػػد اهلل بػػف أبػػي ليلػػى ػػاف راكي ػان للحػػديث(ْ) ،كركل عنػػو بعػػض أحفػػاده ماػػؿ :حفيػػده
محمد بف عمراف بف محمد بف عبد الرحمف بػف أبػى ليلػى ،كحفيػده الحسػف بػف عبػد الػرحمف بػف

محمد بف أبي ليلى ،ما ركل عنو ابف عمو مختار بف عبد اهلل بف أبي ليلى(ٓ).

-

أف جدتو أـ ليلػى كأختػو منػة بنػت عبػد الػرحمف بػف أبػي ليلػى تػركل عػف جػدتيا أـ ليلػى قالػت:

-

أف ابنتو حمادة بنت محمد بف عبد الرحمف بف أبػي ليلػى ،كذ ػرت فػي الاقػات كذ ػر ابػف حبػاف

(ُ)

سشاة انقىو :سادتهى وأششافهى ،عًذة انقاسي ششح صحٍح انبخاسي .368/3

(ِ)

تاريخ الاقات للعجليَْٖ ،االستيعاب ْ.ُّْٕ/

(ّ)

سير أعالـ النبالمٔ.َُّ/

(ْ)

تيذيب التيذيبٗ ،ُّٖ/الاقات البف حبافٖ.ْٔٗ/

(ٓ)

الاقات البف حبافٖ ،ْٔٗ/تيذيب ال ماؿ ِٔ.ِِٗ/

(ٔ)

الاقات البف حبافْ.ّٔ/

(ٕ)

المرجع السابؽٔ.َِٓ/

بايعنا رسكؿ اهلل .)ٔ(

حمادة فقاؿ " :تركم عف عمتيا أمنة .)ٕ(" . . .

ػ ِِ ػ

أوال :شيوخو ومف أخذ عنيـ:

المطمب الثاني :شيوخو وتيميذه

أخػػذ اإلمػػاـ محمػػد بػػف أبػػي ليلػػى كتتلمػػذ علػػى مجمكعػػة مػػف الشػػيكخ س ػكام مػػف ال كفػػة أك

غيرىػػا ،كمػػنيـ جماعػػة مػػف التػػابعيف فقػػد أخػػذ عػػف أخيػػو عيسػػى(ُ) ،عػػف أبيػػو ،كلػػـ يأخػػذ عػػف أبيػػو

مباشرة؛ ألف أباه مات كىك صغير ،ك اف كالد اإلماـ محمد عبد الرحمف بف أبي ليلى عالمان كفقييان
عبي التابعي الجليؿ(ِ) ،كعطام بف أىىبي رباح(ّ) ،ىكالقىًاسـ
كمحداان ،كأخذ عف :عامر بف شراحيؿ الش ٌ
بف عبد الرحمف بف عبد اهلل بف مسعكود(ْ) ،كالقاسـ بف أبي بػزة(ٓ) ،كالمنيػاؿ بػف عمػرك(ٔ) ،كعمػرك

بف مرة(ٕ) ،كأبي الزىبير الم ٌي(ٖ) ،كعطية العكفي(ٗ) ،كالح ـ بف عتيبػة(َُ) ،كحميضػة بػف الش ىػمردؿ(ُُ)،
كاابت بف عبيد(ُِ) ،كعبد اهلل بف عطام(ُّ) ،كمحمد بف عبد الرحمف بف سعد بف يز اررة(ُْ) ،كعػدم بػف
اابت(ُٓ) ،كداكد بف علي بف عبداهلل األمير(ُٔ) ،كعبد اهلل بف عيسى(ُٕ) ،كغيرىـ(ُٖ).

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(َُ)
(ُُ)

عيسى بف عبد الرحمف بف أبي ليلى األنصارم ال كفي اقة .تيذيب التيذيبٖ ،ُِٗ/تقريب الت ً
يذيبُ.ّْٗ/
عامر بف شراحيؿ الشعبي أبك عمرك اقة مشيكر فقيو فاضؿ مف الاالاة قاؿ م حكؿ :ما رأيت أفقو منو مات بعد المائػة كلػو نحػك مػف
امانيف .تقريب ً
التيذيبُ.ِٖٕ/

عطام بف أبي رباح كاسـ أبي رباح أسلـ القرشي مكالىـ الم ي اقة فقيو مػات سػنة ُُْق علػى المشػيكر .ركل لػو الجماعػة .تيػذيب
التيذيبٕ ،ُٗٗ/تقريب ً
التيذيبُ.ُّٗ/
ً
القاسـ بف عبد الرحمف بف عبد اهلل بف مسعكد المسعكدم أبك عبد الرحمف ال كفي اقة عابد مات سنة َُِق أك قبليا .تقريب التيذيبُ.َْٓ/
القاسػػـ بػػف أبػػي ىبػزة الم ػػي مػػكلى بنػػي مخػػزكـ القػػارئ اقػػة مػػات سػػنة ُُٓق كقيػػؿ قبليػػا .ركل لػػو الجماعػػة .تيػػذيب التيػػذيبٖ،َُّ/
تقريب ً
التيذيبُ.ْْٗ/
المنياؿ بف عمرك األسدم ،أسد خزيمة صدكؽ مكالىـ .ال كفي .تيذيب التيذيبَُ،ُّٗ/تقريب ً
التيذيبُ.ْٕٓ/
ىٍ

الج ىملي المرادم أبك عبػد اهلل ال ػكفي األعمػى اقػة عابػد كرمػي باإلرجػام ،ركل لػو الجماعػة .مػات
عمرك بف مرة بف عبد اهلل بف طارؽ ى
سنة ُُٖق كقيؿ قبليا.
محمػػد بػػف مسػػلـ ابػػف تىػ ٍػد يرس األسػػدم م ػكالىـ أبػػك الزبيػػر الم ػػي صػػدكؽ إال أنػػو يػػدلس مػػات سػػنة ُِٔق .ركل لػػو الجماعػػة .تيػػذيب
التيذيبٗ ،َْْ/تقريب ً
التيذيبُ.َٓٔ/
الجػ ىػدلي ال ػػكفي أبػػك الحسػػف صػػدكؽ يخطػػا اي ػ انر ك ػػاف شػػيعيان مدلس ػان مػػات سػػنة ُُُق .تيػػذيب
عطيػػة بػػف سػػعد بػػف يجنػػادة العػػكفي ى
التيذيبَُٕ،ِِْ/تقريب ً
التيذيبُ.ّّٗ/
الح ػػـ بػػف يعتىٍيىبػػة أبػػك محمػػد ال نػػدم ال ػػكفي اقػػة ابػػت فقيػػو إال أنػػو ربمػػا دلػػس مػػات سػػنة ُُّق أك بعػػدىا كلػػو نيػػؼ كسػػتكف .ركل لػػو
الجماعة .تقريب ً
التيذيبُ.ُٕٓ/
حم ٍيضة بف الشمرىدؿ األسدم ال كفي .تقريب ً
التيذيبُ.ُّٖ/
ىٍ
يى
اابت بف عبيد األنصارم مكلى زيد بف اابت كفي اقة مف الاالاة .تقريب ً
التيذيبُ.ُِّ/
عبد اهلل بف عطام الطائفي أصلو مف ال كفة صدكؽ يخطا .تقريب ً
التيذيبُ.ُّْ/

(ُِ)
(ُّ)
(ُْ) محمد بف عبد الرحمف بف سعد بف ز اررة األنصارم كأبكه ىك ابف عبد اهلل كيقاؿ محمد بػف عبػد الػرحمف بػف سػعد فينسػب أبػكه إلػى جػد
أبيو اقة .ركل لو الجماعة .مات سنة ُِْق .تقريب ً
التيذيبُ.ِْٗ/
(ُٓ) عدم بف اابت األنصارم ال كفي اقة رمي بالتشيع ركل لو الجماعة .مات سنة ُُٔق .تقريب ً
التيذيبُ.ّٖٖ/
(ُٔ) داكد بػػف علػػي بػػف عبػػد اهلل بػػف عبػػاس بػػف عبػػد المطلػػب الياشػػمي أبػػك سػػليماف أميػػر م ػػة كغيرىػػا مػػات سػػنة ُّّق ،كىػػك ابػػف اانتػػيف
كخمسيف .تقريب ً
التيذيبُ.ُٗٗ/
(ُٕ) عبد اهلل بف عيسى بف عبػد الػرحمف ابػف أبػي ليلػى األنصػارم أبػك محمػد ال ػكفي اقػة فيػو تشػيع مػات سػنة َُّق .ركل لػو الجماعػة.
تقريب ً
التيذيب ُ.ُّٕ/
(ُٖ) الطبقات ال برلٔ ،ُّْ/سير أعالـ النبالمٔ.ُُّ/

ػ ِّ ػ

ثانيا :تيميذه ومف أخذ منو ورو عنو:

لإلمػػاـ تالميػػذ تعلمػكا منػػو كرككا كدافعػكا عنػػو كعػػف فقيػػو كنشػػركا مذىبػػو كحػػداكا عنػػو أك حتػػى قػػرؤكا عليػػو

كمػػنيـ :سػػفياف بػػف عيينػػة(ُ) ،كشػػعبة(ِ) ،ك ازئػػدة(ّ) ،كالاػػكرم(ْ) ،كقػػيس بػػف الربيػػع(ٓ) ،كحمػزة الزيػػات(ٔ)كقػ أر عليػػو،

ركل عنو أيضان أحكص بف جكاب ،كعلي بف ىاشـ بف البريػد ،كيحيػى بػف أبػي ازئػدة(ٕ) ،كعمػرك بػف أبػي قػيس

الرازم(ٖ) ،كعقبة بف خالد ،كعبد اهلل بف داكد الخريبي ،كعلي بف مسػير(ٗ) ،كعيسػى بػف يػكنس(َُ) ،كمحمػد بػف

ربيعة(ُُ) ،كعبيد اهلل بف مكسى ،كأبك نعيـ(ُِ) ،كك يع(ُّ) ،كالنضر بف إسماعيؿ البجلػي ،كعيسػى بػف المختػار
بف عبد اهلل بف عيسى بػف عبػد الػرحمف بػف أبػي ليلػى ،كحميػد بػف عبػد الػرحمف بػف حميػد ،كبشػير بػف عاصػـ،
كعمار بف زريؽ ،كعبيد اهلل بف مكسى ،كمحمد بف الحسف ،كخلؽ سكاىـ(ُْ).

(ُ)

(ِ)

(ّ)
(ْ)
(ٓ)

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

سفياف بف عيينػة بػف أبػي عمػراف ميمػكف الياللػي أبػك محمػد ال ػكفي اػـ الم ػي ،اقػة حػافظ فقيػو إمػاـ حجػة ،إال أنػو تغيػر حفظػو بػأخرة
ك ػػاف ربمػػا دلػػس ل ػػف عػػف الاقػػات ،ك ػػاف أابػػت النػػاس فػػي عمػػرك بػػف دينػػار .مػػات فػػي رجػػب سػػنة (ُٖٗ) كلػػو إحػػدل كتسػػعكف سػػنة.
انظر :الطبقات ال برل ،)ْٕٗ/ٓ( ،كالجرح كالتعديؿ ،)ِِٓ/ْ( ،كتقريب التيذيب.)ِْٓ( ،
ً
م ،اقػة حػافظ مػتقف ،ػاف الاػكرم يقػكؿ ىػك أميػر المػؤمنيف
ػي مػكالىـ أبػك بً ٍسػطىاـ الكاسػطي اػـ ى
ص ًػر ٌ
الب ٍ
شعبة بف الحجاج بف اٍل ىػكٍرد اٍل ىعتى ٌ
فػػي الحػػديث كىػػك أكؿ مػػف فػػتٌش بػػالعراؽ عػػف الرجػػاؿ ،كذب عػػف السػػنة ك ػػاف عابػػدان .مػػات سػػنة (َُٔ) .ركل لػػو الجماعػػة .انظػػر:
تيذيب ال ماؿ ،)ْٕٗ/ُِ( ،كتذ رة الحفاظ ،)ُّٗ/ُ( ،كتقريب التيذيب.)ِٔٔ( ،

زائدة بف قدامة الاقفي ،أبك الصلت ال كفي ،اقة ابت صاحب سنة ،تكفي سنة (َُٔ) .تيذيب ال ماؿ ٗ ،ِّٕ/تيذيب التيذيب ّ.َّٔ/
سفياف بف سعيد بف مسركؽ الاكرم  ،أبك عبد اهلل ال كفي ،اقة حافظ فقيو عابد إماـ حجة ،مات سنة إحػدل كسػتيف كمائػة  ،كلػو أربػع
كستكف ،ركل لو الجماعة .تيذيب ال ماؿ للمزم ُُ .ُْٓ/تقريب ً
التيذيب.ِْْ/ُ ،
ىس ًدم ،أبك محمد ال كفي ،صدكؽ تغير لما بػر كأدخػؿ عليػو ابنػو مػا لػيس مػف حدياػو فحػدث بػو مػف السػابعة تي يػكف ىي
قيس بف الربيع األى ى
ُٕٔىػ ػ .كاقػػو سػػفياف الاػػكرم ،كشػػعبة بػػف الحجػػاج ،كأبػػك الكليػػد الطيالسػػي ،ك ػػاف معػػاذ بػػف معػػاذ يي ٍح ًسػػف الانػػام عليػػو .تػػاريخ بغػػداد
للخطيب ُِ ،ْٖٓ/تيذيب ال ماؿ للمزمِْ،ّٓ/تقريب التيذيب البف حجر ُ.َْٖ/
حمزة بف حبيب الزيات القارئ ،أبك عمارة ال كفي ،ت ُٖٓ ،كقيؿ ُٔٓىػ ،صدكؽ زاىد ربما كىـ .تقريب التيذيب ص ُِٕ.
يحيى ابف ز ريا بف أبي زائدة اليمداني بس كف الميـ أبك سعيد ال كفي اقة متقف مات سنة ُّٖ.
عمرك بف أبي قيس الرازم األزرؽ كفي ،كاقو ابف معيف .ذ ره ابف حباف في الاقات ،كقاؿ :ىك مف أىػؿ الػرم كمتقنػييـ ،استشػيد بػو

البخ ػػارم كركل ل ػػو األربع ػػة .انظ ػػر :الاق ػػات الب ػػف حب ػػاف ٕ ،َِِ/مش ػػاىير علم ػػام األمص ػػار ،ُٗٗ ،ت ػػاريخ أس ػػمام الاق ػػات،ُِٓ ،
ال اشؼ ِ ،ٖٔ/تقريب التيذيب ِْٔ.
أضر(ع ًم ىي) مات سنة .ُٖٗ .تقريب التيذيبُ.َْٓ/
أف
بعد
ائب
ر
غ
لو
اقة
المكصؿ
(ٗ) علي بف يم ٍس ًير القرشي ال كفي قاضي
ى
(َُ) عيسى بف يػكنس بػف أبػي إسػحاؽ السػبًيعي ،ػكفي نػزؿ الشػاـ مرابطػان ،قػاؿ ابػف حجػر :اقػة مػأمكف .مػات سػنة (ُٕٖ) كقيػؿ (ُُٗ).
ركل لو الستة.
(ُُ) يم ىحمػػد بػػف ربيعػػة ال ً البػػي الرؤاسػػي أبػػك عبػػد اهلل ال ػػكفي ابػػف عػػـ ك يػػع ٍبػػف الجػراح صػػدكؽ مػػف التاسػػعة مػػات بعػػد سػػنة َُٗ .تيػػذيب
ال ماؿِٓ،ُٕٗ /تقريب التيذيبُ.ْٕٖ/
ً
ػي مػكالىـ ،األحػكؿ أبػػك نعػيـ المالئػى ال ػكفي ،مشػيكر ب نيتػو ،اقػػة
(ُِ) الفضػؿ بػف د ػيف عمػرك بػف حمػاد بػػف زىيػر القرشػي التيمػي الطٍلح ٌ
ابت ،تكفي سنة ُِٖ .تيذيب ال ماؿ ِّ ،ُٕٗ/كتقريب التيذيب ُ.ْْٔ/
الرؤاسي أبك سفياف ال كفي اقة حافظ عابد مف بار التاسعة مات في خر سنة سػت ك أأك أكؿ سػنة سػبع
(ُّ) ك يع بف الجراح بف مليح ُّ
كتسعيف أكمائة كلو سبعكف سنة .تقريب التيذيبُ.ُٖٓ/
(ُْ) تيذيب ال ماؿ ِٓ ،ِْٔ/سير أعالـ النبالمٔ.ُُّ/

ػ ِْ ػ

المطمب الثالث :عقيدتو وأخيقو ومنيجو في االجتياد
أوال :عقيدتو:
بعد تناكلي ليذا المطلب كبحاي في ال تب المختلفة عف عقيدتو ،فإنني لـ أعار على ما يكحي
أف اإلماـ أفرد فػي ىػذا العلػـ ،كل نػي كجػدت لػو بعػض المكاقػؼ تكافػؽ مػا ػاف عليػو جميػكر السػلؼ
كذلؾ في أمكر متعددة ،كمف أمالة ذلؾ ما يلي:
6ػ مياجمتو لمف يقوؿ بخمؽ القرآف:
حيػػث إف جيمػان لمػػا قػػاؿ :بخلػػؽ القػػرف أرسػػلت إليػػو بنػػك أميػػة فطلبتػػو يعنػػي قتلتػػو فخمػػدت الفتنػػة حتػػى
نشأ رجؿ بال كفة فقػاؿ :القػرف مخلػكؽ ،فبلػأ ابػف أبػى ليلػى فر ػب إلػى عيسػى بػف مكسػى فػأخبره ف تػب إلػى
أبػػي جعفػػر ف تػػب إليػػو أبػػك جعفػػر أف يسػػتتيبو فػػإف تػػاب كاال ض ػربت عنقػػو فاسػػتتابكه فتػػاب فسػ ف األمػػر(ُ).
كعف أحمد بف يكنس :أكؿ مف قاؿ القرف مخلكؽ رجؿ فاستتابو ابف أبي ليلى ما استتاب النصارل(ِ).
5ػ القوؿ بسؤاؿ الممكيف في القبر" فتنة القبر":
كمف المعلكـ أف المعتزلة تن ر عذاب القبر

ليـ كمما يدؿ على ذلؾ:

(ّ)

العتمادىـ المطلؽ على العقؿ ،كقكلو بالتأ يد مخالؼ

الحديث الذم ركاه اإلماـ محمد بف أبي ليلى عف داكد بػف علػي عػف أبيػو عػف ابػف عبػاس عػف

رسكؿ اهلل  كفيو " فؤعؤٌه َْ لْضٍ ّألِىس وَْ شْيف ٌّصذوس وّْ جتري ٕ ٌّٖحىس أْ جترئٍ ِٓ عازّٓ ٌّغاعري
وِٓ دعىٗ ٌّٖ٠ىس وِٓ فٜن٘ ٌّمٖىس.)3(" . . . .
فالحديث الذم يركيو اإلماـ كفيو أف رسكؿ اهلل  يستعيذ مف فتنة القبكر ،يدؿ على أف اإلماـ
محمدان مخالفان للمعتزلة في ذلؾ ،معتقد بكجكد عذاب القبر.
4ػ في بعض مسائؿ االعتقاد:
يرل اإلماـ محمد بف أبي ليلى
(ُ)

(ٓ)

أنو ال ي فر كال يفسؽ مسلـ بقكؿ قالو في اعتقاد أك فتيا ،كأف

شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعةِ.ِِٕ/

(ِ)

العلك /للعلي الغفارُ.ُْْ/

(ّ)

االقتصاد في االعتقاد/للغزاليُ.ُُٖ/

(ْ)

الحديث أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو في تاب الػدعكات ،بػاب مػا يقػكؿ إذا قػاـ مػف الليػؿ إلػى الصػالة ٓ ،ِْٖ/كقػاؿ عنػو حػديث
غريب ال نعرفو إال مف حديث ابف أبي ليلى مف ىذا الكجو.

(ٓ) الفصؿ في الملؿ كاألىكام كالنحؿ ّ.ُّٖ/

ػ ِٓ ػ

ػػؿ مػػف اجتيػػد فػػي شػػيم مػػف ذلػػؾ فػػداف بمػػا رأل أنػػو الحػػؽ فإنػػو مػػأجكر علػػى ػػؿ حػػاؿ ،إف أصػػاب
الحؽ فأجراف كاف أخطأ فأجر كاحد(ُ).
3ػ قولو في الجف:
إف الجف منيـ المسلـ كمنيـ ال افر ،فقد بعث إلػييـ رسػكؿ اهلل  بػديف اإلسػالـ فػ مف مػف مػف ك فػر
مف فر ،ف افرىـ في النػار مػع ػافرم اإلنػس كىػذا مػا ال خػالؼ فيػو بػيف أحػد مػف األمػة ،كأمػا مػؤمنيـ فقػد
اختلػػؼ النػػاس فػػييـ ،فقػػاؿ ابػػف أبػػي ليلػػى :إنيػػـ فػػي الجنػػة مسػػتدالن بعمػػكـ اآليػػات قػػكؿ اهلل تعػػالى :أعااذِِّّٙ
ٌٍِِّّّٜم  ،)5(كقكلو تعالى :إِْ ٌَّّزَٓ آِنىّ وعٍّىّ ٌّصََّّاٌْحْ ٙأوٌِاه هاُ خُاش ٌّٖش َََّّا٘* جاضّإهُ عناذ سِِّّٕهاُ جنََّّاْ ٙعاذْ
ٛجشٌ ِٓ ٛحٜهْ ّألٔهْس ،)4(كذلؾ عاـ في الجف كاإلنس كىذا ما عليو الجميكر(ْ).
ثانيا :أخيقو:
تػػكفرت فػػي اإلمػػاـ محمػػد بػػف أبػػي ليلػػى صػػفات نػػاد انر مػػا تجتمػػع لشػػخص ،حيػػث اجتمػػع لػػو مػػف

التربية كالعلػـ كالعمػؿ ،ف ػاف فقييػان كلػيس أدؿ علػى ذلػؾ أخػذه عػف ال ايػر مػف العلمػام كالتػابعيف مػا

مر ،فقد اف اإلماـ عامالن بفقيو ف اف مفتيان بال كفة كقاضيان ليا في العصريف األمكم كالعباسي(ٓ).

كقد ذ ر بعض العلمام بعضان مف صفاتو كت في ىذه الصفات ألف ترسـ صكرة عف ذلؾ العالـ

كعف خلقو كعلمو.

(ٔ)
ق ػػاؿ عن ػػو العجل ػػي  " :ػػاف فقييػ ػان ص ػػاحب س ػػنة ص ػػدكقان ج ػػائز الح ػػديث ،ك ػػاف قارئػ ػان عالمػ ػان

بالقرامات ك اف مف أحسف الناس ك اف جميالن نبيالن".

كقاؿ أبك حاتـ (ٕ)عف أحمد بف يكنس ذ رة زائدة فقاؿ  " :اف أفقو أىؿ الدنيا".

"(ٖ)
ػي مػف أبػي حنيفػة
ل
إ
ػب
ح
أ
ػو
س
أجل
ػس
ل
مج
ػدنيا
ل
ا
ػي
ف
ػاف
ػا
م
"
:
كقاؿ عنو أبك يكسؼ القاضػي
ٌ
كابف أبي ليلى فإني ما رأيت أفقو مف أبي حنيفة كال قاضيان خي انر مف ابف أبي ليلى.

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

كيقكؿ اإلماـ ابف حزـ الظاىرم" :كىذا قكؿ أبي حنيفة كالشافعي كسفياف الاكرم كداكد بف علي رضي اهلل عػف جمػيعيـ كىػك قػكؿ ػؿ

مف عرؼ لو قكالن في ىذه المسألة مف الصحابة  ،"الفصؿ في الملؿ كاألىكام كالنحؿ ّ.ُّٖ/
سكرة ؿ عمراف :ية ُّّ.

سكرة البينة :ية ٕ ػ ٖ.

كقاؿ أبك حنيفة" :ال اكاب ليـ" ،الفصؿ في الملؿ كاألىكام كالنحؿّ.ُْٕ/
تيذيب التيذيب ٗ ،َُّ/تيذيب ال ماؿ ِٓ.ِِٔ/

تيذيب ال ماؿ ِٓ ،ِٔٔ/تيذيب التيذيبٗ ،َِّ/سير أعالـ النبالمٔ.ُِّ/
المراجع السابقة.

أخبار أبى حنيفةُ.ََُ/

ػ ِٔ ػ

كقاؿ بشر بف الكليد(ُ) :سػمعت القاضػي أبػا يكسػؼ يقػكؿ" :مػا كلػي القضػام أحػد أفقػو فػي ديػف

اهلل ،كال أق أر ل تاب اهلل ،كال أقػكؿ حقػان بػاهلل ،كال أعػؼ عػف األمػكاؿ مػف ابػف أبػي ليلػى" ،ك ػاف سػفياف
بف سعيد إذا قيؿ لو :مف مفتي ـ؟ قاؿ" :مفتينا ابف أبي ليلى كابف شبرمة"(ِ).

كل ف اإلماـ أخذ عليو البعض أنو ضعيؼ الحفظ مع عدـ الطعف في خلقو كال في علمو كفقيو

كىػػذا ال يمنعػػو مػػف الفتيػػا كاالجتيػػاد(ّ) ،كيضػػاؼ إليػػو أمػػر خػػر كىػػك أنػػو ػػاف إضػػافة إلػػى مػػا ذ رنػػا
راكيان للحديث ،حيث قاؿ عنو يعقكب بف سفياف :إنو اقة عدؿ في حدياو بعض المقاؿ ،ليف الحػديث
عنػػدىـ ،كقػػاؿ السػػاجي(ْ) " :ػػاف سػػيا الحفػػظ ال يتعمػػد ال ػػذب ،ف ػػاف يمػػدح فػػي قضػػائو ،فأمػػا فػػي
الحػػديث فلػػـ ي ػػف حجػػة" ،ك ػػاف الاػػكرم يقػػكؿ(ٓ)" :فقياؤنػػا ابػػف أبػػي ليلػػى كابػػف شػػبرمة" ،كقػػاؿ ابػػف

خزيمة" :ليس بالحافظ كاف اف فقييان".

كيقكؿ أحمد بف يكسؼ عنو(ٔ)" :ابف أبي ليلى أحد أكعية العلـ في القرف كالفقو كالحديث ،ل ػف

غيره أابت في الحديث منو ،كبعضيـ يحتج بو كىك مف طبقة اإلماـ أبي حنيفة".

مػػف ػػؿ ىػػذا الانػػام مػػف العلمػػام علػػى اإلمػػاـ ابػػف أبػػي ليلػػى يتبػػيف لنػػا مػػدل علمػػو كفقيػػو كحسػػف

سيرتو يؼ ال كقد اف نظي انر لإلماـ أبي حنيفة في الفقو ما قاؿ عنو أبك يكسؼ ،كل ف مالما قلنا:
أخذ عليو سكم حفظو فقاؿ عنو ابف حجر(ٕ)" :صدكؽ سيم الحفظ جدان" ،فنجده يمدحو تارة كمف اػـ

يصفو بضعؼ حفظو ،كقاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ(ٖ) " :اف سيم الحفظ ،مضطرب الحديث ،ك اف
فقػو ابػف أبػػي ليلػى أحػب إلينػػا مػف حدياػػو" .كمػع ػؿ مػػا ذ ػر تجػػد ىنػاؾ مػف يقكيػػو ،كلػيس أدؿ علػػى

ذلؾ مف إخراج اإلماـ مسلـ بف الحجاج في صحيحو لو ما ذ ر ابف القيـ(ٗ).

كأمػػا السػػبب فػػي ضػػعؼ حفظػػو فبينػػو أبػػك حػػاتـ عنػػدما قػػاؿ(َُ)" :محلػػو الصػػدؽ ،ػػاف سػػيم

الحفظ ،شغؿ بالقضام فسام حفظو ،ال يتيـ بشيم مف ال ذب إنما ين ر عليو ارة الخطأ".
فعنػد تتبعػػؾ ألقػكاؿ العلمػام كحتػػى مػػف أراد أف يرميػو بسػػكم الحفػػظ فإنػو يسػػبؽ بقكلػػو صػػدكؽ أك
(ُ)

سير أعالـ النبالمٔ.ُّّ/

(ِ)

المرجع السابؽ نفس الجزم كالصفحة.

(ّ)

تيذيب التيذيبٗ.َّّ/

(ْ)

المرجع السابؽ نفس الجزم كالصفحة.

(ٓ)

المرجع السابؽ نفس الجزم كالصفحة.

(ٔ)

العلك /للعلي الغفارُ.ُْْ/

(ٕ)

تقريب التيذيب ُ.ّْٗ/

(ٖ)

تيذيب ال ماؿ ِٓ ،ِٔٔ/تيذيب التيذيبٗ.َِّ/

(ٗ)

زاد المعادُ.ّّٓ/

(َُ) سير أعالـ النبالمٔ ،ُّّ/تيذيب التيذيبٗ.َِّ/

ػ ِٕ ػ

محلػػو الصػػدؽ ،أك فقييػان عالمػان ،أك فقيػػو أحػػب إلينػػا مػػف حدياػػو ،ف ػػؿ ذلػػؾ إنمػػا ػػاف مػػدحان فيػػو كفػػي
علمو كفقيو كىذا يدؿ على أنو ليس فقييان فحسب ،عندما نت لـ عػف فقيػو بػؿ ىػك محػدث أيضػاٌ مػا
ذ رنا ،ما أنو عالـ بالقرف فقد ق أر عليو ال سائي كحمزة كغيرىـ(ُ).

ثالثا :منيجو في االجتياد:

لقػػد علػـ رسػػكؿ اهلل  صػػحابتو االجتيػػاد ،فعنػػدما أرسػػؿ معػػاذان إلػػى الػػيمف قػػاؿ " :مبااْ ٛم ااٍ ,لااْي :أل ااٍ
ٕىّ ْٜٓهلل لْي :فبْ جتذ ,لْي :فٖغن٘ سعىي ّهلل  لْي :فبْ جتذ ,لْي :أجٜهذ سأٍَ ور آٌى"(ِ) .كاذا ما أش ؿ علييـ
أمر تشاكركا فيما بينيـ ف اف عمر يستشير في خالفتو أىؿ الشكرل مف الصحابة(ّ).
كاجتيػػد اإلمػػاـ علػػي فػػي عقكبػػة شػػارب الخمػػر فجعليػػا امػػانيف جلػػدة كعلػػؿ ذلػػؾ أف شػػارب

الخمر "إذا سكر ىذ  ،واذا ىذ افتر  ،وحد االفتراء ثمانوف جمػده"( .)3مػا أف سػيدنا عمػر أسػقط
سيـ المؤلفة قلكبيـ ،كأكقؼ حد السرقة في عاـ الرمادة "المجاعة"(ٓ).

كعند حدياي عف منيج اإلماـ محمد بف أبي ليلى في االجتياد فإنني أستظير ذلؾ مف خػالؿ

أ ارئ ػػو الفقيي ػػة فػ ػأت لـ عل ػػى س ػػبيؿ اإلجم ػػاؿ كل ػػيس التفص ػػيؿ ألف ى ػػذه الرس ػػالة مخصص ػػة لفقي ػػو ف ػػي
المعامالت كليس لدراسة أصكؿ منيجو .وعميو فسأقوـ بسرد أىـ ما ميز منيجو في االجتيػاد مػف
خيؿ فقيو كما ىو آت:
6ػ كاف يأخذ بظاىر اآليات:
عنػػد النظػػر فػػي أرام ابػػف أبػػي ليلػػى الفقييػػة يتبػػيف أنػػو ػػاف متمسػ ان بشػػدة بظػكاىر النصػػكص ال
يتجاكزىػػا كماػػاؿ ذلػػؾ :مػػا قالػػو فػػي يػػة الظيػػار وٌّاازَٓ َاااْهشوْ ِاآ ٔههغااُْهُ ٟاَُّ َعااىدوْ ٌّااْ لاٌْىّ فٜحشَااش
سلٖ٘.)1(

(ُ)

تذ رة الحفاظُ.ُِٗ/

(ِ)

الحػػديث أخرجػػو اإلمػػاـ أبػػك داكد ف ػي سػػننو فػػي تػػاب االقضػػية ،بػػاب اجتيػػاد ال ػرأم فػػي القضػػامّ ،َّّ/قػػاؿ عنػػو األلبػػاني حػػديث
ضعيؼ ،صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد ُ.ِ/

(ّ)

الطبقات ال برلِ.ِٕٔ/

(ْ)

األار أخرجو اإلماـ الحا ـ في مستدر و على الصحيحيف في تاب الحدكد مػف حػديث شػرحبيؿ بػف أكسْ ،ُْٕ/كقػاؿ عنػو صػحيح
اإلسناد كلـ يخرجاه.

(ٓ)

المكسكعة الفقيية ال كيتية ِٔ.َِٓ/

(ٔ)

سكرة المجادلة :يةّ.

ػ ِٖ ػ

فقاؿ:

()6

إذا ظاىر الرجؿ فقاؿ المرأتو :أنت علي ظير أمي إلػى كقػت ػذا أك إلػى يػكـ ػذا،

فإنو مظاىر منيا أبدان ،كاذا مضى ىذا الكقت فيك مظاىر ال يقربيا حتى ي فر فارة الظيار(.)5
فيا نحف نرل أف اإلماـ أخذ الح ـ مف اآلية ظاى انر ،فما ييرل مجاك انز أللفاظ اآلية.
5ػ توسعو باألخذ بالقياس(:)4
إف اإلماـ محمد بف أبي ليلى كافؽ ما اف عليو العلمام فػي مكطنػو نػذاؾ فػي األخػذ بالقيػاس،
كل نو تكسع فيو كاليؾ أمالة على ذلؾ:
أ -إذا تسحر رجؿ في رمضاف ،كقد طلع الفجر ،اـ تبيف أف تسحره بعد طلكع الفجر ،لـ يفسػد
صكمو ،كذ ر في المبسكط أف ابف أبي ليلى اف يقيس ىذا على الناسي

(ْ).

ب -إذا جػػامع الرجػػؿ فػػي نيػػار رمضػػاف كجػػب عليػػو صػػكـ شػػيريف مػػع ج ػكاز التفريػػؽ ،ك ػػاف
اإلماـ ابف أبي ليلى ال يرل التتابع شرطان مع أف المعلكـ أف الشيريف يجب أف ي كنا متتػابعيف فػارة
ىػػذا اإلفطػػار فػػي رمضػػاف(ٓ) .كقياسػػو فػػي ذلػػؾ ىػػك أنػػو ألحػػؽ اآل ػػؿ كالشػػارب فػػي نيػػار رمضػػاف
بالمجامع فيو .ككجو الشبو ىك انتياؾ حرمة رمضاف(ٔ).
ج -النب ػػاش ال ػػذم ين ػػبش القب ػػر ألخ ػػذ مت ػػاع المي ػػت :ف ػػإف اإلم ػػاـ يق ػػكؿ بقط ػػع ي ػػده قياسػ ػان عل ػػى

السارؽ(ٕ) ،كدليؿ حد السرقة قكلو تعالى :وٌّغِِّّْسق وٌّغِِّّْسل٘ فْلنيعىّ أَذَهّْ.)ٖ(
4ػ أخذه بعمؿ أىؿ الكوفة:

قلنػػا :إف اإلمػػاـ لػػـ يخػػالؼ أىػػؿ زمان ػو ،كأىػػؿ بلػػده عنػػدما أخػػذ بالقيػػاس ،كمػػع ذلػػؾ ػػاف يعتبػػر
اإلماـ أىؿ ال كفة كىي بلده حجػة أيضػان مػع أف ىػذا األمػر اشػتير بػو اإلمػاـ مالػؾ عنػدما اعتبػر أف
عمؿ أىؿ المدينة حجة.

(ُ) تفسير القرطبيُْ ،ُُٖ/زاد المسير في علـ التفسيرْ.533/
(ِ)

كالظيار :ىك أف يقكؿ الرجؿ لزكجتو :أنت علي ظير أمي ،أم :محرمة علي ،تفسير القرطبيُْ.ُُٖ/

(ّ) القياس ىك إابات ح ـ األصؿ في الفرع الشت ار يما في علة الح ـ ،المعتمد في أصكؿ الفقوِ.َِٔ/
(ْ)

المبسكط ّ.ٓٓ/

(ٓ)

يرل أبك حنيفة كالشافعي أف التتابع شرط كليس لو أف يصكـ بالتفريؽ ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعٓ ،ُُُ/األـٖ.َّْ/

(ٕ)

كبيذا قاؿ مالؾ كالشافعي كأبك يكسؼ ،خالفان ألبي حنيفة .بدائع الصنائع ٕ ،ٔٗ/المدكنة ْ .ّٕٓ/الحاكم ال بير ُّ.ُّّ/

(ٔ) الجامع لمسائؿ أصكؿ الفقو كتطبيقاتيا على المذىب الراجح ُ.ُٖٓ/
(ٖ)

سكرة المائدة ية.ّٖ :

ػ ِٗ ػ

أ  -ماػػاؿ ذلػػؾ يػػرل اإلمػػاـ محمػػد بػػف أبػػي ليلػػى أنػػو يصػػلي بعػػد صػػالة العيػػد كال يصػػلى قبليػػا،
كيقػكؿ اإلمػاـ أحمػػد :أىػػؿ المدينػػة ال يتطكعػػكف قبػؿ صػػالة العيػػد كال بعػػدىا ،كأىػػؿ البصػرة يتطكعػػكف
قبليا كبعدىا ،كأىؿ ال كفة ال يتطكعكف قبليا كيتطكعكف بعدىا(ُ).
ب  -يػػرل اإلمػػاـ عػػدـ راىيػػة القضػػام فػػي المسػػاجد كىػػذا مػػا ػػاف منتش ػ انر فػػي أح ػكاؿ النػػاس،

ً
كركم عف عمر كعاماف كعلي رضي اهلل عنيـ أنيـ انكا يقضكف في المسجد .كقاؿ مالؾ :القضام
في المسجد مف أمر الناس القديـ(ِ).
3ػ أخذه بقوؿ اإلماـ عمي إف كاف يخالؼ غيره مف الصحابة:
فقد كرد أف أربعة مف الصحابة ت لمػكا فػي جميػع أبػكاب الفقػو ،كىػـ :علػي ،كزيػد ،كابػف عبػاس،
كابف مسعكد رضي اهلل عنيـ ،ف ػؿ مسػألة انفػرد فييػا اإلمػاـ علػي بقػكؿ عػف سػائر الصػحابة تبعػو
فييا اإلماـ محمد بف أبي ليلى ،كمتى أجمعػكا فػي مسػألة لػـ يختلػؼ فييػا أحػد بعػدىـ(ّ) .كىػذه أمالػة
تبيف ذلؾ:

أ -يػرل ابػف أبػي ليلػى أف سػجكد السػيك ي ػكف بعػد الصػالة ،كىػذا قػكؿ اإلمػاـ علػي ،كسػعد بػػف
أبي كقاص ،كابف مسعكد ،كعمار ،كابف عباس(ْ).
ب -كيرل ابف أبي ليلى أنو يسف القنكت في صالة الصػبح ،كىػذا مػذىب اإلمػاـ علػي ،كبػو
أخذ مالؾ ،كالشافعي(ٓ).
ج -كيػػرل ابػػف أبػػي ليلػػى أنػػو ال خيػػار للػػزكج بعيػػب فػػي المػرأة كليػػا ىػػي الخيػػار بعيػػب فيػػو مػػف
الاالاة الجنكف كالجذاـ كالبرص ،كىذا مذىب اإلماـ علي أيضان(ٔ).
2ػ أخذه بالمصالح المرسمة(:)7
فيقكؿ :إنو ليس للجد إجبار الب ر البالأ على الزكاج ،كعدـ تزكيجو للصغيرة مع أف الجػد أب،
(ُ)

المغنيِ.ِٖٖ/

(ِ)

المدكنة ُ.ِّٔ/

(ّ)

البحر المحيط في أصكؿ الفقو ٖ.ٕٔ/

(ْ)

خالؼ في ذلؾ الشافعي ،األـُ.ُْٓ/

(ٓ) كخالؼ في ذلؾ أبك حنيفة  ،االختيار لتعليؿ المختارُ.ٓٓ/
(ٔ)

كقاؿ مالؾ كالشافعي كأحمد :ل ؿ منيما خيار الفسخ بيذه الاالاة ،منح الجليؿ ْ ،َْ/ت ملة المجمكع ُٔ ،ِْٕ/المغنيٕ.ُْٖ/

(ٕ)

المصالح المرسلة ىي :التي لـ يقـ دليؿ مف الشارع على اعتبارىا كال على إلغائيا ،فإذا حدات حاداة لـ نجد ح ميػا فػي نػص كال فػي
إجماع ككجدنا فييا أم انر مناسبان لتشريع الح ـ ،الجامع لمسائؿ أصكؿ الفقوُ.ّٖٔ/

ػ َّ ػ

فالقياس أف ي كف لو ما ي كف لألب ،ككجو المصلحة بأف الشفقة ت كف أ ار في األب أمػا الجػد فيػك
قاصر الشفقة(ُ).
1ػ أخذه باالستحساف(:)5
كمف أمالة ذلؾ:
 أف شيادة الصبياف تصح على بعضيـ البعض في الجراحات التي ت كف بيػنيـ كخاصػة فػيالمالعب ما لـ يتفرقكا ،فإذا تفرقكا كعادكا إلى بيكتيـ فإنيـ يلقنكف ال ذب"(ّ).
كتكجيو ابف أبي ليلى لذلؾ :أنو قؿ ما يحضر العدكؿ مالعب الصبياف ف انت الضركرة داعيػة
إلى قبكؿ شيادة بعضيـ على بعض قياسان على شيادة النسام في ماال يطلع عليو الرجاؿ.
أف لفظ المكروه يراد بو الحراـ:
7ػ ير َّ
مااؿ ذلؾ:
يحرـ عند ابف أبي ليلى أف يخرج الرجؿ مف تراب الحرـ كحجارتو إلػى الحػؿ شػيئان كيقػكؿ :أ ػره

ذلؾ فيطلؽ اإل راه كيقصد التحريـ(ْ).

ىذا مختصر يظير مف خاللو منيج اإلماـ محمد بف أبي ليلى في االجتياد.

(ُ)

المغني ٕ.ِْ/

(ِ)

االستحسػػاف ىػػك أف يعػػدؿ اإلنسػػاف عػػف أف يح ػػـ فػػي المسػػألة بماػػؿ مػػا ح ػػـ بػػو فػػي نظائرىػػا إلػػى خالفػػو لكجػػو ىػػك أقػػكل مػػف األكؿ
يقتضي العدكؿ عف األكؿ ،المعتمد في أصكؿ الفقوِ.ِٗٔ/

(ّ)

المبسكطَّ ،ُّٓ/األـٕ.ّٗ/

(ْ)

المبسكطَّ.ُُٔ/

ػ ُّ ػ

المطمب الرابع :وفاتو

مات قاضي ال كفػة كمفتييػا :محمػد بػف عب ًػد الػرحمف بػف أىبػي ليلػى فػي شػير رمضػاف(ُ) ،كقيػؿ
كمائة ،بال كفة.
في ربًيع األكؿ ،سنة اماف كأىربعيف ى
كمػػات معػػو فييػػا :شػػيخ المدين ػة :جعفػػر بػػف محمػػد الصػػادؽ ،كشػػيخ مصػػر :عمػػرك بػػف الحػػارث
الفقيو ،كشيخ حمص :محمد بف الكليد ُّ
الزىب ٍيدم ،كشيخ كاسط :العكاـ بف ىح ٍكشب ،كاألعمش(ِ).
فيذه حياة اإلماـ محمد بػف أبػي ليلػى سػكام أ ػاف علػى الصػعيد الشخصػي أك المجتمػع المحػيط
بو.

(ُ)

تذ رة الحفاظُ.ُِٗ/

(ِ)

طبقات خليفة بف خياطُ ،ِّٖ/سير أعالـ النبالمٔ.ِْٓ/

ػ ِّ ػ

انفصم انثاًَ

فمه ّإلَِْ ّٕٓ إٍٔ ًٌٍُ
يف ٌُّٖع وّخلُْس وٌّغٍُ
وفُه ٟالِْٖ ٟ٘ح:ٞ
ادلبحث األٔل :يسائم يف أحكاو انبٍع.
ادلبحث انثاًَ :يسائم يف أحكاو اخلٍار.
ادلبحث انثانث :يسائم يف أحكاو انسهى.

ادلبحث األٔل

ِغًُْ يف أحىَْ ٌُّٖع
وفُه ِنيٍْْٖ:
ادلطهب األٔل :تعزٌف انبٍع ٔيشزٔعٍتّ ٔاحلكًت يُّ.
ادلطهب انثاًَ :يسائم يف أحكاو انبٍع.

المطمب األوؿ :تعريؼ البيع ومشروعيتو والحكمة منو
أوال :تعريؼ البيع:
البيع لغة :مقابلة شيم بشيم سكام اف ماالن أك ال ،كلذا قاؿ تعالى  :وششوأ ٕٕ ّٓ٠خظ دسّهُ
ِعذودٗ وؤْىّ فُه ِٓ ٌّضََّّّهذَٓ ،(6)كباعو يبيعو بيعان كمبيعان فيك بائع كبيع ،كالبيع مف أسمام األضداد
ماػػؿ الش ػرام ،كيطلػػؽ علػػى ػػؿ كاحػػد مػػف المتعاقػػديف أنػػو بػػائع ،ل ػػف إذا أطلػػؽ البػػائع فالمتبػػادر إلػػى
الذىف باذؿ السلعة ،كيطلؽ البيع على المبيع ،فيقاؿ بيع جيد كيجمع على بيكع(ِ).
البيع اصطيحا :أكرد الفقيام للبيع تعريفات متعددة ك ليا بمعنى كاحد:
فقد عرفو الحنفية

()4

بقوليـ :ىك (مبادلة ماؿ بماؿ) لقكليـ بيع رابح كبيػع خاسػر كذلػؾ حقيقػة

في كصؼ األعياف ل نو أطلؽ على العقد مجا انز؛ ألنو سبب التمليؾ كالتملؾ.
وعرفو المالكية

()3

وعرفو الشافعية
وعرفو الحنابمة

()2

()1

بقوليـ :ىك نقؿ ملؾ إلى ملؾ بعكض معيف على كجو صحيح.
بقوليـ :ىك مقابلة ماؿ بماؿ على كجو مخصكص.
بقوليـ :ىك مبادلة الماؿ بالماؿ تملي ان كتمل ان.

أف
كبنػام علػػى مػػا سػػلؼ مػف التعريفػػات نػػرل أنيػػا متقاربػة إلػػى حػػد بيػػر حيػث إف جميعيػػا يتفػػؽ علػػى ٌ

البيع مبادلة أك مقابلة ماؿ بماؿ على كجو مخصكص.
ثانيا :مشروعية البيع:
 مف الكتاب:
قاؿ تعالى :وأحً ٌٍّه ٌُّٖع.)7(
(ُ)

سكرة يكسؼ :ية َِ.

(ِ)

تاج العركسَِ ،ّٔٓ/المغرب في ترتيب المعربُ ،ٓٔ/المصباح المنيرُ ،ٔٗ/المعجـ الكسيطُ.ٕٗ/

(ّ)

البحر الرائؽٓ.ِٕٕ/

(ْ)

حاشية إرشاد السالؾ إلى أشرؼ المسالؾُ.ٕٓ/

(ٓ)

اإلقناع في حؿ ألفاظ أبى شجاعِ.ِّٕ/

(ٔ)

المغنيّ.َْٖ/

(ٕ)

سكرة البقرة :ية ِٕٓ.

ػ ّٓ ػ

وجو الداللة مف اآلية:
دلت اآلية ال ريمة داللة جلية على إباحة البيع رحمة مف اهلل بعباده كتيسي انر لحياتيـ كمعاشيـ،

كىذا يقتضي أف ي كف ؿ بيع حالالن كألنو مف ضركريات الحياة(.)6

 مف السنة:

ما ركل ح يـ بف حزاـ أف رسكؿ اهلل  قاؿٌُّٖ " :عاْْ ْٕخلُاْس ِاْ َٜفشلاْ أو لاْي حٜاً َٜفشلاْ ,فابْ
صذلْ وُٕنْ ٕىسن ذلّْ يف ُٕعهّْ ,واَّْ و ّْٜووزْٕ حممٕ ٚشو٘ ُٕعهّْ" (.)5
وجو الداللة مف الحديث:
إف الحديث يدؿ على مشركعية البيع كجكازه كمبار ة اهلل تعالى للمتبايعيف في بيعيما إف صدقا
كبينا تفاصيؿ المبيع كما أشبو ذلؾ ،فيذا البيع ىك الذم كرد في الحديث إباحتو(.)4
 مف اإلجماع:
أجمع المسلمكف على جكاز البيع في الجملة(ْ)مف لدف عيده  إلى يكمنا ىذا.
ثالثا :حكمة مشروعيتو:
إف حاجػػة النػػاس داعيػػة إلػػى كجػػكده؛ ألف اإلنسػػاف يحتػػاج إلػػى مػػا فػػي يػػد غي ػره ،كصػػاحبيا ال
يػػدفعيا لػػو كال يبػػذليا إال بعػػكض ،كال كسػػيلة لػػو إلػػى الكصػػكؿ إليػػو كتحصػػيلو بطريػػؽ صػػحيح ،فجعػػؿ
اهلل ىػػذه المعاكضػػة كىػػي البيػػع ليحصػػؿ بيػػا منفعػػة للط ػرفيف ،فاقتضػػت الح مػػة ج ػكازه ،كمشػػركعيتو
للكصكؿ إلى الغرض المطلكب(.)2

(ُ)

الن ت كالعيكفُ.ّْٖ/

(ِ)

الحديث أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو في تاب البيكع ،باب إذا بيف البيعاف كلـ ي تماكنصحاّ.ٖٓ/

(ّ)

عمدة القارم شرح صحيح البخارمُُ.ُٗٓ/

(ْ)

المغنيّ.َْٖ/

(ٓ)

الفقو المنيجي على مذىب اإلماـ الشافعي ٔ.ُُ/

ػ ّٔ ػ

المطمب الثاني :مسائؿ في أحكاـ البيع
كيحتكم ىذا المطلب على تسع مسائؿ مف فقو اإلماـ ابف أبي ليلى في أح اـ البيع كاليؾ التفصيؿ.
المسألة األولى :بيع الثمرة قبؿ بدو صيحيا؟
تعريؼ بدو الصيح وضابطو:
كب ىػد ىاكةي األىمػر
البدو :مأخكذ مف ىبدا
دام إذا ظير ،كأى ٍىب ىد ٍيتو أىنػا أىىظيرتػو ،ي
كب يد ٌكان ى
الشيم ىي ٍب يدك ىب ٍدكان ي
كب ن
ي
ظاىره(ُ).
أىىك يؿ ما يبدك منو ،كبادم ال ٍأرٍم
ي
والصيح في المغة :ضد الفساد(ِ).
والصػػيح فػػي االصػػطيح :ظيػػكر مبػػادئ النضػػج كالحػػالكة ،كضػػابطو االشػػتداد فيمػػا ال يتلػػكف؛
كما يتلكف بدك الصالح فيو بأف يأخذ في الحمرة البلح أك السكاد اإلجاص(ّ).
أوال :تصوير المسألة:
بعػػد أف اسػػتكت الامػػار ،كأصػػبحت تعجػػب التجػػار ،فيػػؿ يجػػكز لصػػاحبيا أف يبيعيػػا قبػػؿ بػػدك
صالحيا مف النضج كالحالكة أك الحمرة كالسكاد؟
ثانيا :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقيام(ْ) مف أصحاب المذاىب األربعة على عدـ جكاز بيع الامار قبؿ أف تخلؽ ،ألنو مػف
باب النيي عف بيع ما لـ يخلؽ ،كعمدتيـ في ذلؾ األحاديث التي حرمت ػؿ بيػع انطػكل علػى غػرر،
كالتي منيا حديث أبي ىريرة  قاؿ" :اً سعىي ّهلل عٓ ُٕع ّحلصْٗ ,وعٓ ُٕع ٌّغشس(ٓ)"(ٔ).

(ُ)

لساف العرب ُْ ،ٔٓ/تاب العيف ٖ ،ّٖ/المح ـ كالمحيط األعظـ ٗ.ُْْ/

(ِ)

الصحاح تاج اللغة ُ.ّّٖ/

(ّ)

السراج الكىاج على متف المنياج ُ.ََِ/

(ْ)

البحر الرائؽٓ ،ِّْ/بداية المجتيدّ ،ُٖٔ/األـّ ،ْٕ/الميذب ِ ،ْْ/مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى ّ.ُٖٗ/

(ٓ)

الغرر :ىك ما اف على غير عيدة كال اقة ،كتدخؿ فيو البيػكع التػي ال يحػيط ب نييػا المتبايعػاف مػف ػؿ مجيػكؿ ،ابػف األايػر :النيايػة
في غريب الحديث كاألار ّ ،ّٓٓ/لساف العربٓ ،ُْ/المعجـ الكسيطِ.ْٖٔ/

(ٔ)

الحديث أخرجو اإلماـ مسلـ في صحيحو في تاب البيكع ،باب بطالف بيع الحصاة كالبيع الذم فيو غرر ّ.ُُّٓ/

ػ ّٕ ػ

كقد اتفقكا على(ُ) جكاز بيع الامار قبؿ بدك الصالح بشرط القطع ،كعلى (ِ) جكا هز بعد بدك الصالح.
قػاؿ ال مػاؿ بػف اليمػػاـ(ّ)" :ال خػالؼ فػي عػدـ جػكاز بيػع الامػار قبػؿ أف تظيػػر ،كال فػي عػدـ جػكازه
بعد الظيكر قبؿ بدك الصالح بشرط الترؾ ،كال فػي جػكازه قبػؿ بػدك الصػالح بشػرط القطػع فيمػا ينتفػع بػو،
(ْ )

كال في الجكاز بعد بدك الصالح ،ل ف بدك الصػالح عنػدنا أف تػأمف العاىػة كالفسػاد" ،كاختلفػكافي جػكاز
بيع الامار قبؿ بدك صالحيا ،أم مف غير شرط قطع كال تبقية ىؿ ىك صحيح أـ باطؿ؟
فذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى

()2

إلى أنو ال يجػوز بيػع الثمػار حتػى يبػدو صػيحيا اشػترط

القطع أو لـ يشترط ،وىو قوؿ عند الحنفية( ،)1والمالكية( ،)7وبو أخذ الشافعية( ،)4والحنابمة(.)1
كخالؼ في ذلؾ الحنفية(َُ) فقالكا :يصح البيع ،كىك قكؿ عند المال ية(ُُ).
ثالثا :سبب الخيؼ:
يرجػػع سػػبب الخػػالؼ فػػي المسػػألة إلػػى اخػػتالفيـ فػػي ػػكف ىػػذا البيػػع داخ ػالن تحػػت مضػػاميف أحاديػػث
الغرر ،الذم لطالما حذرت منو الشريعة أـ ال ،لذا قػاؿ اإلمػاـ مالػؾ" :كبيػع الامػار قبػؿ أف يبػدك صػالحيا مػف
بيع الغرر"(ُِ) ،فالجميكر مف المال ية كالشافعية كالحنابلة كبعض الحنفية على منػع بيػع الامػار قبػؿ الزىػك؛
ألنو غرر ،كلحديث ابف عمر أف رسػكؿ اهلل " :اً عٓ ُٕع ٌّّْ٠س حَٖ ًٜذو صالحهْ ،اً ٌُّْٖع وّدلٖٜاْ " (ُّ).
كالحنفية استمس كا بقكلومف حديث ابف عمرّ ِٓ " :شرتي خنٍْ لذ أ ِِّّٕش ٙفّ٠شٛه ٌٍُْٖع اٌْ أْ َشٜشط ٌّّٖ.)63( " ْٜ
(ُ)

البحر الرائؽٓ ،ِّْ/التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد ِ ،ُُٗ/فاية األخيارُ ،ِْٔ/المغني ْ.ٔٗ/

(ِ)

المراجع السابقة.

(ّ)

فتح القدير ٔ.ِٖٕ/

(ْ)

المرجع السابؽ نفس الجزم كالصفحة ،البحر الرائؽٓ ،ِّْ/حاشية ابف عابديفْ ،ٓٓٓ/الغرر البيية في شرح البيجة الكرديةّ.َّ/

(ٓ)

المبسكطُِ ،ُٗٓ/االستذ ارٔ ،َّٗ/التمييد ُّ ،ُّٕ/األـّ.ْٕ/

(ٔ)

المبسكطُِ ،ُٗٓ/اليداية شرح البداية ّ ،ِٕ/فتح القدير البف اليماـ ٔ ،ِٖٕ/اللباب في شرح ال تابِ،َُ/

(ٕ)

المكطأُ ،ََِ/االستذ ارٔ ،َّٗ/التمييد ُّ.ُّٕ/

(ٖ)

األـّ ،ْٕ/اإلقناع للماكردمُ ،ِٗ/الميذبِ ،ْْ/فاية األخيارُ.ِْٔ/

(ٗ)

المغنيْ ،ٔٗ/شرح الزر شي على متف الخرقيّ ،ْٕٗ/مطالب أكلي النيى ّ،ُٖٗ/

(َُ) المبسكطُِ ،ُٗٓ/اليداية شرح البداية ّ ،ِٕ/فتح القدير البف اليماـٔ ،ِٖٕ/اللباب في شرح ال تابِ.َُ/
(ُُ) االستذ ارٔ.َّٗ/
(ُِ) االستذ ارٔ ،َّْ/التاج كاإل ليؿ لمختصر خليؿٔ.ُْٓ/
(ُّ) الحديث أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو في تاب البيكع ،باب بيع الامار قبؿ أف يبدك صالحيا ّ.ٕٕ/
(ُْ) الحػديث أخرجػو اإلمػاـ ابػػف ماجػو فػي سػػننو فػي تػاب التجػارات ،بػػاب مػا جػام فػػيمف بػاع نخػال مػؤب ار ،أك عبػػدا لػو مػاؿ ِ ،ْٕٓ/قػػاؿ
عنو األلباني :حديث صحيح .صحيح كضعيؼ سنف ابف ماجو ٓ.َُِ/

ػ ّٖ ػ

رابعا :األدلة:
يستدؿ لقوؿ اإلماـ ومف وافقو مف السنة والمعقوؿ بما يمي:
أوال :مف السنة:
 .6حديث ابف عمر  أف رسكؿ اهلل  " :اً عٓ ُٕع ٌّّْ٠س حَٖ ًٜذو صالحهْ ،اً ٌُّْٖع وّدلٖ.)6(" ْٜ
 .5حديث أنس بف مالؾ أف النبي  " :اً عٓ ُٕع ٌّعنٔ حَ ًٜغىد وعٓ ُٕع ّحلٔ حَ ًٜشٜذ "(.)5
وجو الداللة مف الحديثيف:
الحػػديااف ص ػريحاف فػػي النيػػي عػػف بيػػع الامػػار قب ػؿ بػػدك صػػالحيا ،ألف النبػػي  جعػػؿ غايػػة
النيي بػدك الصػالح ،كالح ػـ بعػد الغايػة يجػب أف ي ػكف مخالفػان لمػا قبليػا ،كلػـ يحظػر النبػي البيػع
بعد الصالح على أحد(ّ).
ثانيا :مف المعقوؿ:
بيع الامر قبؿ بدك صالحو بيع فيو غرر ،كبيع الغرر قد نيى عنو ؛ ألنو يؤدم إلى التنازع
كالخصكمة ،كالشارع سد الباب الذم يؤدم إلى ذلؾ(ْ).
المسػػألة الثانيػػة :حكػػـ مػػف اشػػتر أرضػػا بيػػا نخػػؿ مػػؤبر ولػػـ يػػذكر الثمػػر لمػػف يكػػوف لمبػػائع أـ
لممشتري؟
أوال :تصوير المسألة:
باع بستانو كفيو نخؿ مامر فيؿ ت كف الامرة لو أـ للمبتاع ؟
ثانيا :تحرير محؿ النزاع:
بعػػد أف اتفػػؽ الفقيػػام(ٓ)مػػف أصػػحاب المػػذاىب األربعػػة علػػى أف السػػلعة إذا باعيػػا الرجػػؿ إلػػى
مشترييا فقد انتقلت إلى مل ة بال لية اختلفكا بعد ذلؾ فيما إذا اشترل أرضان بيا نخؿ مؤبر كلـ يػذ ر

الامر في العقد لمف ي كف ىؿ ىك للبائع أـ للمشترم؟
(ُ)

الحديث سبؽ تخريجو ص ّٖ.

(ِ)

الحديث أخرجػو اإلمػاـ أبػك داكد فػي سػننو فػي تػاب البيػكع ،بػاب فػي بيػع الامػار قبػؿ أف يبػدك صػالحيا ّ ،ِّٓ/كقػاؿ عنػو االلبػاني
حديث صحيح ،إركام الغليؿ ٓ.ُُِ/

(ّ)

شرح صحيح البخارل البف بطاؿ ّ.ّٓٓ/

(ْ)

الفقو المنيجي على مذىب اإلماـ الشافعي ٔ.ّْ/

(ٓ)

البحر الرائؽٓ ،ِٕٕ/حاشية إرشاد السالؾ إلى أشرؼ المسالؾُ ،ٕٓ/اإلقناع في حؿ ألفاظ أبى شجاعِ ،ِّٕ/المغنيّ.َْٖ/

ػ ّٗ ػ

فذهب اإلمام محمد به أبٍ ليلً( )6إلً أن مه اشتزي أرضا ً بها وخل مؤبز فهى للمشتزٌ مطلقا ً.
وفي المسألة مذىباف آخراف سو مذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى:
المذهب األول  :أٌ انثًشة نهبائع إال أٌ ٌشتشط انًشتشي وانى رنك رهب انحنفٍت(ِ).
المذهب الثاوٍ  :أٌ انثًشة نهبائع فً هزه انحانت وبهزا قال انًانكٍت(ّ) وانشافعٍت(ْ) وانحنابهت(ٓ).
ثالثا :سبب الخيؼ:
يرجػػع سػػبب الخػػالؼ فػػي ىػػذه المسػػألة بػػيف الفقيػػام لمعارضػػة دليػػؿ الخطػػاب لػػدليؿ مفيػػكـ األحػػرل
كاألكلى ،كىك الذم يسمى فحكل الخطاب ،فقاؿ الجميكر مف المال ية كالشافعية كالحنابلة :لمػا ح ػـ النبػي
 بالامف للبائع بعد اإلبار قػاؿ ْٕ ِٓ" :خناال لاذ إٔاش ٙفّ٠شهاْ ٌٍٖاُْع ار أْ َشارتته ّدلٖٜاْ "( )1علمنػا بػدليؿ الخطػاب
أنيػػا للمشػػترم قبػػؿ اإلبػػار بػػال شػػرط ،كالػػذيف لػػـ يجعلػكا المفيػػكـ ىاىنػػا مػػف بػػاب دليػػؿ الخطػػاب بػػؿ مػػف بػػاب
مفيػػكـ األحػػرل كاألكلػػى ،قػػالكا :ذلػػؾ أنػػو إذا كجبػػت للبػػائع بعػػد اإلبػػار فيػػي أحػػرل أف تجػػب لػػو قبػػؿ اإلبػػار،
كشػػبيكا خػػركج الامػػر بػػالكالدة ،كقػػاؿ ابػػف أبػػي ليلػػى" :س ػكام أبػػر أك لػػـ يػػؤبر إذا بيػػع األصػػؿ فيػػك للمشػػترم
اشػػترطيا أك لػػـ يشػػترطيا" ،فػػرد الحػػديث بالقيػػاس ،ألنػػو رأل أف الامػػر جػػزم مػػف المبيػػع ،كال معنػػى ليػػذا القػػكؿ
إال إذا اف الحديث لـ يابت عنده .كأما أبك حنيفة فلـ يرد الحديث ،كانما خالؼ مفيكـ الدليؿ فيو.
فإذف سبب الخالؼ في ىذه المسألة بيف أبي حنيفة مف جية كبيف مالؾ كالشافعي ،كمف قاؿ بقكليـ
مف جية أخرل ىك معارضػة دليػؿ الخطػاب لػدليؿ مفيػكـ األحػرل كاألكلػى ،كىػك الػذم يسػمى فحػكل
الخطاب ،كأما سبب مخالفة ابف أبي ليلى :فمعارضة القياس للسماع(ٕ).

رابعا :األدلة:
يستدؿ لقوؿ اإلماـ مف المعقوؿ بما يمي:
(ُ)

البحر الرائؽٓ ،ِّّ/األـ ٕ.َُْ/

(ِ)

بدائع الصنائع ٓ ،ُْٔ/فتح القدير البف اليماـٔ ،ِْٖ/البحر الرائؽٓ.ِّّ/

(ّ)

المدكنة ّ ،ُّٔ/االستذ ارٔ ،ََّ/الذخيرة ٕ.َُّ/

(ْ)

مختصر المزنيٖ ،ُٕٔ/تحفة المحتاج في شرح المنياج ْ ،ْٕٓ/حاشيتا قليكبي كعميرة على المنياج ِ.ِٖٕ/

(ٓ)

المغنيْ ،ُٓ/شرح الزر شي على متف الخرقيّ ،ْٖٗ/الركض المربع شرح زاد المستقنعُ.ّْٗ/

(ٔ)

الحديث أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو في تاب البيكع ،باب مف باع نخال قد أبرت أك أرضا مزركعة أك بإجارةّ.ٕٖ/

(ٕ)

بداية المجتيدّ.َِٓ/

ػ َْ ػ

 .6إف الامػ ػ ػرة للمش ػ ػػترم ف ػ ػػي الح ػ ػػاليف؛ ألني ػ ػػا متص ػ ػػلة باألص ػ ػػؿ اتص ػ ػػاؿ خلق ػ ػػة ،ف ان ػ ػػت تابع ػ ػػة ل ػ ػػو،
األغصاف(ُ).
 .5إف امرةى النخؿ مف النخؿ فمف اشترل النخؿ ي كف قد اشترل ما علييا مف امر مطلقان سكام أبػر أك
لـ يؤبر(ِ).

المسألة الثالثة :ختـ الرجؿ عمى شراء ىؿ يكوف ذلؾ تسميما لمبيع؟
أوال :تصوير المسألة:
ختـ البائع ككقع على تاب أك كايقة تتضمف أنو باع لشخص مل و الذم في بلد المشترم فيؿ
يصح ىذا البيع؟
ثانيا :تحرير محؿ النزاع:
بعد أف اتفػؽ الفقيػام

(ّ)

مػف أصػحاب المػذاىب األربعػة علػى أف البيػع ال يلػزـ إال بتسػليـ المبيػع

انقسمكا فيما كرام ذلؾ فيما لك ختـ الرجؿ على شرام باسمو ىؿ ي كف ذلؾ تسليمان للبيع؟
فذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى
كخالفو في ذلؾ الحنفية

(ٓ)

()3

إلى أف ذلؾ تسميـ لمبيع.

كالشافعية(ٔ) فقالكا :ليس ذلؾ تسليمان للبيع حتى يقكؿ :سلمت.

كلـ أجد فيما اطلعت عليو مف تب المال ية كالحنابلة قكالن ليـ في المسألة.
ثالثا :سبب الخيؼ:
يرجع السػبب فػي الخػالؼ فػي المسػألة إلػى االخػتالؼ فػي األصػكؿ ،فػابف أبػي ليلػى يبنػي قكلػو
علػػى أصػػلو بجعػػؿ السػ كت مػػف المالػػؾ رضػا بػػالبيع ،كالحنفيػػة كالشػػافعية قػػالكا إنمػػا ػػاف قػػكليـ مبنيػان
ػي أيقػػيـ مقامػػو التصػػرؼ الػػذم يعبػػر بػػو العاقػػداف عػػف رضػػاىما
علػػى مػػا قػػرركه بػػأف الرضػػا أمػػر خفػ ٌ
بػػالبيع ،كى ػذا التصػػرؼ ىػػك الصػػيغة ،كتشػػمؿ اإليجػػاب مػػف البػػائع ،قكلػػو :بعتػػؾ ىػػذا الاػػكب ب ػػذا،
(ُ)

المغني ْ.ُٓ/

(ِ)

األـٕ.َُْ/

(ّ)

الجكىرة النيرةُ ،َُٗ/الذخيرةٓ ،ٓ/حاشيتا قليكبي كعميرةِ ،ُٗٗ/المغنيّ.ْْٗ/

(ْ)

المبسكطَّ ،ُُْ/األـٕ.ُُِ/

(ٓ)

المبسكطَّ.ُُْ/

(ٔ)

األـٕ.ُُِ/

ػ ُْ ػ

كالقبكؿ مف المشترم ،قكلو :قبلتو ،أك اشتريتو(ُ).
رابعا :األدلة:
يستدؿ لقوؿ اإلماـ مف المعقوؿ بما يمي:
إنو لما جعؿ الس كت مف المالؾ رضى بػالبيع ف ػاف خػتـ الشػيادة أكلػى أف ي ػكف رضػا بػالبيع،
فإف تٍيبو الشيادة للتكاؽ ،كىذا التكاؽ إنما يحتاج إليو إذا صح شراؤه فيجعؿ إقداـ الشاىد على ذلػؾ

إق ار انر منو بصحة شرام المشترم(ِ).

المسألة الرابعة :ىؿ يجوز البيع إلى العطاء؟
أوال :تصوير المسألة:
ػطر إلػى أف يشػػترم مػؤجالن فلػك اشػترل رجػػؿ
ممػا ىػك معلػكـ أف المشػترم يجػػد نفسػو أحيانػان مض ان
مف خر سيارة إلى أجؿ مجيكؿ أك إلى الميسرة ،فيؿ يصح البيع؟
ثانيا :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقيػام

(ّ)

مػف أصػحاب المػذاىب األربعػة علػى جػكاز البيػع باألجػؿ بشػركطو ،كلػـ يختلفػكا

في اشتراط العلـ باألجؿ في العقكد لقكلو تعػالى :ار ّ ٛذَّنٕ ُٜاذَٓ ا أجاً ِغا فّفً فاْوٖٜىأ ،)ْ( كل ػف
اختلفكا بعد ذلؾ في جكاز البيع إلى العطام كنحكه.
أف البيػػع إلػػى العطػػاء ونحػػوه كالحصػػاد والجػػداد صػػحيح
فػػذىب اإلمػػاـ محمػػد بػػف أبػػي ليمػػى()2إلػػى َّ
والماؿ حاؿ ،وبيذا تمسؾ المالكية( ،)1وىو رواية عند الحنابمة(.)7
قػػاؿ مالػػؾ:

(ٖ)

" مػػف بػػاع إلػػى الحصػػاد أك إلػػى الجػػداد أك إلػػى العصػػير فػػذلؾ جػػائز؛ ألف ذلػػؾ

(ُ)

مكاىب الجليؿ في شرح مختصر خليؿْ ،ِِٖ/اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع ِ.ِٕٔ/

(ِ)

المبسكطَّ.ُُْ/

(ّ)

درر الح اـ شرح مجلة األح اـُ ،ُِْ/منح الجليؿٓ ،ِِٓ/ركضة الطالبيفْ ،ّ/المغني ْ.َِٕ/

(ْ)

سكرة البقرة :ية ِِٖ.

(ٓ)

المبسكط ُّ.ِٔ/

(ٔ)

الذخيرة ٓ ،ِْٓ/القكانيف الفقيية ُ ،َُٕ/التاج كاإل ليؿ ََٔٓ/

(ٕ)

المغنيْ ،ُِٗ/مختصر اإلنصاؼ كالشرح ال بيرُ.ْٗٔ/

(ٖ)

المدكنة ّ.ُٗٔ/

ػ ِْ ػ

معركؼ ،كاف اف العطام لو كقت معركؼ فالبيع إليو جائز ".
كخالف ػ ػو فػ ػػي ذلػػػؾ الحنفيػ ػػة(ُ) ،كالشػ ػػافعية(ِ) ،كالحنابلػ ػػة

(ّ)

فق ػػالكا :ال يصػػػح أف يؤجل ػػو بالعطػ ػػام

كالحصاد كما أشبيو.
ثالثا :سبب الخيؼ:
يرجع سبب الخالؼ في المسألة إلى اختالؼ األحاديث مع بعضػيا الػبعض فػي ظػاىر األمػر،

فظػػاىر ح ػػديث الس ػػيدة عائش ػػة رض ػػي اهلل عني ػػا ال ػػذم يتمسػػؾ ب ػػو اب ػػف أبػ ػي ليل ػػى كالمال ي ػػة كبع ػػض

الحنابلة أف رسػكؿ اهلل ّ" :شرتي ٟىٕ ا ّدلُغاشٗ"(ْ) ،جػكاز البيػع إلػى العطػام ،كيعارضػو حػديث "ِآ
عٍو يف دتش ،فٍُغٍو يف وًُ ِعٍىَ ،ووصْ ِعٍىَ"(ٓ) ،الػذم يػدؿ بظػاىره علػى منػع البيػع إلػى العطػام،
كىك متمسؾ الجميكر مف الحنفية ،كالشافعية ،كالحنابلة.

رابعا :األدلة:

يستدؿ لقوؿ اإلماـ ومف وافقو مف السنة واألثر ،بما يمي:
أوال :مف السنة:

حديث السيدة عائشة رضي اهلل عنيا قالػت " :وْْ عًٍ سعىي ّهلل ٟ ىْْٕ لنيشَْْ غٍُاْْ ،فىْْ
ارّ لعذ فعشقٟ ،مال عٍُه ،فمذَ ٕض(ٌّ ِٓ )1شَْ ٌفالْ ٌُّهىدٌ ،فمٌٍ :ٚى ٕع ٚ٠اٌُه ،فْشرتَِ ٚنه ٟاىٕ ا ّدلُغاشٗ،
فؤسعً اٌُه ،فمْي :لذ عٍَّ ِْ ٚشَذ ،امنْ َشَذ أْ َزهٔ مبْيل أو ٕذسّ ٍ ،فمْي سعىي ّهلل  :وزٓ ،لذ عٍُ
أٍٔ ِٓ أٛمْهُ هلل ،وآدّهُ ٌألِْٔ٘"(ٕ).

كفي ركاية " :أْ أسعً ايلَّ ٕ٠ىٕ ا ّدلُغشٗ"(.)4
(ُ)

المبسكط ُّ ،ِٔ/المحيط البرىانئ ،َْْ/العناية شرح اليداية ٔ.ّْٓ/

(ِ) األـ ّ ،ٗٔ/فاية األخيارُ ،ُِٓ/أىىسنى المطالب في شرح ركض الطالبِ،ُِٓ/
(ّ)

المغنيْ ،ُِٗ/مختصر اإلنصاؼ كالشرح ال بيرُ.ْٗٔ/

(ْ)

الحديث أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو في تاب البيكع ،باب ما جام فػي الرخصػة فػي الشػرام إلػى أجػؿ ّ ،َُٓ/كقػاؿ عنػو حػديث
حسف صحيح.

(ٓ)

الحديث أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو في تاب السلـ ،باب السلـ في يؿ معلكـ ّ.ٖٓ/

(ٔ)

البز عند أىؿ ال كفة اياب ال تاف كالقطف .المغرب في ترتيب المعربُ.ِْ/

(ٕ)

الحديث أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو في تاب البيكع ،باب ما جام فػي الرخصػة فػي الشػرام إلػى أجػؿ ّ ،َُٓ/كقػاؿ عنػو حػديث
حسف صحيح.

(ٖ)

الحػديث أخرجػػو اإلمػاـ الطيالسػػي فػػي مسػنده  ،مسػػند أحاديػػث النسػامّ ،ُُٕ/كقػػاؿ عنػو التبريػػزم :حػػديث صػحيح ،مشػ اة المصػػابيح
ِ.ُِْٖ/

ػ ّْ ػ

وجو الداللة مف الحديث:
إف النبي أقر البيع إلى الميسرة ،كظاىر أنو ال فرؽ بينو كبيف البيع إلى العطام (ُ).
ثانيا :مف األثر:
 .6ما ركم عف أبي إسحاؽ ،عف امرأتو قالت" :سمعت امرأة أبي السػفر ،تقػوؿ :سػألت عائشػة رضػي اهلل
عنيا فقمتٕ :ع ٚصَذ ٕٓ أسلُ جْسَ٘ ا ٌّعنيْ ٕ ُِْ٘ ّْْ٠دسهُ ،وّٕٜعٜهْ ِنه ٕغ ،ُِْ٘ ٚفمٌْ ٚذلْ ٌّغُذٗ عُْش٘ رضي
اهلل عنيػإِ :ظ ِْ ّشرتَ ،ٚأو ِٕظ ِْ ّشرتي ،إٍٔغٍ صَذ ٕٓ أسلُ :أٔه لذ إٔنيً جهاْدأ ِاع سعاىي ّهلل  ار أْ َٜاىٓ ،لٌْا:ٚ
أفشأَ ٚاْ أخز ٙسأط ِْيل؟ لٌْ :ٚر ٕؤط" ،فّٓ جْ أ ِىعاٌ٘ ِِِّّٓ سِِّّٕه فْٜٔهً فٍه ِْعٍو.)ّ( )ِ( "
وجو الداللة مف األ ثر:
أف السيدة عائشة رضي اهلل عنيا أبطلت جياد زيد بف أرقـ  بسبب أنو اشترل الشيم إلػى أجػؿ اػـ باعػو
بأقؿ مف الامف ،كىك البيع الااني المذ كر في الحديث ،كلـ تعب عليو البيع األكؿ كىك البيع إلى العطام.
أف ابف عمر كاف يشتري إلى العطاء"(ْ).
ِ .ما ركم عف عطامَّ " :
ّ.

أف أميات المؤمنيف كف يشتريف إلى العطاء"(ٓ).
ما ركم عف حبيبَّ " :

 .3ما ركم عف نكح بف أبي بالؿ ،قاؿ " :اشتر مني عمي بف حسيف  إلى عطائو طعاما"(ٔ).
وجو الداللة مف اآلثار:
أف البيػػع إلػػى العطػػام ىػػك فعػػؿ فقيػػام الصػػحابة كأميػػات المػػؤمنيف ك بػػار التػػابعيف  فيػػك إذف
جائز بال ريب.
(ُ)

االستذ ار ٔ.ِِْ/

(ِ)

سكرة البقرة :ية ِٕٓ.

(ّ)

األار أخرجو االماـ عبد الرزاؽ فػي مصػنفو فػي تػاب البيػكع ،بػاب الرجػؿ يبيػع السػلعة اػـ يريػد اشػترامىا بنقػد ٖ ،ُٖٓ/قػاؿ عنػو ابػف
عبد اليادم الحنبلي :إسناده جيد ،تنقيح التحقيؽ في أحاديث التعليؽْ.ٔٗ/

(ْ)

األار أخرجو االماـ ابف أبي شيبة في مصػنفو فػي تػاب البيػكع كاألقضػية ،بػاب مػف رخػص فػي الشػرام إلػى العطػام ٔ .ُٕ/كلػـ أقػؼ
على ح ـ عليو فيما اطلعت عليو مف تب التخريج.

(ٓ)

األار أخرجو االماـ ابف أبي شيبة في مصنفو في تاب البيػكع ،بػاب مػف رخػص فػي الشػرام إلػى العطػام ٔ .ُٕ/كلػـ أقػؼ علػى ح ػـ
عليو فيما اطلعت عليو مف تب التخريج.

(ٔ)

األار أخرجو االماـ ابف أبي شيبة في مصنفو في تاب البيػكع ،بػاب مػف رخػص فػي الشػرام إلػى العطػام ٔ .ُٕ/كلػـ أقػؼ علػى ح ػـ
عليو فيما اطلعت عليو مف تب التخريج.

ػ ْْ ػ

المسألة الخامسة :بيع السمؾ في اآلجاـ(.)6
أوال :تصوير المسألة:
اشترل شخص األسماؾ كىي في البر ة الخاصة بيا فيؿ يصح البيع؟
ثانيا :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقيام

(ِ)

مف أصحاب المذاىب األربعة على أف شرط المبيع القدرة على تسػليمو حسػان أك

شرعان كاختلفكا بعد ذلؾ في جكاز بيع السمؾ في اآلجاـ ىؿ يجكز أـ ال؟
فذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى

()4

إلى القوؿ :بجواز بيع السمؾ في اآلجاـ

كخالفو في ذلؾ جميكر الفقيام ،الحنفية(ٓ) كالمال ية(ٔ)كالشافعية

(ٕ)

()3

كالحنابلة(ٖ).

ثالثا :سبب الخيؼ:
يرجع سبب الخالؼ فػي المسػألة إلػى جنػكح اإلمػاـ محمػد بػف أبػي ليلػى إلػى الػرأم كتكسػعو فيػو
فقاؿ :يجكز بيع السمؾ في اآلجػاـ؛ ألنػو يقػدر علػى تسػليمو ظػاى انر ،أشػبو مػا يحتػاج إلػى مؤنػة يلػو
ككزنو كنقلو

(ٗ)

كاعتمد الجميكر مف الحنفية كالمال ية كالشافعية كالحنابلة في قػكليـ علػى مػا ركاه عبػد

اهلل بف مسعكد قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل " :ر ٛشرتوّ ٌّغّه يف ّدلْ  ،فبٔه غشس"(َُ).

(ُ)

أجمة :كىي مجتمع الشجر في مغيض مام حيث يجتمع فييا المام فينبت فييا الشجر .تاج العركسُٖ.ّْٕ/
اآلجاـ جمع ى
الجكىرة النيرةُ ،َُِ/التاج كاإل ليؿٔ ،ّٔ/حاشيتا قليكبي كعميرةِ ،ُٗٗ/المغنيْ.ُُٓ/

(ّ)

األـ ٕ ،َُٗ/المغنيْ.ُِٓ/

(ْ)

ككافقو على ذلؾ عمر بف عبد العزيز ،المغنيْ.ُِٓ/

(ٓ)

المبسكطُّ ،ُِ/فتح القدير البف اليماـٔ ،َُْ/الفتاكل الينديةّ.ُُّ/

(ٔ)

المدكنة ّ ،ُٕٗ/الفكا و الدكاني على رسالة ابف أبي زيد القيركانيِ ،َٖ/حاشية العدكم على شرح فاية الطالب الربانيِ.َُٓ/

(ٕ)

الميذبِ ،ُْ/ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف ّ ،ّٖٓ/اإلقناع في حؿ ألفاظ أبى شجاعِ،ِٕٓ/

(ٖ)

ال افي في فقو اإلماـ أحمدِ ،ْ/شرح الزر شي على متف الخرقيّ ،ِٔٗ/شاؼ القناع عف متف اإلقناع ّ.ُِٔ/

(ٗ)

المغني ْ.ُِٓ/

(ِ)

(َُ) الحػػديث أخرجػػو اإلمػػاـ أحمػػد فػػي مسػػنده ،مسػػند عبػػد اهلل بػػف مسػػعكد ٔ ،ُٕٗ/قػػاؿ عنػػو األرنػػؤكط :حػػديث ضػػعيؼ ،كقػػد ركم مرفكعػػا
كمكقكفا ،كالمكقكؼ أصح.

ػ ْٓ ػ

رابعا :األدلة:
يستدؿ لقوؿ اإلماـ مف المعقوؿ بما يمي:
إنو يقدر على تسليمو ظاى انر ،أشبو ما يحتاج إلى مؤنة في يلو ككزنو كنقلو فلذلؾ يجكز بيعو(ُ).
المسألة السادسة :ىؿ يصح بيع المرابحة؟
تعريؼ بيع المرابحة:
المرابحة لغة:
مصدر رابح تقكؿ :بعتو المتاع أك اشتريتو منو مرابحة إذا سميت ل ؿ قدر مف الامف ربحان(ِ).
المرابحة اصطيحا:
عرؼ الحنفية
َّ

()4

المرابحة بقوليـ :ىي بيع ما ملى ى و بالعقد األكؿ بالامف األكؿ مع زيادة ربح.

()3

وعرفيا المالكية

بقوليـ :أف يبيع السلعة بالامف الذم اشتراىا بو كزيادة ربح معلكـ يتفقاف عليو.

وعرفيا الشافعية()2بقوليـ :ىك أف يبيف رأس الماؿ كقدر الربح.
وقد ُعِّرفيا الحنابمة( )1بقوليـ :بأنيا البيع برأس الماؿ كربح معلكـ.
كبنػام علػى مػا م ٌػر مػف التعريفػات نػرل أف فحكاىػا كاحػد حيػث إنيػا تشػترؾ جميعػان لتقػرر أف المرابحػة بيػع
السلعة بالامف الذم اشتراىا بو كزيادة ربح معلكـ ليما.

أوال :تصوير المسألة:
اشػػترل منػػو بمائػػة مػػا اشػػتراه بتسػػعيف دينػػا انر بعػػد أف بػػيف لػػو البػػائع رأس المػػاؿ األصػػلي كمقػػدار
الربح الزائد فيؿ يصح ىذا البيع؟
(ُ)

شاؼ القناع ّ.ُِٔ/

)ِ)

المصباح المنير ُ.ُِٓ/

)ّ)

الجكىرة النيرة ُ.َِٗ/

)ْ)

مكاىب الجليؿ ْ.ْٖٗ/

)ٓ)

ت ملة المجمكع ُّ.ّ/

)ٔ)

شرح الزر شي على متف الخرقي ّ.َٔٔ/

ػ ْٔ ػ

ثانيا :تحرير محؿ النزاع:
بعػػد أف أجمػػع

(ُ)

شََّ
الفقيػام علػػى مشػػركعية البيػػع المسػػتند إلػػى قكلػػو تعػػالى  :وأحااً ٌٍّااه ٌُّٖااع وح ا َّ

ٌّشِِّّْٕ ،)ِ(كقكلو " :امنْ ٌُّٖع عٓ ٛشّض"(ّ) ،اختلفكا يسي انر في ح ـ بيع المرابحة ىؿ يجكز؟
فذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى

()3

إلى كراىة بيع المرابحة ،وىو رواية عند الحنابمة (.)2

كخالفو في ذلؾ الحنفية(ٔ) ،كالمال ية(ٕ) ،كالشافعية(ٖ) ،كالحنابلة(ٗ)فقالكا :إف بيع المرابحة جػائز،
كىك المنقكؿ عف الفقيام سلفان كخلفان ما ذ ره ابف قدامة(َُ).

فيذا ىك بيع المرابحة الذم كرد في تب أىؿ العلـ ،كال شؾ فػي جػكازه ،كالزاؿ النػاس يتكاراػكف

العمؿ بو في معامالتيـ كفي أسكاقيـ مف غير ن ير(ُُ).
ثالثا :سبب الخيؼ:
لػػيس امػػة خػػالؼ حقيقػػي بػػيف الطػرفيف مػػا سػػبؽ ،فمػػف أطلػػؽ ال ارىػػة علػػى بيػػع المرابحػػة كىػػـ
اإلمػػاـ ابػػف أبػػي ليلػػى كبعػػض الحنابلػػة أراد التنزيييػػة منيػػا أك أنػػو خػػالؼ األكلػػى فيػػك غيػػر محبػػكب
ل ارة احتياج البائع فيو إلى البياف(ُِ).

(ُ)

البحر الرائؽٓ ،ِٕٕ/حاشية إرشاد السالؾ إلى أشرؼ المسالؾُ ،ٕٓ/اإلقناع في حؿ ألفاظ أبى شجاعِ ،ِّٕ/المغنيّ.َْٖ/

(ِ)

سكرة البقرة :يةِٕٓ .

(ّ)

ييكديػػا قػػدـ زمػػف النبػػي  باالاػػيف حمػػؿ شػػعير كتمػػر فسػػعر مػػدان بمػػد النبػػي 
ىػػذه الجملػػة جػػزم مػػف حػػديث أبػػي سػػعيد الخػػدرم :أف
ن
كلػػيس فػػي النػػاس يكمئػػذ طعػػاـ غيػره ك ػػاف قػػد أصػػاب النػػاس قبػػؿ ذلػػؾ جػػكع ال يجػػدكف فيػػو طعامػػا فػػأتى النبػػي  النػػاس يشػ كف إليػػو
غالم السعر فصعد المنبر فحمػد اهلل كأانػى عليػو اػـ قػاؿ ( :ال ألقػيف اهلل مػف قبػؿ أف أعطػي أحػدان مػف مػاؿ أحػد مػف غيػر طيػب نفػس

إنما البيع عف تراض كل ف في بيكع ـ خصاالن أذ رىػا ل ػـ :ال تضػاغنكا كال تناجشػكا كال تحاسػدكا كال يسػكـ الرجػؿ علػى سػكـ أخيػو كال
يبيعف حاضر لباد كالبيع عف تػراض ك كنػكا عبػاد اهلل إخكانػا ) .الحػديث أخرجػو اإلمػاـ ابػف حبػاف فػي صػحيحو فػي تػاب ذ ػر الزجػر
عػف بيػػع الخنػػازير كاألصػػناـ ضػد قػػكؿ مػػف أبػػاح بيعيمػا ،بػػاب ذ ػػر العلػػة التػي مػػف أجليػػا زجػػر عػف ىػػذا البيػػعُُ ،ُِْ/كقػػاؿ الشػػيخ
شعيب األرنؤكط :إسناده قكم.
(ْ)

مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ كاسحاؽ بف راىكيو ٔ.ِٕٓٔ/

(ٓ)

مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ كاسحاؽ بف راىكيو ٔ ،ِٕٓٔ/المغني ْ ،ُّٔ/الركض المربع شرح زاد المستقنع ُ.ُّّ/

(ٔ)

الجكىرة النيرة ُ ،َِٗ/اللباب في شرح ال تابِ ،ّّ/العناية شرح اليدايةٔ ،ْٔٗ/الفتاكل اليندية ّ.َُٔ/

(ٕ)

التاج كاإل ليؿٔ ،ِّْ/مكاىب الجليؿ ْ ،ْٖٖ/حاشية الدسكقي على الشرح ال بيرّ.ُٓٗ/

(ٖ)

ت ملة المجمكع ُّ ،ّ/ركضة الطالبيف ّ ،ِٖٓ/حاشيتا قليكبي كعميرةِ.ِْٕ/

(ٗ)

المغنيْ ،ُّٔ/ال افي في فقو اإلماـ أحمدِ ،ْٓ/شاؼ القناعّ.َِّ/

(َُ) المغنيْ.ُّٔ/
(ُُ) ت ملة المجمكع ُّ.ّ/
(ُِ) حاشية الدسكقي على الشرح ال بيرّ ،ُٓٗ/ت ملة المجمكع ُّ.َُ/

ػ ْٕ ػ

رابعا :األدلة:
يستدؿ لقوؿ اإلماـ ومف وافقو مف المعقوؿ بما يمي:
إف الامف حاؿ العقد مجيكؿ ما لك باعو بما خرج بو في الحساب ،كألف فيو نكعان مػف الجيالػة

كالتحرز عنو أكلى (ُ).

المسألة السابعة :اختيؼ المتبايعيف في الثمف ،والسمعة قائمة فيؿ القوؿ لممشتري أـ لمبائع؟
أوال :تصوير المسألة:
قاؿ البائع للمشترم :بعتؾ إياه بخمسيف فرد المشترم بؿ بأربعيف كالسلعة حاضرة مكجػكدة فيػؿ
القكؿ للبائع أـ للمشترم؟
ثانيا :تحرير محؿ النزاع:
اتفػػؽ الفقيػػام

(ِ)

مػػف أصػػحاب المػػذاىب األربعػػة علػػى كجػػكب مكافقػة القبػػكؿ لإليجػػاب كمطابقتػػو

ل ػػو ،كل ػػف كق ػػع الخ ػػالؼ بي ػػنيـ فيم ػػا إذا اختل ػػؼ المتبايع ػػاف ف ػػي ال ػػامف ،كالس ػػلعة قائم ػػة في ػػؿ الق ػػكؿ
للمشترم أـ للبائع؟
فذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى( )4إلى أف المتبايعيف إذا اختمفػا فػي الػثمف ،والسػمعة قائمػة ،تحالفػا
إما أف تأخػذ بمػا حمػؼ عميػو البػائع ،وا َّمػا أف تحمػؼ
وترادا البيع ،ويبدأ البائع باليميف ،ثـ يقاؿ لممشتريَّ :
عمى دعواؾ وتب أر  ،فإف حمفا جميعا رد البيػع ،واف نكػي جميعػا رد البيػع ،واف حمػؼ أحػدىما ونكػؿ اآلخػر
كاف البيع لمف حمؼ وسواء كانت السمعة حاضرة قائمة العيف بيد البائع أو بيد المبتػاع ،ووافقػو فػي ذلػؾ
جميور الفقياء الحنفية( ،)3والشافعية( ،)2والحنابمة ( ،)1والمالكية في رواية(.)7

(ُ)

المغنيْ.ُّٔ/

(ِ)

بدائع الصنائعْ ،َٓ/حاشية الدسكقي على الشرح ال بيرّ ،ّ/أسنى المطالب ِ ،ّ/الركض المربع شرح زاد المستقنع ُ.َّْ/

(ّ)

االستذ ارٔ.َْٖ/

(ْ)

المحيط البرىانئ ،ِْْ/العناية شرح اليدايةٖ ،ِِٔ/البحر الرائؽٕ.ُِٗ/

(ٓ)

الحاكم ال بيرٓ ،ِٗٔ/الشرح ال بير للرافعيٗ ،ُْٓ/ت ملة المجمكع ُّ.ٔٓ/

(ٔ)

المغنيْ ،ُْْ/منار السبيؿ ُ ،ِِّ/حاشية الركض المربعْ.ْٔٔ/

(ٕ)

المدكنةّ ،َْٓ/االستذ ارٔ ،َْٖ/ال افي في فقو أىؿ المدينةِ ،َٔٗ/التاج كاإل ليؿٔ.ْٔٗ/

ػ ْٖ ػ

كخالفػػو فػػي ذلػػؾ المال يػػة(ُ) فػػي ركايػػة أخػػرل فقػػالكا :إف المتبػػايعيف إذا اختلفػػا فػػي الػػامف فػػالقكؿ
قكؿ المشترم أبدان مع يمينو إذا لـ ت ف بي ىنو كسكام انت السلعة قائمة بيد البائع أك بيػد المشػترم أك
فاتت عند البائع أك عند المشترم.
ثالثا :سبب الخيؼ:
سبب االختالؼ في ىذه المسألة ىك حديث ابف مسعكد أف رسكؿ اهلل  قػاؿ" :أديْ ُٕع َْٖٛعْ فاٌْمىي ِاْ لاْي
ٌُّْٖع أو َرتّدّْ"(ِ) ،فمف حمؿ ىذا الحديث على كجكب التفاسخ ،كعمكمػو كىػـ ابػف أبػي ليلػى كالجميػكر
مف الحنفية كالشافعية كالحنابلة كبعض المال ية قاؿ :يتحالفاف في ؿ حػاؿ كيتفاسػخاف ،كالعلػة فػي ذلػؾ
عنده أف ؿ كاحد منيما مدع كمدعى عليو ،كأما مف رأل القكؿ قكؿ المشػترم كىػـ بعػض المال يػة،
فإنػو رأل أف البػػائع مقػػر للمشػػترم بالشػرام ،كمػػدع عليػػو عػددان مػػا فػػي الػػامف ،كىػؤالم ردكا حػػديث ابػػف
مسعكد؛ ألنو منقطع؛ كلذلؾ لـ يخرجو الشيخاف البخارم كمسلـ ،كانما خرجو مالؾ"(ّ).

رابعا :األدلة:
يستدؿ لقوؿ اإلماـ ومف وافقو مف السنة والمعقوؿ بما يمي:
أوال :مف السنة:
 .6حديث عبد اهلل بف مسعكد قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل " :ارّ ّخٍٜو ّدلَْٖٜعْْ ،وٌّغٍع٘ لُّْ٘ ٕعُنهْ ،فٌْمىي لىي
ٌُّْٖع ،أو َرتّدّْ"(.)3
وجو الداللة مف الحديث:
إف الس ػػلعة قائم ػػة م ػػذ كرة عل ػػى كج ػػو الش ػػرط؛ ألف قكل ػػو :إذا اختلف ػػا المتبايع ػػاف ش ػػرط ،كقكل ػػو:
كالسلعة قائمة بعينيا معطكؼ على الشرط ف اف شرط ،فيبدأ البائع باليميف كذلػؾ ألف السػلعة لػو فػال
يعطاىا أحد بدعكاه ،فإذا حلؼ خير المبتاع في أخذىا بما حلؼ عليػو البػائع إف شػام كاال حلػؼ أنػو
ما ابتاع إال بما ذ ر مف الامف ،اـ يفسخ البيػع بينيمػا ،كبيػذا لػـ تخػص ػكف السػلعة بيػد كاحػد دكف
اآلخر كال فكتيا كال قياـ عينيا(ٓ).
(ُ)

االستذ ارٔ ،َْٖ/ال افي في فقو أىؿ المدينةِ ،َٔٗ/التاج كاإل ليؿٔ.ْٔٗ/

(ِ)

الحديث أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده في مسند عبد اهلل بف مسعكد .ْْٕ/ٕ ،قاؿ شعيب األرنؤكط :حسف ،كىذا إسناد ضعيؼ النقطاعو.

(ّ)

بداية المجتيدّ.َِٕ/

(ْ)

الحػ ػػديث أخرجػ ػػو اإلمػ ػػاـ الطب ارنػ ػػي فػ ػػي المعجػ ػػـ ال بيػ ػػرَُ ،ُْٕ/كقػ ػػاؿ عنػ ػػو األلبػ ػػاني حػ ػػديث صػ ػػحيح ،صػ ػػحيح كضػ ػػعيؼ سػ ػػنف
الترمذمّ.َِٕ/

(ٓ)

المبسكط ُّ ،ُّ/االستذ ار ٔ.َْٖ/

ػ ْٗ ػ

.5

حديث عمرك بف شعيب ،عف أبيو ،عف جده ،أف رسكؿ اهلل قػاؿٌُّٖ " :ن٘ عًٍ ِٓ ّدعاً,

وٌُّّ عًٍ ِٓ أٔىش ار يف ٌّمغِْ٘(.)5(")6
وجو الداللة مف الحديث:
إف الحديث يشػير إلػى أف ػالن مػف البػائع كالمشػترم مػدعي كمػدعى عليػو مػف كجػو ،ألف البػائع

يدعي على المشترم زيادة امف كىك ين ر ،كالمشػترم يػدعي علػى البػائع تسػليـ المبيػع إليػو عنػد أدام

الامف كىك ين ر فيتحالفاف(ّ).
ثانيا :مف المعقوؿ:

إف البائع لـ يقر بخركج السلعة متمل ة إال بصفة قد ذ رىا أك امف قد كصفو لـ يقر لو المبتاع

بو ،كالمشترم لـ يقر بانتقاؿ الملؾ إليو إال بصفة لـ يصدقو البائع علييا ألنو متى ذ ػر امنيػا ذبػو
البائع فيو كاألصػؿ أف السػلعة للبػائع فػال تخػرج عػف مل ػو إال بيقػيف مػف إقػرار أك بينػة ،كاقػ ارره منػكط
بصفة لـ تقـ للمشترم بي ىنة بت ذيبيا فحصؿ ؿ كاحد منيما مدعيان كمدعى عليو(ْ).

المسألة الثامنة :ىؿ يصح البيع إذا ضـ إليو شروطا ال تصح؟

أوال :تصوير المسألة:

اشترل رجؿ أرضان مف خر فكافػؽ البػائع علػى شػرط يخػالؼ العقػد ػأف ال يبيعيػا أك أف يكقفيػا

هلل تعالى فيؿ يصح البيع؟

ثانيا :تحرير محؿ النزاع:
بعػػد أف اتفػػؽ الفقيػػام

(ٓ)

مػػف أصػػحاب المػػذاىب األربعػػة علػػى صػػحة ػػؿ شػػرط مػػف مقتضػػى العقػػد،

اشػػتراط التس ػػليـ كخي ػػار المجل ػػس ،كالتقػػابض ف ػػي الح ػػاؿ كص ػػحة ػػؿ ش ػػرط م ػػف مص ػػلحة العق ػػد أك

العاقػػديف األجػػؿ ،كالخيػػار ،كالػػرىف ،اختلفػػكا بعػػد ذلػػؾ فػػي اشػػتراط مػػا ينػػافي مقتضػػى البيػػع ماػػؿ أف
يشترط البائع على المشترم أال يبيع المبيع ،فيؿ يصح؟

(ُ)

القى ىسامة :اليميف ،القسـ .كحقيقتيا أف يقسػـ مػف أكليػام الػدـ خمسػكف نفػ انر علػى اسػتحقاقيـ دـ صػاحبيـ ،إذا كجػدكه قتػيال بػيف قػكـ كلػـ
يعػرؼ قاتلػو ،فػػإف لػـ ي كنػكا خمسػػيف أقسػـ المكجػكدكف خمسػػيف يمينػان ،كال ي ػكف فػػييـ صػبي ،كال امػ أرة ،كال مجنػػكف ،كال عبػد ،أك يقسػػـ
بيػػا المتيمػػكف علػػى نفػػي القتػػؿ عػػنيـ ،فػػإف حلػػؼ المػػدعكف اسػػتحقكا الديػػة ،كاف حلػػؼ المتيمػػكف لػػـ تلػػزميـ الديػػة .النيايػػة فػػي غريػػب
الحديث كاألار ْ.ِٔ/

(ِ)

الحػػديث أخرجػػو االمػػاـ البييقػػي فػػي تػػاب السػػنف الصػػغير فػػي تػػاب الػػديات ،بػػاب القسػػامة ّ ،ِٕٓ/كقػػاؿ عنػػو األلبػػاني :حػػديث

(ّ)

بدائع الصنائع ٔ.ِٓٗ/

(ٓ)

بدائع الصنائعٓ ،ُٕٓ/بداية المجتيد ّ ،ُٕٕ/الكسيط في المذىب ّ .ّٕ/المغنيْ.ُُٕ/

(ْ)

ضعيؼ ،إركام الغليؿٖ.ِٕٔ/
االستذ ارٔ.ُْٖ/

ػ َٓ ػ

فذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى

()6

إلى أف البيع يكوف صحيحا بالرغـ مف كوف الشرط فاسدا.

ووافقو عمى ذلؾ الحنابمة(.)5
كخالفػػو فػػي ذلػػؾ الحنفيػة(ّ) ،كالمال يػػة(ْ) ،كالشػػافعية(ٓ) فقػػالكا :البيػػع فاسػػد ،ألف النبػػي" :اااً عاآ ُٕااع
وششط"

(ٔ)

كألنو شرط فاسد ،فأفسد البيع ،ما لك شرط فيو عقدان خر.

ثالثا :سبب الخيؼ:
األصؿ في اختالؼ العلمام فػي ىػذا البػاب االاػة أحاديػث :أحػدىا :حػديث جػابر قػاؿّٜٕ" :اْ
ِين سعىي ّهللٕ عريّ وششط ظهشأ ا ّدلذَن٘"(ٕ) .كالحديث الااني :حػديث بريػرة  أف رسػكؿ اهلل قػاؿ:
" وً ششط ٌُظ يف وّ ْٜٓهلل فهى ْٕتً وٌى وْْ ُِْ٘ ششط"(.)4
كالاالث :حديث جابر قاؿ" :اً سعىي ّهلل عٓ ّحملْلٍ٘( ،)9وّدلضّٕن٘( ،)10وّدلخْٕشٗ( ،)11وّدلعْوِ٘( ،)12وٌّ٠نُاْ(،)13

(ُ)

المغني ْ.َُٕ/

(ِ)

المغنيْ ،ُُٕ/شاؼ القناع ّ ،ُُٗ/مختصر اإلنصاؼ كالشرح ال بير ُ ،ّّْ/مطالب أكلي النيى ّ.ُٕ/

(ّ)

االختيار لتعليؿ المختارِ ،ِْ/البحر الرائؽٔ ،ِٗ/اللباب في شرح ال تابِ.ِٔ/

(ْ)

االستذ ارٔ ،ِْٗ/شرح ميارة الفاسيُ ،ْْٓ/شرح مختصر خليؿ للخرشيٓ.َٖ/

(ٓ)

الكسيط في المذىبّ ،ّٕ/ت ملة المجمكع ٗ ،ّٕٔ/السراج الكىاج على متف المنياجُ.َُٖ/

(ٔ)

الحديث أخرجو االماـ الطبراني في المعجـ األكسطْ ،ّّٓ/كقاؿ عنو األلباني ضعيؼ جدان ،السلسلة الضعيفةُ.َّٕ/

(ٕ)

الحديث أخرجو اإلماـ مسلـ في صحيحو في تاب المساقاة ،باب بيع البعير كاستانام ر كبو ّ.ُِِّ/

(ٖ)

الحديث أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو في تاب البيكع ،باب إذا اشترط شركطان في البيع ال تحؿّ.ّٕ/

(ٗ)

المحاقلة مختلؼ فييا ،فقيؿ :ىي ا ترام األرض بالحنطة ،ى ذا جام مفس انر في الحديث كىك الػذم يسػميو الز ارعػكف :المحاراػة ،كقيػؿ:

ىي المزارعة على نصيب معلكـ الالث كالربع كنحكىما ،كقيؿ :ىي بيع الطعاـ فػي سػنبلو بػالبر ،كقيػؿ :بيػع الػزرع قبػؿ إد ار ػو ،كانمػا

نيي عنيا ألنيا مف الم يؿ ،كال يجكز فيو إذا انا مف جنس كاحد إال ماال بماؿ كيدان بيػد ،كىػذا مجيػكؿ ال يػدرل أييمػا أ اػر ،النيايػة

في غريب الحديث كاألارُ.ُْٔ/

(َُ) كالمزابنة :ىي بيع الرطب في رؤكس النخؿ بالتمر كأصلو مف الزبف كىػك الػدفع ػأف ػؿ كاحػد مػف المتبػايعيف يػزبف صػاحبو عػف حقػو
بما يزداد منو ،كانما نيي عنيا لما يقع فييا مف الغبف كالجيالة ،النياية في غريب الحديث كاألارّ.ِِْ/

المزارعة على ىنصيب معيف الالث كالربع كغيرىما ،النياية في غريب الحديث كاألار ِ.ٕ/
المخابرة :قيؿ ىي ي
(ُُ) ي
(ُِ) المعاكمة :ىي بيع امر النخؿ كالشجر سنتيف كاالاان فصاعدان ،يقاؿ :عاكمت النخلة إذا حملت سنة كلـ تحمؿ أخػرل كىػي مفاعلػة مػف
العاـ أم السنة ،النياية في غريب الحديث كاألارّ.ِّّ/
(ُّ) الاٍُّنيا :ىي أف يستانى في عقد البيع شيم مجيكؿ فيفسد ،كقيؿ ىك أف يبػاع شػيم ج ازفػان فػال يجػكز أف يسػتانى منػو شػيم قػؿ أك اػر
كت كف الانيا في المزارعة أف يستاني بعد النصؼ أك الالث يؿ معلكـ ،النياية في غريب الحديث كاألارُ.ِِْ/

ػ ُٓ ػ

وسخاايف يف ٌّعشَّااْ"(ُ) (ِ) .كمػػف ىػػذا البػػاب مػػا ركم عػػف أبػػي حنيفػػة أنػػو ركل أف رسػػكؿ اهلل" اااً عاآ ُٕااع
وشااشط"(ّ) ،فػػاختلؼ العلمػػام لتعػػارض ظػكاىر ىػػذه األحاديػػث فمػػف أبطػػؿ البيػع ،كالشػػرط كىػػـ الجميػػكر مػػف
الحنفية كالمال ية كالشػافعية أخػذ بعمػكـ نييػو عػف بيػع كشػرط ،كلعمػكـ نييػو عػف الانيػا؛ كمػف أجازىمػا جميعػان

أخذ بحديث ابف عمر الذم ذ ر فيو البيع كالشرط قاؿ  "أديْ ِّشة إٔش خنال  ْٕ ُٟأصٍهْ فٍٍزٌ إٔش رتش ٌّنخً ار

أْ َشرتط ّدلٖ )3(" ْٜكمف أجاز البيع كأبطؿ الشرط كىػـ ابػف أبػي ليلػى كالحنابلػة أخػذ بعمػكـ حػديث بريػرة؛ كمػف
لـ يجز الشرطيف كأجاز الكاحد احتج بحديث عبد اهلل بف عمرك بف العػاص قػاؿ :قػاؿ رسػكؿ اهلل" :ر حياً
عٍو وُٕع ،ور جيىص ششتْْ يف ُٕع ،ور سٕح ِْ  ،ّٓ ٛور ُٕع ِْ ٌُظ هى عنذن"(ٓ)(ٔ).
رابعا :األدلة:
يستدؿ لقوؿ اإلماـ ومف وافقو مف السنة بما يمي:

حديث السيدة عائشة رضي اهلل عنيا قالػت " :أٜٛهْ ٕشَشٗ ٛغؤذلْ يف وْٜٕٜاهْ فمٌْا :ٚاْ شاِ ٚأعنيُاٚ

أهٍه وَىىْ ٌّىر يل فٍّْ جْ سعىي ّهلل  روشٛه رٌه لْي ٌّنيب ّْٜٕ :عُهْ فؤعٜمُهْ فبمنْ ٌّىر دلٓ أعٜك  ُٟلَْ
سعىي ّهلل  عًٍ ّدلنرب فمْيْٕ ِْ :ي ألىَّ َشرتتىْ ششوتْ ٌُغ ٚيف وّ ْٜٓهللّ ِٓ ،شرتط ششتْ ٌُظ يف وْٜٓ
ّهلل فٍُظ ٌه واْ ّشرتط ُِْ٘ ششط"(.)7
وجو الداللة مف الحديث:
أف النبي أقر البيع كلـ يبطلو ،غير أنو أبطؿ الشرط فحسب(ٖ).

(ُ)
(ِ)

العرايا :ىي بيع الرطب على النخؿ بتمر في األرض ،مكسكعة الفقو اإلسالميّ.ُْٕ/

أخرجػػو االمػػاـ مسػػلـ فػػي صػػحيحو فػػي تػػاب البيػػكع ،بػػاب النيػػي عػػف المحاقلػػة كالمزابنػػة كعػػف المخػػابرة كبيػػع الامػرة قبػػؿ بػػدك صػػالحيا
كعف بيع المعاكمة كىك بيع السنيفّ.ُُٕٓ/

(ّ)

الحديث سبؽ تخريجو ص ُٓ.

(ٓ)

الحديث أخرجو االماـ الترمػذم فػي سػننو فػي تػاب البيػكع ،بػاب مػا جػام فػي راىيػة بيػع مػا لػيس عنػدؾ ّ ،ِٕٓ/كقػاؿ عنػو :حػديث

(ْ)

الحديث أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو في تاب البيكع ،باب بيع النخؿ بأصلوّ.ٕٖ/

حسف صحيح.

(ٔ)

بداية المجتيدّ.ُٕٖ/

(ٖ)

بداية المجتيد ّ.ُٕٖ/

(ٕ)

الحديث أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو في تاب البيكع ،باب الم اتب كما ال يحؿ مف الشركط التي تخالؼ تاب اهلل ّ.ُٖٗ/

ػ ِٓ ػ

المسألة التاسعة :ىؿ يصح بيع الفضولي لمسمعة بحضرة صاحبيا مع سكوتو؟
تعريؼ بيع الفضولي:
الفضولي لغة :مف يشتغؿ بما ال يعنيو(ُ).
الفضولي اصطيحا:
فقد عرفو الحنفية( )5بقوليـ :ىك مف لـ ي ف كليان كال أصيالن كال ك يالن في العقد.

وعرفو المالكية( )4بقوليـ :ىك الذم لـ يستنبو الزكج كليس كليان لو كال حا مان.

وعرفو الشافعية( )3بقوليـ :مف ليس مال ان كال ك يالن كال كليان.

وعرفو الحنابمة()2بقوليـ :مف يشترم أك يبيع بدالن عف شخص معيف لـ يأذف لو.
كمما سبؽ نالحظ أف التعريفات السابقة تشترؾ فيما بينيا بأف الفضكلي ىك الػذم يتصػرؼ فػي

غير مل و بغير إذف.

أوال :تصوير المسألة:
باع رجؿ دار جاره بدكف إذنو كتك يلو كىك سا ت فيؿ يصح البيع؟
ثانيا :تحرير محؿ النزاع:
اتفػػؽ الفقيػػام

(ٔ)

مػػف أصػػحاب المػػذاىب األربع ػة علػػى أف مػػف شػػركط البيػػع :أف ي ػػكف المبيػػع مملك ػان

للبائع ،أك لو عليو كالية أك ك الة تجيز تصػرفو فيػو ،كاتفقػكا

(ٕ)

أيضػان علػى صػحة بيػع الفضػكلي ،إذا

ػػاف المالػػؾ حاض ػ انر ،كأجػػاز البيػػع ،ألف الفضػػكلي حينئػػذ ي ػػكف الك يػػؿ ،كاتفق ػكا(ٖ) أيض ػان علػػى عػػدـ
صحة بيع الفضكلي إذا اف المالؾ غير أىؿ لإلجازة ،ما إذا اف صبيان كقت البيع.
كمحػػؿ الخػػالؼ فػػي بيػػع الفضػػكلي إذا ػػاف المالػػؾ أى ػالن للتصػػرؼ كبيػػع مالػػو كىػػك غائػػب ،أك
اف حاض انر كبيع مالو كىك سا ت.

(ُ)

المغرب في ترتيب المعربُ ،ِّٔ/المصباح المنير ِ ،ْٕٓ/تاج العركسَّ.ُٕٖ/

(ّ)

منح الجليؿ ْ.ْْ/

(ِ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

مجمع األنير في شرح ملتقى األبحرُ.ّّْ/

حاشية البجيرمي على الخطيبّ.ٕ/

اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ ِ.ِٔ/

بدائع الصنائع ٓ ،ُْٔ/شرح ميارة الفاسيُ ،ِٕٗ/الكسيط في المذىب ّ ،ِِ/المغني ْ.ُٓٓ/
المراجع السابقة.
المراجع السابقة.

ػ ّٓ ػ

أف مػف بػاع سػمعة وصػاحبيا حاضػر سػاكت فقػد صػح
فذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى( )6إلػى َّ
بيعو ،ووافقو في ذلؾ المالكية(.)5
كخالفو في ذلؾ الجميكر مف الحنفية(ّ) ،كالشافعية(ْ) ،كالحنابلة(ٓ) فقالكا :إف البيع ال يصح.
ثالثا :سبب الخيؼ:
يرجػػع سػػبب الخػػالؼ فػػي المسػػألة إلػػى تعػػارض األدلػػة الظػػاىرة حيػػث اعتمػػد ابػػف أبػػي ليلػػى كالمال يػػة:
حديث عركة بف أبي الجعد البارقي "أف النبي "أعنيْأ دَنْسّ ٌُشرتٌ ٌه ٕه شْٗ ،فْشرتي ٌه ٕه شْ ، ٛفْٖ احذّ ْ ٕذَنْس،
فجْ ٕذَنْس وشْٗ ،فذعْ ٌه ٌْٕربو٘ يف ُٕعه ،ووْْ ٌى ّشرتي ٌّرتّٓ ٌشٕح فُه "(ٔ) ،كعمدة المخالفيف ليـ  :النيي الكارد
عف بيع الرجؿ ما ليس عنده ،كالمال ية كمف معيـ تحملو على بيعو لنفسو ال لغيره ،قالكا :كالدليؿ علػى ذلػؾ
أف النيي إنما كرد في ح يـ بف حزاـ ،كقضيتو مشيكرة ،كذلؾ أنو اف يبيع لنفسو ما ليس عنده(ٕ).
رابعا :األدلة:
يستدؿ لقوؿ اإلماـ ومف وافقو مف الكتاب والسنة والمعقوؿ:
أوال :مف الكتاب:
قكلو تعالى :وٛعْؤىّ عًٍ ٌّربِّ وٌِِّّّٜمىي.)4(
وجو الداللة مف اآلية:
دلت اآلية ال ريمة على أف ىػذا البيػع فيػو إعانػة مػف المسػلـ ألخيػو المسػلـ فالفضػكلي يختصػر الطريػؽ
أماـ صاحب السلعة كيسعى لبيعيا كتحقيؽ الربح كىذا غاية ما يرجكه صاحب السلعة(ٗ).

(ُ)

مختصر اإلنصاؼ كالشرح ال بيرُ.َُْ/

(ِ)

الذخيرةٓ ،َّٓ/شرح مختصر خليؿ للخرشيٓ ،ُٖ/حاشية الدسكقي على الشرح ال بيرّ.ُِ/

(ّ)

المبسكطَّ ،َُْ/بدائع الصنائعٓ ،ُْٖ/العناية شرح اليدايةٕ.ْٓ/

(ْ)

الشرح ال بير للرافعيُُ ،َٓ/غاية البياف شرح ابف رسالفُ.ُّٖ/

(ٓ)

مختصر اإلنصاؼ كالشرح ال بيرُ.َُْ/

(ٔ)

الحديث أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو في تاب المناقب ،باب سؤاؿ المشر يف أف يرييـ النبي ية فأراىـ انشقاؽ القمرْ.َِٕ/

(ٕ)

بداية المجتيدّ.َُٗ/

(ٖ)

سكرة المائدة :ية ِ.

(ٗ)

ال شاؼ للزمخشرم ِ.َُٔ/

ػ ْٓ ػ

ثانيا :مف السنة :
ُ -حديث عركة بف أبي الجعد البارقي" أَّْ ٌّنيب أعنيْأ دَنْسٌُّشرتٌ ٌه ٕه شْٗ ،فْشرتي ٌه ٕه شْ ، ٛفْٖ احذّ ْ ٕذَنْس،
فجْ ٕذَنْس وشْٗ ،فذعْ ٌه ٌْٕربو٘ يف ُٕعه ،ووْْ ٌى ّشرتي ٌّرتّٓ ٌشٕح فُه" (ُ).
ِ -حديث ح يـ بف حػزاـ"أَّْ سعىي ّهلل ٕ ع٠ه َشرتٌ ٌه أضحُ٘ ٕذَنْس ,فْشرتي أضحُ٘ فؤسٕح فُهْ دَناْسّ,
فْشرتي أخشي ِىْاْ فجْ ْٕألضحُ٘ وٌّذَنْس ا سعىي ّهلل  فمْي" :ضحٍ ٌْٕشْٗ وٛصذق ٌْٕذَنْس"(ِ).
وجو الداللة مف الحديثيف:
إف النبي  أقػر ىػذا الشػرام الفضػكلي كلػـ ي ػف مػنيـ ذلػؾ لػكال علميػـ برضػاه  ،ف ػذلؾ بيػع
الفضكلي إذا علـ رضا المالؾ فإنو يجكز ،كلك اف باطالن لرده النبي  كأن ر علػى مػف صػدر منػو
ذلؾ الشرام(ّ).
ثالثا :مف المعقوؿ:
إف س كت صاحب السلعة إقرار؛ ألنو يدؿ على الرضا س كت الب ر في اإلذف في الن اح(ْ).

(ُ)

الحديث سبؽ تخريجو ص ْٓ.

(ِ)

الحػػديث أخرجػػو اإلمػػاـ الترمػػذم فػػي سػػننو فػػي تػػاب البيػػكع ،بػػاب شػرام ح ػػيـ بػػف حػزاـ أضػػحية النبػػي ،َٓٓ/ّكقػػاؿ عنػػو :حػػديث
ح يـ بف حزاـ ال نعرفو إال مف ىذا الكجو.

(ّ)

معالـ السنف ّ.َٗ/

(ْ)

المغنيْ.ُٓٓ/

ػ ٓٓ ػ

ادلبحث انثاًَ

ِغًُْ يف أحىَْ ّخلُْس
وفُه ِنيٍْْٖ:
ادلطهب األٔل :تعزٌف اخلٍار ٔيشزٔعٍتّ ٔاحلكًت يُّ.
ادلطهب انثاًَ :يسائم يف أحكاو اخلٍار.

المطمب األوؿ :تعريؼ الخيار ومشروعيتو والحكمة منو
أوال :تعريؼ الخيار:
الخيار لغة :الخيار في اللغة مشتؽ مف االختيار كىك االصطفام كاالنتقػام ،كقػكؿ القائػؿ :أنػت
بالخيار ،معناه :اختر ما شئت(ُ).
الخيار اصطيحا:
()5

بقوليـ :ىك إباحة االختيار لمف كجد بالمبيع عيبا أف يأخذه ب ؿ الامف أك يرده.

()4

بقوليـ :ىك حؽ الرد بعدـ مشركط فيو غرض كبما العادة السالمة منو.

عرفو الحنفية
عرفو المالكية

عرفو الشافعية

()3

بقوليـ :ىك المتعلؽ بفكات مقصكد مظنكف نشأ الظف فيو مف التزاـ شرطي

أك قضام عرفي أك تغرير ،كيسمى خيار النقيصة.
وعرفو الحنابمة

()2

بقوليـ :ىك ما ينقص قيمة المبيع.

كبنام على ما سلؼ مف التعريفات نرل أف جميعيا تتضافر على معنى كاحد لخيار العيب كىػك جػكاز رد
المبيع بكجكد عيب فيو أك نقيصة تنقص مف قيمة المبيع.
ثانيا :مشروعية الخيار:
 مف السنة:
حديث ح يـ بف حزاـ أف رسكؿ اهلل  قاؿٌُّٖ " :عْْ ْٕخلُْس ِْ َٜفشلْ أو لْي حَٜ ًٜفشلْ فبْ صذلْ
وُٕنْ ٕىسن ذلّْ يف ُٕعهّْ ,واْ و ّْٜووزْٕ حممٕ ٚشو٘ ُٕعهُ"(.)1

(ُ)

لساف العربْ ،ِٔٓ/ال لياتُ ،ِْْ/تاج العركسُُ.ِْْ/

(ِ) تبييف الحقائؽ شرح نز الدقائؽ ْ.ُّ/
(ّ) مختصر العالمة خليؿ ُ.ُْٓ/
(ْ) حاشيتا قليكبي كعميرة ِ.ِْْ/
(ٓ) زاد المستقنع في اختصار المقنع ُ.َُٓ/
(ٔ)

الحديث سبؽ تخريجو ص ّٔ.

ػ ٕٓ ػ

وجو الداللة مف الحديث:
إف النبػػي أابػػت الخيػػار ل ػػؿ مػػف البػػائع كالمشػػترم فػػي فػػض كفسػػخ عقػػد البيػػع مػػا دامػػا فػػي
مجلس العقد.

ثالثا :حكمة مشروعيتو:
شػػرعت الخيػػا ارت لتخفيػػؼ مغبػػة اإلخػػالؿ بالعقػػد فػػي البدايػػة لعػػدـ المعلكميػػة التامػػة ،أك لػػدخكؿ
اللبس كالغبف كنحكه مما يؤدم إلى اإلضرار بالعاقد ،فيعطى العاقد فرصة في فسخ البيع إف رأل أف
ىػػذا البيػػع ال يحقػػؽ م ػراده ،فالغايػػة مػػف الخيػػارات تمحػػيص اإلرادتػػيف كتنقيػػة عنصػػر الت ارضػػي مػػف
الشكائب تكصال إلى دفع الضرر عف العاقد(ُ).

(ُ)

المكسكعة الفقيية ال كيتيةَِ.ْٔ/

ػ ٖٓ ػ

المطمب الثاني :مسائؿ في أحكاـ الخيار
كيحتكم ىذا المطلب على االث عشرة مسألة مف فقو اإلماـ ابف أبي ليلػى منيػا أربػع مسػائؿ تتعلػؽ
أفصػػؿ أقػكاؿ العلمػػام فييػػا نظػ انر إلػػى عػػدـ كجكدىػػا فػػي ىػػذا العصػػر كقػػد كجػػدتيا متعلقػػة بخيػػار
بالعبيػػد لػػـ ٌ

العيب كسأشرع في تعريؼ العيب أكالن كمف اـ أفصؿ القكؿ فييا:
تعريؼ العيب:

العيب لغة:
ً
ً
كمعيػكب كرجػ هؿ يعيبػةه يي ىم ىػزة
ٍ
المعاب كالمعابة كالمعيػب كعػاب الزـ متعػد كىػك ىمعيػب ى
الكصمة ى
(ُ)
اير العيب للناس .
كعياب ى
ى
كعيابةه ي
العيب اصطيحا:
عرفو الحنفية(ِ) :أنو ما أكجب نقصاف الامف.

كعرفو المال ية (ّ) :بأنو مما ينقص الامف أك المبيع أك التصرؼ أك تخاؼ عاقبتو.

(ْ)
بأنو ؿ كصؼ مذمكـ اقتضى العرؼ سالمة المبيع عنو غالبان.
كعرفو الشافعية ٌ :
(ٓ)
بأنو النقص المكجب لنقص المالية في عادات التجار.
كعرفو الحنابلة ٌ :

كبنػػام علػػى مػػا تقػػرر مػػف التعريفػػات نػػرل أف مضػػمكنيا كاحػػد شػػاىد علػػى أف العيػػب ػػؿ كصػػؼ مػػذمكـ
اقتضى العرؼ سالمة المبيع عنو مع كنو ينقص مف قيمتو.
وأما المسائؿ التي لـ أتعرض ليا بالتفصيؿ ىي:
المسألة األولى :األََمة إذا أعتقت تحت حر ىؿ يثبت ليا الخيار في البقاء معو أو مفارقتو؟(.)1
المسألة الثانية :باع الرجؿ جارية بجارية وتقابضا ثـ وجد أحدىما بالجارية التي قبض عيبا فيؿ
يردىا ويأخذ قيمتيا صحيحة أـ يردىا ويأخذ جاريتو؟(.)7

)ُ)

القامكس المحيط ُ.ُُٖ/

)ِ)

االختيار لتعليؿ المختار ُ.ُٖ/

)ّ)

الشرح ال بير للدردير ّ.َُٖ/

)ْ)

الكسيط في المذىب ّ.ُُٗ/

)ٓ)

الشرح ال بير البف قدامة ْ.ٖٓ/

(ٔ)

االستذ ارٔ ،ٔٔ/المحلىٗ.ّْٓ/

(ٕ)

المبسكط َّ ،ُّٖ/األـ ٕ.َُُ/

ػ ٗٓ ػ

المسألة الثالثة :األََمة البكر إذا وطئيا المشتري ،ثـ ظيػر عمػى عيػب ىػؿ يردىػا ويػرد معيػا أرش
النقص أـ ال يردىا ،ويأخذ أرش العيب؟(.)6
المسألة الرابعة :إف كاف المبيع جارية ثيبا بيا عيب فوطئيا المشتري قبؿ عممو بالعيب ىؿ لو ردىا؟(.)5
وأما المسائؿ التي تناولتيا مفصمة فيي:
المسألة الخامسة :ىؿ يثبت خيار الرد في بيع المصراة()4؟
أوال :تصوير المسألة:
اشترل شاة على أنيا ايرة اللبف كبعد حلبيا تبيف لو أنيا انت مربكطة األخالؼ ليتجمع اللبف.
ثانيا :تحرير محؿ النزاع:
بعد أف اتفؽ الفقيػام

(ْ)

مػف أصػحاب المػذاىب األربعػة علػى مشػركعية الخيػار الاابػت أخػذان مػف

حديث محمد بف يحيى بف حباف ،ك اف رجالن قد أصابتو مةه في رأسو ف سرت لسانو ،ك ػاف ال يػدع
على ذلؾ التجارة ،ك اف ال يزاؿ يغبف فأتى النبي فذ ر ذلؾ لو فقاؿ لو " :ارّ إَْٔٔ ٚعا ٚفماً ر خالٕا٘
 ُٟأٔ ٚيف وً عٍع٘ ّٕٜعٜهْ ْٕخلُْس ٟالٌُْ ٝي ,فابْ سضاُ ٚفؤِغاه واْ عاخني ٚفْسدهاْ عٍاً صاْحٖهْ"( ،)2اػـ
اختلفكا بعد ذلؾ فيما إذا اشترل شاة مصراة ،ىؿ يابت لو خيار الرد؟
فذىب اإلماـ ابف أبػي ليمػى

()1

إلػى القػكؿ بػأف الخيػار يابػت للمشػترم فػي إمضػام العقػد أك فسػخو فػإذا

(ٕ)
ام ػاف اللػبف
أراد أف يرد المصراة فليردىا كيػرد معيػا ص ن
ػاعا مػف تم وػر بػدؿ مػا حلػب مػف اللػبف ،كسػك ن
اير أك قليالن ،كسكام اف التمر قكتنا ألىؿ البلد أك لـ ي ف.
نا

(ُ)

درر الح اـ شرح مجلة األح اـ ُ ،ّّٓ/المغني ْ.ُُِ/

(ِ)

االستذ ار ٔ ،ِٖٕ/المغنيْ.ُُُ/

(ّ)

حبس اللبف في ضرع بييمة األنعاـ عف طريؽ ربط أخالفيا أم أادائياُّ ،
فيظف المشترم أنيا ايػرة اللػبف ،فيشػترييا ازئ نػدا فػي امنيػا ،كبعػد حلبيػا يطلػع

على عيبيا ،في كف قد اشتراىا بأ ار مما تستحقُّو ،كبذلؾ ي كف البائع قد غرر بالمشترم كظىلى ىموي .النياية في غريب الحديث كاألار ّ.ِٕ/

)ْ)

فتح القدير البف اليماـٔ ،ِٖٓ/شرح ميارة الفاسيِ ،ّ/األـّ ،ْ/أسنى المطالب ِ.ْٔ/

(ٓ)

الحديث أخرجو االماـ ابف ماجػو فػي سػننو فػي تػاب األح ػاـ ،بػاب الحجػر علػى مػف يفسػد مالػو ِ ،ٕٖٗ/كقػاؿ عنػو األلبػاني إسػناده
حسف كرجالو اقات ،سلسلة األحاديث الصحيحةٔ.ُٖٖ/

(ٔ)

شرح معاني اآلاارْ ،ُٗ/االستذ ارٔ ،ّّٓ/المغنيْ.َُِ/

(ٕ)

الصاع :ىك م ياؿ يسع أربعة أمداد ،كالمد مختلؼ فيو فقيػؿ :ىػك رطػالف كبػو أخػذ أبػك حنيفػة كفقيػام العػراؽ فػي ػكف الصػاع خمسػة
أرط ػػاؿ كالا ػػا أك اماني ػػة أرط ػػاؿ ،كقي ػػؿ :ى ػػك رط ػػؿ كال ػػث ب ػػالعراقي كب ػػو يق ػػكؿ الش ػػافعي كفقي ػػام الحج ػػاز ،النياي ػػة ف ػػي غري ػػب الح ػػديث
كاألاػػرّ ،ُِّ/لسػػاف العػػربٖ ،ُِٓ/كالصػػاع عنػػد الحنفيػػة يقػػدر اليػػكـ كزنػان (ََّٖ) غػػـ كعنػػد الشػػافعية (ُِٕٔ) غػػـ ،كالشػػائع أف

الصاع (ُِٕٓغـ) .الفقو اإلسالمي كأدلٌتو ُ.ُّْ-ُِْ/

ػ َٔ ػ

ووافقو في ذلؾ المالكية( ،)6والشافعية( ،)5والحنابمة( )4وأبو يوسؼ مف الحنفية(.)3
ولكف قاؿ المالكية :الكاجب على المشترم أف يرد صاعان مف غالب قكت البلد كليس التمر متعينان(ٓ).
(ٔ)
رد البيػع بعيػب التصػرية ،بػؿ يجػب األرش
كخالفو في ذلؾ الحنفية عػدا أبػي يكسػؼ فقػالكا بعػدـ ٌ

عكضا عف نقصاف امف الشاة إذا تبيف أنيا مصراةه.
على البائع كىك أف يدفع البائع للمشترم
ن
ثالثا :سبب الخيؼ:

يرجػػع السػػبب فػػي اخػػتالؼ الفقيػػام ف ػي ىػػذه المسػػألة إلػػى اخػػتالفيـ فػػي الػػدليؿ ،فقػػد اختلف ػكا فػػي القػػكؿ
بحديث الرد فمنيـ مف قػاؿ بػو كاسػتعملو علػى كجيػو كعمكمػو كظػاىره كىػـ المال يػة ،كالشػافعية ،كالحنابلػة
كأبك يكسؼ مف الحنفية ،كمنيـ مف رده كلـ يستعملو كىـ الحنفيػة ،كقػاؿ :إنػو منسػكخ كىػك مخػالؼ للقيػاس
الاابػػت بال تػػاب كالسػػنة كاإلجمػػاع مػػف أف ضػػماف العػػدكاف بالماػػؿ أك القيمػػة كالتمػػر لػػيس منيمػػا ف ػػاف مخالفػان
للقياس كمخالفتو مخالفة لل تاب كالسنة كاجماع المتقدميف(ٕ).
رابعا :األدلة:
يستدؿ لقوؿ اإلماـ ومف وافقو مف السنة بما يمي:
ُ -حديث أبي ىريرةعف النبي قاؿ" :ر ٛصشوّ ّإلًٕ وٌّغنُ ,فّٓ ّْٕٜعهْ ٕعذ فبٔه خبري ٌّناشَٓ ٕعذ أْ حيٍٖٜهْ
اْ شْ أِغه واْ شْ سدهْ وصْ دتش" (.)4
وجو الداللة مف الحديث:
دؿ الحديث على أف المشترم إذا اشترل المصراة فيك بخير النظريف إف شام أمس يا كاف شػام
ردىا كرد معيا صاعان مف تمر فأابت لو الخيار بالرد مع التصرية(ٗ).
(ُ)

المدكنةّ ،َّٗ/االستذ ارٔ ،ّّٓ/التاج كاإل ليؿٔ.ّْٗ/

(ِ)

الحاكم ال بيرٓ ،ِّٔ/ت ملة المجمكع ُِ ،ّ/أسنى المطالب ِ.ِٔ/

(ّ)

ال افي في فقو اإلماـ أحمد ِ ،ْٕ/المحرر في الفقو ُ ،ِّٖ/حاشية الركض المربع ْ.َْْ/

(ْ)

البحر الرائؽٔ ،ُٓ/حاشية ابف عابديفٓ،ْْ/

(ٓ)

االستذ ارٔ ،ّّٓ/الذخيرةٓ ،ٔٔ/التاج كاإل ليؿ ٔ.َّٓ/

(ٔ)

البحر الرائؽٔ ،ُٓ/حاشية ابف عابديفٓ.ْْ/

(ٕ)

حاشية ابف عابديفٓ ،ْْ/االستذ ارٔ.ِّٓ/

(ٖ)

الحديث أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو في تاب البيكع ،باب النيي للبائع أف ال يحفؿ اإلبؿ كالبقر كالغنـ ك ؿ محفلةّ.َٕ/

(ٗ)

االستذ ار ٔ.ِّٓ/

ػ ُٔ ػ

ِ-حديث أبي ىريرة أف النبي  قاؿ"ّ ِٓ :شرتي شْٗ ِصشّٗ فهى ْٕخلُْس ٟال ٟ٘أََْ فبْ سدهْ سد ِعهْ
صْعْ ِٓ تعَْ ر مسشّ "(.)6
وجو الداللة مف الحديث:
دؿ الحديث على أف المشترم لو حؽ الرد فيك بالخيار كيرد بدؿ اللبف طعامان كىػك التمػر لقكلػو
في الحديث ال سمرام فال يرد قمحان ،ألف الحديث كاضحة داللتو على ذلؾ ،فتحمؿ الركاية التي فييا
الطعاـ على التمر(ِ).
المسألة السادسػة :اختمػؼ البيعػاف ،فقػاؿ البػائع :بعتػؾ وأنػا بالخيػار ،وقػاؿ المشػتري :بعتنػي ولػـ
يكف لؾ خيار ،فممف يكوف الخيار؟
أوال :تصوير المسألة:
جام البائع للمشترم كقاؿ لو :أرجع لي سلعتي فإني قد اشترطت الخيار لي عند العقػد ،فػرفض
المشترم قائالن :لـ تشترط الخيار فالقكؿ للبائع أـ للمشترم؟
ثانيا :تحرير محؿ النزاع:
اتفػػؽ الفقيػػام

(ّ)

مػػف أصػػحاب المػػذاىب األربعػػة علػػى مشػػركعية الخيػػار الاابػػت بػػالنص الصػريح

عف رسكؿ اهلل بحديث ح يـ بف حزاـ عف النبي  قػاؿٌُّٖ " :عْْ ْٕخلُْس ِْ َٜفشلْ فبْ صذلْ وُٕنْ
ٕىسن ذلّْ يف ُٕعهّْ ,واْ و ّْٜووزْٕ حممٕ ٚشو٘ ُٕعهّْ"( ،)3غير أنيـ اختلفكا فيما إذا اختلؼ البيعاف،
فقاؿ البائع :بعتؾ كأنا بالخيار ،كقاؿ المشترم :بعتني كلـ ي ف لؾ خيار:
فذىب اإلماـ محمد بف أبػي ليمػى( )2إلػى أف البيعػيف إذا اختمفػا ،فقػاؿ البػائع :بعتػؾ وأنػا بالخيػار،
وقاؿ المشتري :بعتني ولـ يكف لؾ خيار فإف القوؿ قوؿ المشتري ووافقو في ذلؾ أبو يوسؼ(ٔ).
(ُ)

السػمرام :ىػي الحنطػة ،النيايػة فػي غريػب
الحديث أخرجو اإلماـ مسلـ في صحيحو في تاب البيػكع ،بػاب ح ػـ بيػع المصػراةٖ ،ْٔ/ك ى

(ِ)

تحفة األحكذمْ.ُّٖ/

)ّ)

فتح القدير البف اليماـٔ ،ِٖٓ/شرح ميارة الفاسيِ ،ّ/األـّ ،ْ/أسنى المطالب ِ.ْٔ/

)ْ)

الحديث سبؽ تخريجو ص ّٔ.

)ٓ)

األـٕ.َُُ/

)ٔ)

المحيط البرىانئ.َٓٔ/

الحديث كاألارّ.ُُٖٓ/

ػ ِٔ ػ

وفي المسألة مذىباف سو مذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى:
المذىب األوؿ :أف القكؿ قكؿ البائع مع يمينو ،كاليو جنح الحنفية عدا أبي يكسؼ(ُ).
المذىب الثاني :أف يتحالفا ،كي ػكف المشػترم بالخيػار فػي فسػخ البيػع ،أك ي ػكف الخيػار للبػائع،
كبيذا قاؿ :المال ية(ِ) ،كالشافعية(ّ) ،كالحنابلة(ْ).
ثالثا :سبب الخيؼ:
كسبب اتجاه الفقيام بالجملة إلى القكؿ بالتحالؼ ،كالتفاسخ عند االختالؼ في عدد الامف حديث ابف مسعكد أف
رسكؿ اهلل  قاؿ" :ارّ ّخٍٜو ٌُّٖعْْ و ٛىٓ ُٕن٘ لْي ٌّمىي ِْ لْي سٓ ٌّغٍع٘ أو َرتّدّْ"(.)2
فمف حمؿ ىذا الحديث علػى كجػكب التفاسػخ ،كعمكمػو كىػـ الجميػكر مػف المال يػة كالشػافعية كالحنابلػة
قاؿ :يتحالفاف في ؿ حاؿ كيتفاسخاف ،كالعلة في ذلؾ عنده أف ؿ كاحد منيما مدع كمدعى عليو ،كأما مف
رأل القػػكؿ قػػكؿ المشػػترم كىمػػا اإلمػػاـ ابػػف أبػػي ليلػػى كأبػػك يكسػػؼ مػػف الحنفيػػة ،فػػألف البػػائع يػػدعي الخيػػار،
كالمشترم ين ػره ،كالقػكؿ قػكؿ المن ػر ،كأمػا مػف قػاؿ :إف القػكؿ قػكؿ البػائع مػع يمينػو إذا كقػع االخػتالؼ بينػو
كبيف المشترم في أمر مف األمكر المتعلقة بالعقد فقد استدؿ بالحديث(ٔ).
رابعا :األدلة:
يستدؿ لقوؿ اإلماـ ومف وافقو مف السنة بما يمي:
حديث عمرك بف شعيب ،عف أبيو ،عف جده ،أف رسكؿ اهلل  قاؿٌُّٖ " :ن٘ عًٍ ِٓ ّ ّدّعً ,وٌُّّ عًٍ ِٓ
أٔىش ار يف ٌّمغِْ٘"(.)7
وجو الداللة مف الحديث:
ػكؿ قػػك يؿ المشػػترم؛ ألف البػػائع يػػدعي الخيػػار ليابتػػو لنفسػػو فيػػك
عمػػكـ الحػػديث يشػػير إلػػى أف القػ ى

مدع ،كالمشترم ين ره ،كالقكؿ قكؿ المن ر.
إذف و

)ُ)

اختالؼ أبي ىحنيفة كابف أبي ليلى ُ ،ِْ/المحيط البرىانئ.َٓٔ/
المدكنةّ ،ِِّ/التاج كاإل ليؿٔ.ّْٕ/

)ّ)

األـٕ ،َُُ/الحاكم ال بيرٓ ،ِٗٔ/ت ملة المجمكع ُّ.َٓ/

)ْ)

المغنيْ.ُْٖ/

(ٓ)

الحػػديث أخرجػػو االمػػاـ الترمػػذم فػػي سػػننو فػػي تػػاب البيػػكع ،بػػاب مػػا جػػام إذا اختلػػؼ البيعػػافّ ،ِٓٔ/كقػػاؿ عنػػو األلبػػاني :حػػديث

)ِ)

صحيح ،صحيح كضعيؼ سنف الترمذمّ.َِٕ/
(ٔ)

بداية المجتيدّ .َِٕ/نيؿ األكطارٓ.ِْٔ/

(ٕ)

الحديث سبؽ تخريجو ص َٓ.

ػ ّٔ ػ

المسألة السابعة :إذا اشتر الرجؿ بيعا لغيره بأمره فوجد بو عيبا ىؿ يخاصـ المشتري أو يحضر اآلمر؟
أوال :تصوير المسألة:
جعؿ رج هؿ ك يالن عنو كأمره أف يشػترم لػو دابػة ،كبعػد قبضػيا عاػر علػى عيػب فييػا فيػؿ يملػؾ
ىذا الك يؿ حؽ الرد ىنا أـ عليو أف يحضر المالؾ المك ؿ؟
ثانيا :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقيام

(ُ)

مف أصحاب المذاىب األربعة على مشركعية الرد بالعيػب الاابػت بػالنص فػي حػديث

السيدة عائشة رضي اهلل عنيا " أَّْ سجال ّٕ ْٜغالِْ فؤلَْ عنذأ ِْ شْ ّهلل أْ َمُُ  ُٟوجذ ٕه عُٖاْ فخْصاّه ا
()5
عيبا:
ٌّنيب فشدأ عٍُه"  ،غير أنيـ اختلفكا فيما إذا اشترل الرجؿ بيعان لغيره بأمره فكجد بو ن

فذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى

()4

إلى القوؿ َّ
بأنو إذا اشتر الرجؿ بيعا لغيره بأمره فوجد بو

عيبا فإنو ال يستطيع المشتري أف يرد السمعة التي بيا العيب حتى يحضر ِ
اآلمر فيحمؼ ما رضي
بالعيب ولو كاف غائبا بغير ذلؾ البمد.
كخالفو في ذلؾ الحنفية(ْ) ،كالشافعية(ٓ) حيث قاال :يخاصـ المشترم كال نبالي أحضر اآلمر أـ ال ،كال
ن لؼ المشترم أف يحضر اآلمر كال نرل على المشترم يمينان إف قاؿ البائع اآلمر قد رضي بالعيب.
كلـ أجد فيما اطلعت عليو مف تب المال ية كالحنابلة قكالن ليـ في المسألة.
ثالثا :سبب الخيؼ:
يعكد سبب الخالؼ مػف حيػث إف ىػذه المسػألة لػيس فييػا نػص قػاطع يحسػـ مػادة الخػالؼ بػيف
الفريقيف فاجتيد الفقيام فمنيـ مف قاؿ كىـ الحنفية كالشافعية" :إف المشترم يخاصػـ البػائع؛ ألنػو يقػكـ
مقػػاـ المالػػؾ فيمػػا اشػػترل لػػرب المػػاؿ" ،كمػػنيـ مػػف قػػاؿ كىػػك اإلمػػاـ محمػػد بػػف أبػػي ليلػػى" :ال يخاصػػـ
المشػػترم البػػائع؛ ألف رضػػا اآلمػػر كرب المػػاؿ يسػػقط حػػؽ الك يػػؿ فػػي الػػرد ،بػػدليؿ أف البػػائع لػػك أقػػاـ
(ُ)

االستذ ارٔ ،ُِٗ/األـٕ ،َُُ/المغنيْ.َُٗ/

(ِ)

الحػػديث أخرجػػو اإلمػػاـ أبػػك داكد فػػي سػػننو فػػي تػػاب اإلجػػارة ،بػػاب فػػي مػػف اشػػترل عبػػدان فاسػػتعملو اػػـ كجػػد بػػو عيب ػان ّ ،ِْٖ/كقػػاؿ

(ّ)

األـٕ.ُُُ/

(ْ)

المبسكطُّ ،َُِ/العناية شرح اليدايةٖ.ُُِ/

(ٓ)

األـٕ.َُُ/

الذىبي في التلخيص :صحيح  ،المستدرؾ على الصحيحيفِ.ُٖ/

ػ ْٔ ػ

البينػة علػػى ذلػػؾ كأقػػر بػػو الك يػػؿ لػـ ي ػػف لػػو أف يردىػػا فػػإذا ادعػػى البػائع سػػببان مسػػقطان لحقػػو فػػي الػػرد
استحؽ اليميف على مف يدعى ذلؾ عليو ما لك ادعى الك يؿ أنو قد رضي بو"(ُ).
رابعا :األدلة:
يستدؿ لقوؿ اإلماـ ومف وافقو مف المعقوؿ بما يمي:
إف رضا اآلمر كرب الماؿ يسقط حؽ الك يؿ في الرد ،بدليؿ أف البائع لك أقاـ البينة علػى ذلػؾ
كأقػػر بػػو الك يػػؿ لػػـ ي ػػف لػػو أف يردىػػا ،فػػإذا ادعػػى البػػائع سػػببان مسػػقطان لحقػػو فػػي الػػرد اسػتحؽ اليمػػيف
على مف يدعى ذلؾ عليو ما لك ادعى الك يؿ أنو قد رضي بو(ِ).

المسألة الثامنة :ما الحكـ فيما لو اشتر الرجؿ لمرجؿ سمعة فظير فييا عيب قبؿ أف ينقد الثمف؟
أوال :تصوير المسألة:
جعؿ رج هؿ ك يالي عنو كأمره أف يشترم لو دابة ،كبعد قبضيا عار على عيب فييا قبؿ أف يسلـ

الامف فيؿ يملؾ حقان للرد قبؿ دفع الامف؟
ثانيا :تحرير محؿ النزاع:
بعد أف اتفؽ الفقيام

(ّ)

مف أصحاب المذاىب األربعة على أف للمشترم حؽ الرد القيرم للمبيع

حاؿ كنو معيبان أخذان مف حديث السيدة عائشة رضي اهلل عنيػا"أَّْ سجال ّٕ ْٜغالِْ فؤلَْ عنذأ ِاْ شاْ ّهلل
أْ َمُُ  ُٟوجذ ٕه عُْٖ فخْصّه ا ٌّنيب  فشدأ عٍُه" (ْ) اـ اختلفكا بعد ذلؾ فيما إذا اشترل الرجؿ للرجؿ
سلعة فظير فييا عيب قبؿ أف ينقد الامف:
فذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى فقاؿ :ال أقبؿ شيودا عمى العيب حتى ينقد الثمف(.)2
كخالفو في ذلؾ الحنفية(ٔ) ،كالشافعية(ٕ) فقالكا :إف أقاـ البينة على العيب فلو الرد قبؿ النقد مػا
لو الرد بعد النقد.
كلـ أجد فيما اطلعت عليو مف تب المال ية كالحنابلة قكالن ليـ في المسألة.
(ُ)

األـٕ.َُُ/

(ِ)

المبسكطُّ.َُِ/

(ّ)

درر الح اـ شرح مجلة األح اـ ُ ،ّّٓ/الغرر البيية في شرح البيجة الكرديةِ ،ِْٓ/المغنيْ.َُٗ/

(ْ)

الحديث سبؽ تخريجو ص ْٔ.

(ٓ)

المبسكط َّ ،ُّٗ/األـ ٕ.ُُُ/

(ٔ)

المبسكط َّ.ُّٗ/

(ٕ)

األـ ٕ.ُُُ/

ػ ٓٔ ػ

ثالثا :سبب الخيؼ:
إف السػػبب فػػي الخػػالؼ فػػي المسػػألة ىػػك جنػػكح اإلمػػاـ محمػػد بػػف أبػػي ليلػػى إلػػى الػرأم فػػي ايػػر مػػف
المسػائؿ معارضػان ألحاديػػث الػػرد بالعيػػب التػػي ربمػػا لػػـ تابػػت صػػحتيا عنػػد اإلمػػاـ أك لػػـ تبلغػػو ،حيػػث
انت مطلقة كلـ تفرؽ بيف رد المبيع بالعيػب قبػؿ نقػد الػامف كبعػده إذا مػا قامػت البينػة علػى العيػب،

كالتػػي منيػػا حػػديث المص ػراة المشػػيكر الػػذم يستمسػػؾ بػػو الحنفي ػة كالشػػافعية ػػؿ االستمسػػاؾ كالػػذم
يركيو أبك ىريرةعف النبي  " :قاؿ " :ر ٛصشوّ ّإلًٕ وٌّغنُ فّٓ ّْٕٜعهْ ٕعذ فبٔه خبري ٌّناشَٓ ٕعذ أْ حيٍٖٜهْ
اْ شْ أِغه واْ شْ سدهْ وصْ دتش" (.)6
رابعا :األدلة:
يستدؿ لقوؿ اإلماـ مف المعقوؿ بما يمي:
إف قبػػكؿ البينػػة ينبن ػػي علػػى دع ػػكل صػػحيحة ،كانم ػػا تصػػح ال ػػدعكل مػػف المش ػػترم عنػػد كج ػػكد
العيب؛ ألنو يطالب البائع برد الامف عليػو ،كذلػؾ ال يتحقػؽ قبػؿ إنقػاد الػامف كبػدكف دعػكل صػحيحة
ال يقبؿ منو البينة(ِ).
المسألة التاسعة :ىؿ يصح اشتراط الخيار لمدة غير معمومة؟
أوال :تصوير المسألة:
اشػػترل شػػيئان معينػان كاشػػترط أف ي ػػكف الخيػػار لمػػدة مجيكلػػة مػػا لػػك قػػاؿ :كلػػي الخيػػار مػػا دمػػت
حيان ،فيؿ يصح البيع؟
ثانيا :تحرير محؿ النزاع:
مما ال يتسع القلب للشؾ فيو أنو يصح اشتراط الخيار لمدة معلكمة االاة أياـ كىػذا متفػؽ عليػو
بػػيف الفقيػػام

(ّ)

أخػػذان مػػف حػػديث محمػػد بػػف يحيػػى بػػف حبػػاف قػػاؿ" :ىػػك جػػدم منقػػذ بػػف عمػػرك ،ك ػػاف

رجالن قد أصابتو مةه في أرسػو ف سػرت لسػانو ،ك ػاف ال يػدع علػى ذلػؾ التجػارة ،ك ػاف ال يػزاؿ يغػبف
فأتى النبي فذ ر ذلؾ لو فقاؿ لو " :ارّ إَْٔٔ ٚع ٚفمً ر خالٕ٘  ُٟأٔ ٚيف وً عاٍع٘ ّٕٜعٜاهْ ْٕخلُاْس ٟاالٝ

(ُ)

الحديث سبؽ تخريجو ص ُٔ.

(ِ)

المبسكط َّ ،ُّٗ/األـ ٕ.ُُُ/

(ّ)

المغني ّ.ْٖٗ/

ػ ٔٔ ػ

ٌُْي ,فبْ سضُ ٚفؤِغه واْ عخني ٚفْسدهْ عًٍ صْحٖهْ"

()6

اـ انقسمكا بعد ذلؾ في جكاز اشتراط الخيار

لمدة غير معلكمة:
فذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى

()5

إلػى القػوؿَّ :
بأنػو إذا اشػترط الخيػار فػي البيػع لمػدة غيػر

معمومة فالبيع جائز والشرط باطؿ.
وفي المسألة مذىباف آخراف سو مذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى:
المذىب األوؿ :البيع صحيح كالشرط الزـ ،كبو قاؿ الحنابلة(ّ).
المذىب الثاني :البيع فاسد كىك قكؿ الحنفية(ْ) ،كالشافعية(ٓ).
المذىب الثالث :البيع كالشرط جائزاف فيما زاد على الاالث بقدر الحاجة(ٔ).
ثالثا :سبب الخيؼ:
يرجع سبب الخالؼ في المسألة إلى تعارض النصكص في الظاىر ،فاعتمد مف لػـ يجػز الخيػار إال
االاان كىـ ابف أبي ليلى كالحنفيػة كالشػافعية ،أف األصػؿ عػدـ جػكاز الخيػار إال مػا كرد بػو الػنص فػي
حديث حباف بػف منقػذ ،كذلػؾ سػائر الػرخص المسػتاناة مػف األصػكؿ .قػالكا :كقػد جػام تحديػد الخيػار
بالاالاة في حديث المصراة كىك قكلو ّ ِٓ " :شرتي ِصشّٗ فهاى ْٕخلُاْس ٟالٟا٘ أَاَْ"(ٕ) .كأمػا حػديث حبػاف
بف منقذ ،فأشبو طرقو المتصلة ما ركاه محمد بف إسحاؽ ،عف نافع ،عف ابف عمر أف رسػكؿ اهلل
قاؿ لحباف بف منقذ ،ك اف يخدع في البيع" :ارّ ٕع ٚفمً ر خالٕ٘ ،وإْٔٔ ٚخلُْس ٟال.)ٖ("ْٟ
كأمػػا عمػػدة مػػف قػػاؿ بج ػكاز البيػػع كىػػـ المال يػػة

(ٗ)

كالحنابلػػة :فيػػك أف المفيػػكـ مػػف الخيػػار ىػػك

اختيار المبيع ،كاذا اف ذلؾ ذلؾ كجب أف ي كف ذلػؾ محػدكدان بزمػاف إم ػاف اختيػار المبيػع ،كذلػؾ
(ُ)

الحديث أخرجو االماـ ابف ماجػو فػي سػننو فػي تػاب األح ػاـ ،بػاب الحجػر علػى مػف يفسػد مالػو ِ ،ٕٖٗ/كقػاؿ عنػو األلبػاني إسػناده
حسف كرجالو اقات ،سلسلة األحاديث الصحيحةٔ.ُٖٖ/

(ِ)

ت ملة المجمكع ٗ ،ّٕٔ/المغني ّ.َِٓ/

(ّ)

مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ كاسحاؽ بف راىكيو ٔ ،ِِْٖ/المغني ّ ،َِٓ/الشرح ال بير البف قدامة ْ.ْٓ/

(ْ)

البحر الرائؽٔ ،ٓ/اللباب في شرح ال تابِ.ُِ/

(ٓ)

مختصر المزنيٖ ،َُٖ/الكسيط في المذىبّ ،ّٕ/ت ملة المجمكع ٗ.ّٕٔ/

(ٔ)

بداية المجتيد ّ.ِِٓ/

(ٕ)

الحديث سبؽ تخريجو ص ِٔ.

(ٖ)

الحديث سبؽ تخريجو في نفس الصفحة.

(ٗ)

قاؿ ابف رشد " :قاؿ مالؾ" :يجكز الخيار المطلؽ ،كل ف السلطاف يضرب فيو أجؿ مالو" .بداية المجتيد ّ.ِِٓ/

ػ ٕٔ ػ

يختلؼ بحسب المبيع ،ف أف الػنص إنمػا كرد عنػدىـ تنبييػا علػى ىػذا المعنػى ،كىػك عنػدىـ مػف بػاب
الخاص أريد بو العاـ( ،)6كعند المخالفيف مف باب الخاص أريد بو الخاص(ِ).
رابعا :األدلة:
يستدؿ لقوؿ اإلماـ ومف وافقو مف السنة والمعقوؿ بما يمي:
أوال :مف السنة:
حديث ىب ًر ىيرة أف النبي قاؿْٕ ِْ" :ي ألىَّ َشرتتىْ ششوتْ ٌُغ ٚيف وّ ْٜٓهلل ِْ وْْ ِٓ ششط ٌاُظ يف
وّ ْٜٓهلل فهى ْٕتً واْ وْْ ُِْ٘ ششط"(.)4
وجو الداللة مف الحديث:
إف ؿ شرط ليس في القرف كال في الحديث كال في اإلجماع فليس فػي تػاب اهلل كبالتػالي فيػك
باطػػؿ؛ ألف اشػػتراط شػػرط لػػيس فػػي تػػاب اهلل تى ىعػ ٌػد لحػػدكد اهلل كزيػػادة فػػي الػػديف( ،)3كاهلل تعػػالى يقػػكؿ:
ٌُّ ىَ أوٌٍّ ٚىُ دَنىُ

(ٓ)

كيقكؿ  :وِٓ َٜعذِّ حذود ّ ٌٍِِّّه فمذ ظٍُ ٔفغه.)1(

ثانيا :مف المعقوؿ:
إف العقػػد قػػد تػػـ بأر انػػو كالشػػرط ازئػػد فػػإذا فسػػد كزاؿ سػػقط الفاسػػد كبقػػي العقػػد بر نيػػو مػػا لػػك لػػـ
يشترط(ٕ).

(ُ)

معنى ذلؾ أف الجميكر حملكا حديث حباف بف منقذ على معناه بش ؿ خاص ،ف ؿ بيع اشترط فيو الخيار ال يم ف أف يػزاد فيػو علػى
االاة أياـ ،أما ابف أبي ليلى كالمال ية فجعلكا مف الحديث تنبييان على أف المقصكد مف الخيػار ىػك اختبػار المبيػع فمػا احتجنػا إليػو مػف
مػػدة الختبػػار المبيػػع كمػػف اػػـ اختيػػاره أك رده فيػػك جػػائز ،كذلػػؾ يختلػػؼ بػػاختالؼ المبيػػع ،فػػرب سػػلعة تحتػػاج االاػػة أيػػاـ اػػكب ،كرب

أخرل تحتاج شي انر سيارة ،كرب أخرل تحتاج سنة دار ،ك ؿ شيم بحسبو.

(ِ)

المرجع السابؽ نفس الجزم كالصفحة.

(ّ)

الحديث سبؽ تخريجو ص ِٓ.

(ْ) شرح صحيح البخارم البف بطاؿٔ.ِّٗ/
(ٓ)

سكرة المائدة :يةّ.

(ٔ)

سكرة الطالؽ :يةُ .شرح صحيح البخارم البف بطاؿٔ.ِّٗ/

(ٕ)

المغني ّ.َِٓ/

ػ ٖٔ ػ

المسألة العاشرة :اشتر اثناف شػيئا فوجػداه معيبػا أو اشػترطا الخيػار فرضػي أحػدىما فيػؿ يجػوز
لمف لـ يرض الفسخ؟

أوال :تصوير المسألة:
اشترل ااناف فرسان فكجدا بو عيبان فأراد أحدىما أف يرد كرضي اآلخػر بالعيػب فيػؿ يجػكز لػو أف

يرد كحده دكف صاحبو؟

ثانيا :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ العلمام

(ُ)

على جكاز الرد بالعيب ل نيـ انقسمكا في ما لك اشترل ااناف شيئان فكجداه معيبان

أك اشترطا الخيار فرضي أحدىما كلـ يرض اآلخر:
فذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى

()5

إلى أنو لمف لػـ يػرض بالعيػب الفسػخ ،ووافقػو عمػى ذلػؾ

الشافعية( ،)4وىو أحد قولي المالكية( ،)3ورواية عف الحنابمة(.)2
كخالؼ الحنفية

(ٔ)

فقالكا :ال يجكز ألحدىما الرد حتى يردا معان ،أك يمس ا معان.

قػػاؿ المػػاكردم مػػف الشػػافعية

(ٕ)

ملخص ػان المػػذاىب فػػي المسػػألة " :إذا اشػػترل رجػػالف سػػلعة مػػف

رجػؿ فػي صػػفقة كاحػدة فػػأرادا ردىػا ،اػػـ كجػدا بيػػا عيبػان فػػإف رداىػا معػػا ػاف ذلػػؾ ليمػا ،كاف أمسػ اىا

معػػا ػػاف ذلػػؾ ليمػػا ،كاف أراد أحػػدىما رد حصػػتو ،كأراد اآلخػػر إمسػػاؾ حصػػتو جػػاز ،كىػػك قػػكؿ أبػػي
يكسؼ كمحمد ،كقاؿ أبك حنيفة :ال يجكز ألحدىما الرد حتى يردا معان ،أك يمس ا معان".

ثالثا :سبب الخيؼ:

يرجع سبب الخالؼ إلى أف مف أكجب الرد كىـ الشافعية ،كبعض المال ية(ٖ) ،كبعض الحنابلػة

شبيو بالصفقتيف المفترقتيف؛ ألنو قد اجتمع فييا عاقداف؛ كمف لـ يكجبو كىـ الحنفية شبيو بالصػفقة
الكاحدة إذا أراد المشترم فييا تبعيض رد المبيع بالعيب(ٗ).

(ُ)

االستذ ارٔ ،ُِٗ/األـٕ ،َُُ/المغنيْ.َُٗ/

(ِ)

المغنيْ.ُِِ/

(ّ)

الحاكم ال بيرٓ ،َِٓ/الميذبِ ،ُٓ/ت ملة المجمكع ٗ.ُّٗ/

(ْ)

المغنيْ ،ُِِ/شاؼ القناع ّ.ِِٓ/

(ٓ)

ال افي في فقو اإلماـ أحمد ِ ،ُٓ/المغني ْ.ُِِ/

(ٔ)

االختيار لتعليؿ المختار ِ ،ْ/فتح القدير البف اليماـٔ ،ّٖٕ/البحر الرائؽ ٔ.ّٔ/

(ٕ)

الحاكم ال بيرٓ.َِٓ/

(ٖ)

المغنيْ ،ُِِ/شاؼ القناع ّ.ِِٓ/

(ٗ)

بداية المجتيد ّ.ُٗٔ/

ػ ٗٔ ػ

رابعا :األدلة:
يستدؿ لقوؿ اإلماـ ومف وافقو مف المعقوؿ بما يمي:
 .6إف مف لـ يرض بالعيب لو حؽ الفسخ كحده كالداللة علي ذلؾ مف كجييف:
األكؿ :جكاز رد أحد المشترييف.
الااني :إنو في ح ـ العقديف.
فأما الدليؿ على جكاز رد أحد المشترييف ،فيك أنو رد بالعيب جميع ما لزمو امنو بالعقد ،فجػاز
لو الرد المشترم الكاحد(ُ).
كأما على قكؿ إنو في ح ـ العقديف ،فيك أنو عقػد اجتمػع فػي أحػد طرفيػو عاقػداف ،فكجػب أف ي ػكف
فػػي ح ػػـ العقػػديف المشػػترم الكاحػػد مػػف ىبػػائً ىعيف ،كألنيمػػا لػػك اشػػتريا ًشقص ػان(ِ) تجػػرم فيػػو الشػػفعة ،ل ػػاف

للشفيع أف يأخذ حصة أييما شام ،كلك انت صفقة كاحدة لـ يجز ،كلك تصارفا مف رجؿ فقػبض أحػدىما
قبؿ االفتراؽ كلـ يقبض اآلخر جازت في حصة مف قبض ،كبطلت في حصة مف لـ يقػبض ،كلػك انػت
صفقة كاحدة لبطؿ جميعيا ،فدؿ على أنيما صفقتاف ،كجاز ألحدىما القبكؿ دكف اآلخر.
ِ .إنو رد جميع ما مل و بالعقد ،فجاز ،ما لك انفػرد بشػرائو ،كالشػر ة إنمػا حصػلت بإيجػاب البػائع؛
ألنو باع ؿ كاحد منيما نصفيا ،فخرجت عف ملؾ البائع مشقصة(ّ).
أف الػثمف كػاف أقػؿ،
المسألة الحادية عشرة :اشتر سمعة مرابحة عمى ثمف ما ،ثـ ظير بعد ذلػؾ َّ
والسمعة قائمة ،ىؿ يمزـ البيع وتحط الزيادة أـ يثبت الخيار لممشتري؟
أوال :تصوير المسألة:
اشػػترل سػػلعة مرابحػػة بسػػتيف ،اػػـ ظيػػر بعػػد ذلػػؾ أف الػػامف ػػاف أقػػؿ ،كأف البػػائع ػػذب كزاد فػػي
امف السلعة األصلي ،كالسلعة مكجكدة حاضرة ،ىؿ يلزـ البيع كيسترجع المشترم ما زاده عليو البائع
أـ يابت الخيار للمشترم؟

(ُ)

بداية المجتيد ّ.ُٗٔ/

(ِ)

الشقص :ىك النصيب في العيف المشتر ة مف ؿ شيم .اننهاٌت فً غشٌب انحذٌث واألثشِ.َْٗ/

(ّ)

بداية المجتيد ّ.ُٗٔ/

ػ َٕ ػ

ثانيا :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقيام

(ُ)

مف أصحاب المذاىب األربعة على جكاز بيع المرابحة ،كاختلفكا في ح ـ كقكع

الزيادة أك النقصاف في خبر البائع بالامف بالزيادة:
فذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى
ووافقو في ذلؾ الشافعية

()4

()5

أف البيع يبقى الزما ليما بعد حط الزيادة.
إلى َّ

في رواية والحنابمة

()3

في رواية.

وفي المسألة مذىباف آخراف سو مذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى:

المذىب األوؿ :المشترم بالخيار إمػا أف يأخػذ بػالامف الػذم صػح ،أك يتػرؾ إذا لػـ يلزمػو البػائع

أخذىا بالامف الذم صح ،كاف ألزمو لزمو ،كبو قاؿ :المال ية(ٓ) كالحنابلة(ٔ)في ركاية أخرل.

المذىب الثاني :المشترم بالخيار على اإلطالؽ ،كال يلزمو األخذ بػالامف الػذم إف ألزمػو البػائع

لزمو ،كالى ذلؾ ذىب الحنفية(ٕ) ،كالشافعية(ٖ)في ركاية أخرل.
ثالثا :سبب الخيؼ:

سبب اختالؼ الفقيام في المسألة ىنا إلى عدـ كجكد نػص صػريح ممػا أدل بيػـ إلػى االجتيػاد
فػاحتج مػػف أكجػب البيػػع بعػد الحػػط كىػـ ابػػف أبػػي ليلػى كالشػػافعية كبعػض الحنابلػػة بػأف المشػػترم إنمػػا

أربحػػو علػػى مػػا ابتػػاع بػػو السػػلعة ال غيػػر ذلػػؾ ،فلمػػا ظيػػر خػػالؼ مػػا قػػاؿ كجػػب أف يرجػػع إلػػى الػػذم

ظيػػر ،كحجػػة مػػف رأل أف الخيػػار مطلق ػان كىػػـ الحنفيػػة كالمال يػػة كبعػػض الشػػافعية كبعػػض الحنابلػػة
تشبيو ال ذب في ىذه المسألة بالعيب أم أنو ما يكجب العيب الخيار ذلؾ يكجبو ال ذب"(ٗ).

رابعا :األدلة:

يستدؿ لقوؿ اإلماـ ومف وافقو مف المعقوؿ بما يمي:
ُ .إف المشترم إنما أربحو على ما ابتاع بو السلعة ال غير ذلؾ ،فلما ظير خالؼ ما قاؿ كجب أف يرجع إلى
الذم ظير ،ما لك أخذ ب يؿ معلكـ فخرج بغير ذلؾ ال يؿ أنو يلزمو تكفية ذلؾ ال يؿ(َُ).

)ُ)

اللباب في شرح ال تابِ ،ّْ/التاج كاإل ليؿٔ ،ِّْ/ركضة الطالبيف ّ ،ّٓٓ/ال افي في فقو اإلماـ أحمد ِ.ْٓ/

)ّ)

األـٕ ،ُُُ/الحاكم ال بيرٓ.ِٖٓ/

(ِ)
)ْ)
)ٓ)
)ٔ)
)ٕ)
)ٖ)
(ٗ)

المغنيْ ،ُّٔ/الشرح ال بير البف قدامة ْ.َُِ/

المغنيْ.ُّٔ/

االستذ ارٔ ،ْٔٓ/بداية المجتيد ّ.ُِّ/

المغنيْ.ُّٔ/

المبسكطُّ ،ٖٔ/االختيار لتعليؿ المختارِ ،ِٗ/العناية شرح اليداية ٔ.ََٓ/

األـ ٕ ،ُُُ/الحاكم ال بيرٓ.ِٖٓ/
بداية المجتيدّ.ُِّ/

(َُ) المرجع السابؽ نفس الجزم كالصفحة.

ػ ُٕ ػ

ِ .إف الامف األكؿ أصؿ في بيع المرابحة ،فإذا ظيرت الخيانة تبيف أف تسػمية قػدر الخيانػة لػـ تصػح،
فتلغك التسمية في قدر الخيانة كيبقى العقد الزمان بالامف الباقي(ُ).

المسػػألة الثانيػػة عشػػرة :تصػػرؼ فػػي المبيػػع تصػػرفا داال عمػػى الرضػػا بػػو ،قبػػؿ عممػػو بالعيػػب فيػػؿ
يسقط خياره؟
أوال :تصوير المسألة:
ػخص سػػيارة مػػاالن كعرضػػيا للبيػػع أك ر بيػػا مػ ار انر ،اػػـ علػػـ أف بيػػا عيبػان فيػػؿ يبقػػى لػػو
اشػػترل شػ ه
خيار الرد؟
ثانيا :تحرير محؿ النزاع:

اتفؽ الفقيام(ِ) مف أصػحاب المػذاىب األربعػة فػي أف للمشػترم حػؽ رد المبيػع قيػ انر علػى البػائع

إذا كجده معيبان ،ك ػذلؾ اتفػؽ الفقيػام فػي إذا مػا تصػرؼ فػي المبيػع تصػرفان داالن علػى الرضػا بػو قبػؿ
علمو بالعيب:

فػػذىب اإلمػػاـ محمػػد بػػف أبػػي ليمػػى

()4

أف المشػػتري إذا اسػػتغؿ المبيػػع ،أو عرضػػو عمػػى
إلػػى َّ

ألف ذلػؾ ال
البيع ،أو تصرؼ فيو تصرفا داال عمى الرضا بو قبػؿ عممػو بالعيػب ،لػـ يسػقط خيػاره؛ َّ
يػػدؿ عمػػى الرضػػا بػػو معيبػػا ،وا َّف فعمػػو بعػػد عممػػو بعيبػػو ،بطػػؿ خيػػاره .ووافقػػو عمػػى ذلػػؾ جميػػور

الفقياء الحنفية( ،)3والمالكية( ،)2والشافعية( ،)1والحنابمة(.)7
ثالثا :سبب الخيؼ:

أم خ ػػالؼ ف ػػي ى ػػذه المس ػػألة ،فالمس ػػألة مح ػػؿ اتف ػػاؽ ب ػػيف أص ػػحاب الم ػػذاىب
ل ػػـ أعا ػػر عل ػػى ٌ
األربعة ،كىا ىك اإلماـ ابف قدامة يقكؿ مقر انر كف المسألة متفقان علييػا" :إف المشػترم إذا اسػتغؿ المبيػع ،أك

عرضو على البيع ،أك تصرؼ فيو تصرفان داالن على الرضا بو قبؿ علمو بالعيب ،لـ يسػقط خيػاره؛ ألف ذلػؾ

ال يدؿ على الرضا بو معيبان ،كاف فعلو بعد علمو بعيبو ،بطؿ خياره في قكؿ عامة أىؿ العلـ"(ٖ).
(ُ)

العناية شرح اليدايةٔ.ََٓ/

(ِ)

درر الح ػػاـ شػػرح مجلػػة األح ػػاـ ُ ،ّّٓ/شررشح يخت ررش هٍررم نهخششررً ٓ ،ُِٓ/الغػػرر البييػػة فػػي شػػرح البيجػػة الكرديػػةْ،ُٕٔ/
المغنيْ.َُٗ/

(ّ)

المغنيْ.ُِْ/

(ْ)

درر الح اـ شرح مجلة األح اـُ ،ّّٓ/حاشية ابف عابديفٓ.ٕ/

(ٓ)

حاشية الدسكقي على الشرح ال بير ّ.ُُِ/

(ٔ)

الغرر البيية في شرح البيجة الكرديةْ ،ُٕٔ/الفقو المنيجي على مذىب اإلماـ الشافعي ٔ.ِٕ/

(ٕ)

المغنيْ ،ُِْ/شاؼ القناع ّ ،ِِّ/مختصر اإلنصاؼ كالشرح ال بيرُ.ُْٓ/

(ٖ)

المغنيْ.ُِْ/

ػ ِٕ ػ

قاؿ ابف المنذر(ُ) " :اف الحسف كشريح كعبد اللٌو بػف الحسػف كابػف أبػي ليلػى كالاػكرم كاسػحاؽ كأصػحاب

الرأم يقكلكف :إف اشترل سلعة فعرضيا على البيع بعد علمو بالعيب بطؿ خياره كال أعلـ فيو خالفان".
رابعا :األدلة:
يستدؿ لقوؿ اإلماـ ومف وافقو مف المعقوؿ واإلجماع بما يمي:
أوال :مف المعقوؿ:

أف المشػػترم إذا اس ػػتغؿ المبي ػػع ،أك عرض ػػو علػػى البي ػػع ،ػػاف ى ػػذا دلػػيالن عل ػػى أن ػػو راض بالعي ػػب،

فالرضا منزؿ منزلة التصريح(ِ).
ثانيا :مف اإلجماع:

أجمػػع المسػػلمكف علػػى أف المشػػترم إذا اسػػتغؿ المبيػػع ،أك عرضػػو علػػى البيػػع ،ػػاف ىػػذا دلػػيالن علػػى

قبكلو بالعيب كرضاه عنو .قاؿ المكفؽ ابػف قدامػة – رحمػو اهلل " : -فػإف اسػتغؿ المبيػع ،أك عرضػو علػى
البيع ،أك تصرؼ فيو تصػرفا داال علػى الرضػا بػو ،قبػؿ علمػو بالعيػب ،لػـ يسػقط خيػاره؛ ألف ذلػؾ ال يػدؿ
على الرضا بو معيبان .واف فعمو بعد عممو بعيبو ،بطؿ خياره في قوؿ عامة أىؿ العمـ"(ّ).
المسألة الثالثة عشرة :ىؿ يصح البيع بالبراءة مف كؿ عيب؟

اشترل منو بقرةن كاشترط البائع أنو برمم مف ؿ عيب يظير في المبيع فظيػر عيػب فػي المبيػع بعػد
القبض فيؿ للمشترم أف يرد أـ ال؟

ثانيا :تحرير محؿ النزاع:
إف األصؿ في المبيع السالمة مف العيكب ،كعند اإلطالؽ يحمؿ المبيع على ىذا األصؿ ،كيعد أحد
مقتضياتو ،فإذا كجد المشترم بالمبيع عيبان لـ يعلـ بػو ،فلػو الخيػار بػيف اإلمسػاؾ كالفسػخ مطلقػان ،بػال
خػػالؼ بػػيف العلمػػام مػػا ح ػػاه ابػػف قدامػػة كغيػره(ْ) ،كاذا شػػرط البػػائع البػرامة مػػف عيػػب سػػماه كعينػػو،
فإنػػو يبػ أر بإجمػػاع العلمػػام مػػا ح ػػاه ابػػف حػػزـ(ٓ) .كل ػػف محػػؿ الخػػالؼ بػػيف العلمػػام فيمػػا إذا لػػـ يبػػيف
ام علمو أك لـ يعلمو:
العيب ،سك ن
(ُ)

مختصر اإلنصاؼ كالشرح ال بيرُ.ُْٓ/

)ِ)

المبدع في شرح المقنعْ.ٗٓ/

)ّ)

مختصر اإلنصاؼ كالشرح ال بيرُ.ُْٓ/

(ْ)

المغني ْ.َُٗ/

(ٓ)

المحلى ٕ.ِْٓ/

ػ ّٕ ػ

فذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى

()6

إلى أف البائع بػالبراءة مػف كػؿ عيػب ال يبػ أر حتػى يسػمي

العيوب كميا بأسمائيا .ووافقو عمى ذلؾ الحنابمة( ،)5وىو قوؿ لممالكية( ،)4وقوؿ لمشافعية(.)3
وفي المسألة أربعة مذاىب سو مذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى:
المذىب األوؿ :أنو يب أر مف ؿ عيب بيذا الشرط ،كىذا مذىب الحنفية(ٓ) ،كقكؿ عند الشافعية(ٔ).
المذىب الثاني :يبػ أر مػف عيػب الرقيػؽ خاصػة بشػرط أال ي ػكف قػد علػـ بالعيػب ك تمػو ،كبشػرط
أف تطكؿ إقامة الرقيؽ عنػد بائعػو بحيػث يغلػب علػى الظػف أف لػك ػاف بػو عيػب لظيػر كىػذا مػذىب
المال ية في المشيكر(ٕ).
المذىب الثالث :يب أر مف العيب الباطف في الحيكاف إذا لـ يعلـ بو ،كىذا مذىب الشافعية

(ٖ)

فػي

المشيكر ،كىك قكؿ للمال ية(ٗ)حيث أجازكه في الحيكاف مع قكليـ بإجازتو في الرقيؽ.

المذىب الرابع :أنو يب أر مف ؿ عيب لـ يعلـ بو دكف ما ىعلً ىمو فػال يبػ أر كىػذا قػكؿ للمال يػة(َُ)،

كقكؿ عند الشافعية(ُُ) ،كركاية عند الحنابلة(ُِ).
ثالثا :سبب الخيؼ:

يرج ػػع س ػػبب الخ ػػالؼ ف ػػي المس ػػألة إل ػػى تع ػػارض األدل ػػة ف ػػي الظ ػػاىر ،ف ػػأدل ذل ػػؾ إل ػػى نش ػػكم
االختالؼ بيف الفقيام فاحتج مف رأل القكؿ بالبرامة على اإلطالؽ كىـ الحنفية ،كبعض الشػافعية بػأف
القياـ بالعيب حؽ مف حقكؽ المشترم قبؿ البائع ،فإذا أسقطو سقط أصلو كسائر الحقكؽ الكاجبة.
(ُ)

األـٕ ،َُٓ/االستذ ارٔ.ِِٖ/

(ِ)

مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ كاسحاؽ بف راىكيو ٔ ،َِْٔ/المغني ْ.ُّٓ/

(ّ)

االستذ ار ٔ ،ِِٖ/بداية المجتيدّ.ََِ/

(ْ)

ت ملة المجمكع ُِ ،ّٕٓ/أسنى المطالب ِ.ّٔ/

(ٓ)

االختيار لتعليؿ المختار ِ ،ُِ/الجكىرة النيرة ُ ،ََِ/الفتاكل اليندية ْ.ّٗ/

(ٔ)

األـ ٕ ،َُٓ/ت ملة المجمكع ُِ ،ّٕٓ/أسنى المطالب ِ.ّٔ/

(ٕ)

االستذ ار ٔ ،ِِٖ/بداية المجتيد ّ.ََِ/

(ٖ)

األـ ٕ ،َُٓ/ت ملة المجمكع ُِ ،ّٕٓ/أسنى المطالب ِ.ّٔ/

(ٗ)

االستذ ار ٔ ،ِِٖ/بداية المجتيد ّ.ََِ/

(َُ) المراجع السابقة.
(ُُ) األـ ٕ ،َُٓ/ت ملة المجمكع ُِ ،ّٕٓ/أسنى المطالب ِ.ّٔ/
(ُِ) مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ كاسحاؽ بف راىكيو ٔ ،َِْٔ/المغني ْ.ُّٓ/

ػ ْٕ ػ

كتمسؾ مف لـ يجزه على اإلطالؽ كىـ الحنابلة كبعض المال ية كبعض الشافعية بػأف ذلػؾ مػف بػاب
الغرر فيما لـ يعلمو البائع ،كمف باب الغبف ،كالغش فيما علمو ،كلذلؾ اشترط مالؾ جيؿ البائع.
أف عبػد اهلل
كاعتمد مف قػاؿ :يبػ أر مػف عيػب الرقيػؽ خاصػة كىػـ المال يػة مػا ركاه مالػؾ فػي المكطػأ" َّ
بف عمر باع غيما لو بثمانمائة درىـ وباعو عمى البراءة ،فقاؿ الػذي ابتاعػو لعبػد اهلل بػف عمػر :بػالغيـ
داء لـ تسمو ،فاختصػما إلػى عثمػاف ،فقػاؿ الرجػؿ :بػاعني عبػدا وبػو داء لػـ يسػمو لػي ،وقػاؿ عبػد اهلل:
بعتو بالبراءة ،فقضى عثمػاف عمػى عبػد اهلل أف يحمػؼ لقػد بػاع العبػد ومػا بػو مػف داء يعممػو ،فػأبى عبػد
اهلل أف يحمؼ وارتجع العبد"(ُ) ،كانما خص مالؾ بذلؾ الرقيؽ ل كف عيكبيـ في األ ار خافية(ِ).
رابعا :األدلة:
يستدؿ لقوؿ اإلماـ ومف وافقو مف السنة والمعقوؿ بما يمي:
أوال :مف السنة:
حديث أبي ىريرة " :اً سعىي ّهلل  عٓ ٌّغشس" (.)4
وجو الداللة مف الحديث:

و
صفة ىك(ْ).
إف ىذا مف بيع الغرر؛ ألنو ال يدرم عف المبيع على أم
ثانيا :مف المعقوؿ:
ُ -إف خيار العيب إنما يابت بعد البيع فال يسقط بإسقاطو قبلو قياسان على الشفعة

(ٓ).

ِ -إف البرامة مف جملة المرافؽ فلت ف معلكمة الرىف كال فيؿ كالعيكب المطلقة مجيكلة

(ٔ).

ّ -إف خيار العيب اابت بالشرع فال ينفى بالشرط سائر مقتضيات العقد(ٕ).
ْ-إنػػو إب ػرام مػػف مجيػػكؿ ،كاإلب ػرام مػػف المجيػػكؿ ال يصػػح ،ألنػػو تبػػرع ال يصػػح تعليقػػو فػػال يصػػح
اليبة(ٖ).

(ُ)
(ِ)

األار أخرجو اإلماـ مالؾ في مكطئو ،في ناب البيكع ،باب العيب في الرقيؽ ،كاسناده صحيح ،جامع األصكؿُ.ََٔ/

بداية المجتيدّ.ََِ/

(ّ) الحديث أخرجو اإلماـ مسلـ في صحيحو في تاب البيكع ،باب بطالف بيع الحصاة كالبيع الذم فيو غرر ّ.ُُّٓ/

(ْ)

المبسكطُّ.ِٗ/

(ٔ)

الشرح ال بير للرافعي ٖ.ّّٗ/

(ٓ)
(ٕ)
(ٖ)

حاشية الركض المربع ْ.َْٗ/
المرجع السابؽ نفس الجزم كالصفحة.

ت ملة المجمكع ُِ.ّّٔ/

ػ ٕٓ ػ

ادلبحث انثانث

ِغًُْ يف أحىَْ ٌّغٍُ
وفُه ِنيٍْْٖ:
ادلطهب األٔل :تعزٌف انسهى.
ادلطهب انثاًَ :يسائم يف أحكاو انسهى.

المطمب األوؿ :تعريؼ السمـ
يحتكم ىذا المطلب على تعريؼ السلـ لغةن كاصطالحان
السمـ لغة :مف أسلـ أسلؼ إذا قدـ الامف فيو ،يقاؿ أسلفو كأسلمو ماالن إذا أقرضو(ُ).
السمـ اصطيحا:
()5

فقد عرفو الحنفية

()4

وعرفػػو المالكيػػة

بقوليـ :بيع مؤجؿ بمعجؿ.

بقػػوليـ :ىػػك عقػػد معاكضػػة يكجػػب عمػػارة ذمػػة بغيػػر عػػيف كال منفعػػة غيػػر

متمااؿ العكضيف.
وعرفو الشافعية( )3بقوليـ :ىك بيع شيم مكصكؼ في الذمة بلفظ السلـ.
وعرفػػو الحنابمػػة( )2بقػػوليـ :ىػػك أف يسػػلـ عكضػان حاضػ انر ،فػػي عػػكض مكصػػكؼ فػػي الذمػػة إلػػى
أجؿ ،كيسمى سلمان ،كسلفان.
كاعتمادان على ما سلؼ مف التعريفات نرل أنيا تجتمع لتقرر أف بيع السلـ ىك بيع شػيم مكصػكؼ

في الذمة بلفظ السلـ أك السلؼ.

(ُ)

المغرب في ترتيب المعرب ُ ،ِِّ/المصباح المنير ُ.ِٖٔ/

)ِ)

مجلة األح اـ العدلية ُ.ُّ/

)ّ)

منح الجليؿ شرح مختصر خليؿٓ.ُّّ/

(ْ)

اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاعِ ،ِّٗ/حاشية البجيرمي على الخطيبّ.ْ/

)ٓ)

المغني ْ.َِٕ/

ػ ٕٕ ػ

المطمب الثاني :مسائؿ في أحكاـ السمـ
يحتكم ىذا المطلب على االث مسائؿ مف فقو اإلماـ ابف أبي ليلى ،كاليؾ التفصيؿ.
المسألة األولى :ىؿ تجوز اإلقالة

(ُ)

في بعض المسمـ فيو؟

أوال :تصوير المسألة:
المسػلًـ للمسػلىـ
أسػلـ إليػو مػػائتيف مػف الػػدنانير فػي خمسػيف بنطػػاالن ،كتػـ العقػػد ،كبعػد يػكميف قػػاؿ ي
إليو :أقلني نصؼ بيعي(افسخ نصؼ البيع أم اجعليا مائػة دينػار فػي خمسػة كعشػريف بنطػاالن) فيػؿ
تصح ىذه اإلقالة؟
ثانيا :تحرير محؿ النزاع:
اتفػؽ الفقيػام

(ِ)

مػػف أصػحاب المػذاىب األربعػػة علػى جػكاز اإلقالػػة فػي المسػلـ فيػػو جميعػو لعػػدـ

دخكليا تحػت مضػاميف أحاديػث النيػي عػف بيػع المبيػع قبػؿ قبضػو ،علػى اعتبػار أف اإلقالػة فسػخ ال
بيع ،كاختلفكا بعد ذلؾ في جكاز اإلقالة في بعض المسلـ فيو:
فذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى( )4إلى كراىة اإلقالة في بعض المسمـ فيو ،وبو قاؿ الحنابمة( )3في رواية.
وفي المسألة مذىباف آخراف سو مذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى:
المذىب األوؿ :اإلقالة في بعض المسلـ فيو ال تجكز كبو قاؿ المال ية(ٓ).
المذىب الثاني :ىي جائ ةز ال بأس فييا كىك قكؿ جميػكر الفقيػام مػف الحنفيػة(ٔ) ،كالشػافعية(ٕ) ،كالحنابلػة(ٖ).
في ركاية.
ثالثا :سبب الخيؼ:
السبب في الخالؼ ىك االعتماد على الرأم كاالجتياد كعدـ النص في المسألة فػالمجيزكف مػف
الحنفية كالشافعية كبعض الحنابلة تمسؾ بظاىر كعمكـ حديث اإلقالة الذم يركيو أبك ىريرة قاؿ:
(ُ)

اإلقالة :ىي ما يقتضي رفع العقد المالي بكجو مخصكص .أسنى المطالب في شرح ركض الطالبِ.ْٕ/

(ّ)

المغنيْ.ِِٖ/

(ِ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
)ٖ)

درر الح اـ شرح مجلة األح اـ ُ ،ُِْ/ركضة الطالبيف ّ ،ْْٗ/منح الجليؿٓ ،ِِٓ/المغنيْ.ِِٖ/

مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ كاسحاؽ بف راىكيو ٔ ،َِٓٔ/المغنيْ.ِِٖ/

شرح ميارة الفاسيِ ،َُِ/منح الجليؿٓ.ِِٓ/

درر الح اـ شرح مجلة األح اـ ُ ،ُِْ/البحر الرائؽ ٔ ،ُُٖ/حاشية ابف عابديفٓ.ُِٗ/

الشرح ال بير للرافعي ٖ ،ّٖٖ/ركضة الطالبيف ّ.ْٗٓ/

مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ كاسحاؽ بف راىكيو ٔ ،َِٓٔ/المغنيْ ،ِِٖ/شاؼ القناع ّ.َّٕ/

ػ ٖٕ ػ

قاؿ رسكؿ اهلل  ِٓ" :ألْي ِغٍّْ ألٌْه ّهلل ع٠شٛه" (ُ) ،حيث جام مطلقػان كلػـ يفػرؽ اإلقالػة فػي المسػلـ فيػو جميعػو
أك بعضو ،كميما ي ف مف أمر ،فإف الخطب يسير كالمػانعكف كىػـ ابػف أبػي ليلػى كالمال يػة كبعػض الحنابلػة
إنما يركف ذلؾ راىة.
قاؿ ابف رشد" :فإف اإلقالة في بعض المسلـ فيو ال تجكز عنده أم مالؾ ،فإنو يدخلو التذرع إلى بيع
كسلؼ ،كذلؾ جائز عند الشافعي ،كأبي حنيفة؛ ألنيما ال يقكالف بتحريـ بيكع الذرائع"(ِ).
رابعا :األدلة:
يستدؿ لقوؿ اإلماـ ومف وافقو مف المعقوؿ بما يمي:
إف السلؼ في الغالب يزاد فيو في الامف مف أجؿ التأجيؿ ،فإذا أقالو في البعض ،بقي البعض بالباقي مف الامف
كبمنفعة الجزم الذم حصلت اإلقالة فيو ،فلـ يجز ،ما لك اشترط ذلؾ في ابتدام العقد(ّ).
المسألة الثانية :ىؿ يصح السمـ في المحـ؟
أوال :تصوير المسألة:
أسلـ إليو مائة دينار في االاة أرطاؿ مف اللحـ فيؿ يصح ىذا السلـ؟
ثانيا :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقيام

(ْ)

مف أصحاب المذاىب األربعة على مشركعية بيع السلـ الاابت بػالنص فػي قػكؿ

اهلل تعالى َْ :أ َُُّّهْ ٌّزَٓ آِنىّ ارّ  ٛذَّنٕ ُٜذَٓ ا أجً ُُِّّغّففً فْوٖٜىأ ،(2)كما ركل عف ابف عباس  أنو
قاؿ " :أشهذ أْ ٌّغٍو ّدل ّىْ ا أجً ِغ ًََّّّ لاذ أحٍاه ّهلل يف وْٕٜاه ،وأرْ فُاهٟ ،اُ لاشأ هازأ َِّا٘"(ٔ) ،كل ػنيـ
اختلفكا فيما كرام ذلؾ فيما إذا أسلـ الرجؿ في اللحـ:

)ُ)

الحػ ػػديث أخرجػ ػػو اإلمػ ػػاـ أبػ ػػك داكد فػ ػػي سػ ػػننو فػ ػػي تػ ػػاب البيػ ػػكع ،بػ ػػاب فػ ػػي فضػ ػػؿ اإلقالػ ػػة ّ ،ِْٕ/قػ ػػاؿ األلبػ ػػاني :صػ ػػحيح ،إركام
الغليؿٓ.ُِٖ/

)ِ)

بداية المجتيد ّ.ِِِ/

)ّ)

المغنيْ.ِِٗ/

(ْ)

درر الح اـ شرح مجلة األح اـ ُ ،ُِْ/منح الجليؿٓ ،ِِٓ/ركضة الطالبيف ْ ،ّ/المغني ْ.َِٕ/

(ٓ)

سكرة البقرة  :يةِِٖ.

(ٔ)

الحػػديث أخرجػػو اإلمػػاـ ابػػف أبػػي شػػيبة فػػي مصػػنفو فػػي تػػاب البيػػكع كاألقضػػية ،بػػاب السػػلؼ فػػي الطعػػاـ كالتمػػر ٕ ،ٓٔ/كقػػاؿ عنػػو
األلباني حديث صحيح ،إركام الغليؿٓ.ُِّ/

ػ ٕٗ ػ

فذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى

()6

إلى َّأنو صحيح وال بأس بو ،وقاؿ :إذا بيف مواضع المحـ

فقاؿ :أفخاذ وجنوب ونحو ىذا فيو جائز ،ووافقو في ذلؾ المالكية( ،)5والشافعية( ،)4والحنابمػة(،)3
الرجؿ في لىحـ بكزف كصفة كمكضع كمف سػف معلػكـ كسػمى ذلػؾ
قاؿ الشافعي " :كاذا أسلؼ الرج يؿ
ى
الشيم فالسلؼ جائز"(ٓ).

كخالؼ في ذلؾ الحنفية

(ٔ)

فقالكا :ال يجكز.

ثالثا :سبب الخيؼ:
كسػػبب االخػػتالؼ بػػيف الفقيػػام فيمػػا إذا أسػػلـ الرجػػؿ فػػي اللحػػـ ىػػك ىػػؿ يم ػػف أف ي ػػكف اللحػػـ
مضػبكطان بالكصػؼ ،فمػػف اعتبػره مضػبكطان بالكصػػؼ كىػـ الجميػكر مػػف المال يػة كالشػافعية كالحنابلػػة
صححو ،كمف لـ يعده مضبكطان كىـ الحنفية لـ يصححو كاعتبره منطكيان على نكع مف الجيالة(ٕ).
رابعا :األدلة:
يستدؿ لقوؿ اإلماـ ومف وافقو مف السنة والمعقوؿ بما يمي:
أوال :مف السنة:
حػديث عبػد اهلل ابػػف عبػاسقػػاؿ :قػدـ رسػػكؿ اهلل  المدينػة ،كالنػػاس يسػلفكف فػػي الامػر العػػاـ
كالعاميف ،أك قاؿ :عاميف أك االاة ،شؾ إسماعيؿ ،فقاؿِ" :آ عاٍو يف دتاش ،فٍُغاٍو يف وُاً ِعٍاىَ،
ووصْ ِعٍىَ"(.)4
وجو الداللة مف الحديث:
أكجب النبي أف ي كف المسلـ فيو معلكمان جنسان كقد انر كصفةن بصريح قكلو:
"فليسػػلؼ فػػي يػػؿ معلػػكـ ،ككزف معلػػكـ"كاذا أسػػلـ الرجػػؿ فػػي اللحػػـ فالسػػلـ صػػحيح مػػا داـ بػػيف
مكاضع اللحـ فقاؿ :أفخاذ كجنكب كنحكه مف الكزف كالسف كالصفات األخرل(ٗ).
(ُ)

األـٕ .ُُْ/المغني ْ.ُُِ/

(ِ)

التاج كاإل ليؿٔ ،ََٓ/منح الجليؿٓ.ِّٖ/

(ّ)

األـٕ ،ُُْ/الكسيط في المذىبّ ،ُْْ/أسنى المطالبُ ،ّٓٓ/حاشية البجيرمي على شرح المنيج ِ.ّّْ/

(ْ)

المغنيْ ،ُُِ/شاؼ القناع ّ.ِٖٗ/

(ٓ)

األـ ٕ.ُُْ/

(ٔ)

العناية شرح اليداية ٕ ،َْٖ/البحر الرائؽ ٔ ،ُِٕ/شرح الجامع الصغير لل نكم ُ.ِّْ/

(ٕ)

المبسكطُِ.ُّٕ/

(ٖ)

الحديث سبؽ تخريجو ص ّْ.

(ٗ)

المبسكط ُِ ،ُّٕ/األـ ٕ.ُُْ/

ػ َٖ ػ

ثانيا مف المعقوؿ:
إنو مكزكف معلكـ فيجكز السػلـ فيػو سػائر المكزكنػات ،كبيػاف الكصػؼ أف النػاس اعتػادكا بيعػو
كزنان كيجكز استقراضو كزنان كيجرم فيو الربا بعلة الكزف ،اػـ المػكزكف المػامف معتبػر بالم يػؿ المػامف
كيجػػكز السػػلـ فيػػو ،كاف اشػػتمؿ علػػى مػػا ىػػك مقصػػكد كعلػػى مػػا لػػيس بمقصػػكده ػػالتمر ،فمػػا فيػػو مػػف
النكل غير مقصكد ،كال يمنع ذلؾ جكاز السلـ(ُ).
المسألة الثالثة :ىؿ يجوز كوف األجؿ في السمـ مجيوال ؟

أوال :تصوير المسألة:

أسػػلـ إليػػو مائػػة دينػػار فػػي عش ػريف قميص ػان علػػى أف يحضػػر ىػػذا المبيػػع عنػػد الميس ػرة أك عنػػد
مقدرتو كنحكه؟
ثانيا :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقيام

(ِ)

مف أصحاب المذاىب األربعة على مشركعية بيع السلـ الاابت بالنص في قػكؿ

اهلل تعالى َْ :أَُُّّهْ ٌّزَٓ آِنىّ ارّ ٛذَّنٕ ُٜذَٓ ا أجً ُُِّّغّففً فْوٖٜىأ ،)4(كما ركل عف ابػف عبػاس أنػو
قػاؿ :أشهذ أْ ٌّغٍو ّدل اّىْ ا أجاً ِغاًّ لاذ أحٍاه ّهلل يف وْٕٜاه ،وأرْ فُاهٟ ،اُ لاشأ هازأ َِّا٘(ْ) ،كل ػنيـ
اختلفكا فيما كرام ذلؾ ىؿ يجكز كف األجؿ في السلـ مجيكالن العطام كنحكه:
فذىب اإلماـ محمد بػف أبػي ليمػى
ونحوه ،ووافقو في ذلؾ المالكية
كخالفو في ذلؾ الحنفية
(ُ)

المبسكط ُِ.ُّٕ/

(ّ)

سكرة البقرة  :يةِِٖ.

(ِ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

(ٖ)

()1

()2

إلػى َّأنػو يجػوز كػوف األجػؿ فػي السػمـ مجيػوال كالعطػاء

وىو رواية عف الحنابمة(.)7

كالشافعية

(ٗ)

كالحنابلة(َُ) في ركاية.

درر الح اـ شرح مجلة األح اـُ ،ُِْ/منح الجليؿٓ ،ِِٓ/ركضة الطالبيفْ ،ّ/المغني ْ.َِٕ/

الحديث سبؽ تخريجو ص ٕٗ.

المغنيْ.ُِٗ/

الذخيرة ٓ ،ِِٔ/التاج كاإل ليؿٔ.ََٓ/

المحرر في الفقوُ ،ِّٔ/المغني ْ ،ُِِ/ال افي في فقو اإلماـ أحمدِ.ٔٓ/
تبييف الحقائؽ شرح نز الدقائؽْ ،ٓٔ/البحر الرائؽٔ.ُْٕ/

األـّ ،ٗٔ/فاية األخيارُ ،ُِٓ/أسنى المطالبِ.ِْٕ/

(َُ) مختصر اإلنصاؼ كالشرح ال بيرُ.ْٗٔ/

ػ ُٖ ػ

ثالثا :سبب الخيؼ:
يرجػػع سػػبب الخػػالؼ بػػيف الفقيػػام فػػي معلكميػػة األجػػؿ إلػػى تعػػارض األدلػػة ،فمػػف قػػاؿ بكجػػكب
معلكمية األجؿ الذم يكفى فيو المسلـ فيو كىـ الحنفية كالشػافعية كبعػض الحنابلػة استمسػؾ بمػا ركاه
عبد اهلل بف عبػاس قػاؿ :قػدـ رسػكؿ اهلل المدينػة ،كالنػاس يسػلفكف فػي الامػر العػاـ كالعػاميف ،أك
قاؿ :عاميف أك االاة ،شؾ إسماعيؿ ،فقػاؿ ِٓ" :عٍو يف دتش ،فٍُغٍو يف وًُ ِعٍىَ ،ووصْ ِعٍاىَ"(ُ).
فقد أكجب معلكمية األجؿ ،كمف لػـ يشػترط ػكف األجػؿ فػي السػلـ معلكمػان كىػـ اإلمػاـ ابػف أبػي ليلػى
كالمال ية

(ِ)

كبعض الحنابلة احتج بأف النبي أقر البيع إلى الميسرة ،مع كنو مجيكالن .ما كرد أف

النبي ّ" : شرتي ٟىٕ ا ّدلُغشٗ" (ّ).
رابعا :األدلة:

يستدؿ لقوؿ اإلماـ ومف وافقو مف السنة واأل ثر بما يمي:

أوال :مف السنة:

-

حديث السيدة عائشة رضي اهلل عنيا قالت" :وْْ عًٍ سعىي ّهلل ٟ ىْْٕ لنيشَْْ غٍُااْْ ،فىاْْ
ارّ لعذ فعشقٟ ،مال عٍُه ،فمذَ ٕض ِٓ ٌّشَْ ٌفالْ ٌُّهىدٌ ،فمٌٍ :ٚاى ٕع٠ا ٚاٌُاه ،فْشارتَِ ٚناه ٟاىٕ ا ّدلُغاشٗ،
فؤسعً اٌُه ،فمْي :لذ عٍَّ ِْ ٚشَذ ،امنْ َشَذ أْ َزهٔ مبْيل أو ٕذسّ ٍ ،فمْي سعىي ّهلل  :وزٓ ،لذ عٍُ
أٍٔ ِٓ أٛمْهُ هلل ،وآدّهُ ٌألِْٔ٘"(ْ).
كفي ركاية " :أسعً ايلَّ ٕ٠ىٕ ا ّدلُغشٗ"(ٓ).
وجو الداللة في الحديث:

إف النبي  أقر البيع إلى الميسرة ،مع كنو مجيكالن(ٔ).

(ُ)

الحديث سبؽ تخريجو ص ّْ.

(ِ)

الذخيرة ٓ ،ِِٔ/التاج كاإل ليؿٔ.ََٓ/

(ّ)

الحديث سبؽ تخريجو ص ّْ.

(ْ)

الحديث سبؽ تخريجو ص ّْ.

(ٓ)

الحديث سبؽ تخريجو ص ْْ.

(ٔ)

نيؿ األكطارٓ.ِٔٗ/

ػ ِٖ ػ

ثانيا :مف األثر:

-

مػػا ركاه أبػك إسػػحاؽ ،عػػف ام أرتػػو قالػػت :سػػمعت امػرأة أبػػي السػػفر ،تقػػكؿ :سػػألت السػػيدة عائشػػة
رضي اهلل عنيا فقلتٕ " :ع ٚصَذ ٕٓ أسلُ جْسَ٘ ا ٌّعنياْ ّٕ٠اْْ ُِْا٘ دسهاُ ،وّٕٜعٜاهْ ِناه ٕغاُِْ ٚا٘،
فمٌْ ٚذلْ ٌّغُذٗ عُْش٘ سضٍ ّهلل عنهِْٕ :ظ ِْ ّشرتَ ،ٚأو ِٕظ ِْ ّشرتي ،إٍٔغٍ صَذ ٕٓ أسلُ :أٔه لذ إٔنيً جهْدأ
س ِِِّّّٕاه
ِع سعىي ّهلل  ار أْ َٜىٓ " لٌْ :ٚأفشأَ ٚاْ أخز ٙسأط ِْيل؟ لٌْ" :ٚر ٕؤط  ،فّٓ جْ أ ِىعااٌ٘ ِِِّّآ ِّ
فْٜٔهً فٍه ِْ عٍو.)5()6(
وجو الداللة مف األ ثر:

-

إف السيدة عائشة رضي اهلل عنيا أبطلت جيػاد زيػد بػف أرقػـ؛ بسػبب أنػو اشػترل الشػيم إلػى
أجػػؿ اػػـ باعػػو بأقػػؿ مػػف الػػامف ،كىػػك البيػػع الاػػاني المػػذ كر فػػي الحػػديث ،كلػػـ تعػػب عليػػو البيػػع
األكؿ كىك البيع إلى العطام مع كنو مجيكالن(.)4

(ُ)

سكرة البقرة :ية ِٕٓ.

(ِ)

األار سبؽ تخريجو ص ْْ.

(ّ)

االستذ ارٔ.ُِٕ/

ػ ّٖ ػ

انفصم انثانث

فمه ّإلَِْ ّٕٓ إٍٔ ًٌٍُ
يف ٌّىفٌْ٘ وٌّىوٌْ٘ وٌّ ّْْ
وفُه ٟالِْٖ ٟ٘ح:ٞ
ادلبحث األٔل :يسائم يف أحكاو انكفانت.
ادلبحث انثاًَ :يسائم يف أحكاو انٕكانت.
ادلبحث انثانث :يسائم يف أحكاو انضًاٌ.

ادلبحث األٔل

ِغًُْ يف أحىَْ ٌّىفٌْ٘
وفُه ِنيٍْْٖ:
ادلطهب األٔل :تعزٌف انكفانت.
ادلطهب انثاًَ :يسائم يف أحكاو انكفانت.

المطمب األوؿ :تعريؼ الكفالة
الكفالػػة لغػػة :مػػف ىفلػػت الرجػػؿ أ ٍ فلػػو ى ٍفػالن أم ت ٌفلػػت مؤكنتػػو( )6كمن ػو قكلػػو تعػػالى :ووفٍااهْ
صوشَّّْ.(5)
الكفالة اصطيحا:
فقد عرفيا الحنفية

(ّ)

بقوليـ :ىي ضـ ذمة ال فيػؿ إلػى ذمػة األصػيؿ فػي المطالبػة مطلقػا بػنفس أك

بديف أك عيف.
وعرفيا المالكية

(ْ)

وعرفيػا الشػػافعية

بقوليـ :ىي شغؿ ذمة أخرل بالحؽ.

(ٓ)

بقػػوليـ :ىػػي التػزاـ حػػؽ اابػػت فػػي ذمػػة الغيػػر ،أك إحضػػار مػػف ىػػك عليػػو ،أك عػػيف

مضمكنة.
وعرفيا الحنابمة

(ٔ)

بقوليـ :ىي أف يلتزـ بإحضار بدف مف عليو حؽ مالي إلى ربو مف ديف ،أك

عارية ،كنحكىما.
كبنام على التعريفات السابقة نجد بكضكح أف فحكاىػا يؤ ػد أف يلتػزـ ال فيػؿ بإحضػار بػدف مػف عليػو حػؽ
مالي أك إحضار ماؿ إذا لـ يكؼ ما عليو.
قسػػـ الفقيػػام ال فالػػة إلػػى قسػػميف :فالػػة المػػاؿ

(ٕ)

ك فالػػة الػػنفس

(ٖ)

كسنقتصػػر ىنػػا علػػى تعريػػؼ فالػػة

النفس ،كنحيؿ تعريؼ فالة الماؿ المسماة بالضماف إلى المبحث الاالث مف ىذا الفصػؿ حيػث بػاب
الضماف؛ ألف اسـ الضماف غلب على فالة الماؿ.

(ُ)

المغرب في ترتيب المعرب ُ ،ُّْ/المصباح المنير ِ.ّٓٔ/

(ِ)

سكرة ؿ عمراف :يةّٕ.

(ّ)

حاشية ابف عابديف ٓ ،ُِٖ/مجمع األنير في شرح ملتقى األبحر ِ ،ُِّ/درر الح اـ شرح مجلة األح اـ ُ.ِْٕ/

(ْ)

مكاىب الجليؿ في شرح مختصر خليؿٓ.ٗٔ/

(ٓ)

الغرر البيية في شرح البيجة الكرديةّ.ُْٗ/

(ٔ)

منار السبيؿ في شرح الدليؿُ.ِّٔ/

(ٕ)

ال فالة بالماؿ ىي :التزاـ حؽ اابػت فػي ذمػة الغيػر .الغػرر البييػة فػي شػرح البيجػة الكرديػةّ .ُْٗ/كقػد تػـ التكسػع فػي تعريػؼ فالػة
الماؿ (الضماف) عند أصحاب المذاىب األربعة في مبحث الضماف.

(ٖ)

ال فالة بالنفس ىي :التزاـ رشيد بأف يحضر مف عليو حؽ مالي لربو .حاشية ابف عابديف ٓ ،ُِٖ/مكاىب الجليؿ فػي شػرح مختصػر
خليؿٓ ،ٗٔ/فاية األخيارُ ،ِٔٓ/الركض المربع شرح زاد المستقنعُ.ّْٕ/

ػ ٖٔ ػ

المطمب الثاني :مسائؿ في أحكاـ الكفالة
كيحتكم ىذا المطلب على مسألتيف مف فقو اإلماـ ابف أبي ليلى في أح اـ ال فالة كاليؾ التفصيؿ.
المسألة األولى :ىؿ تصح كفَالة المأذوف لو بالتجارة؟
أوال :تصوير المسألة:
غيره فيؿ تصح فالتو؟
أذف لرجؿ أف يتاجر بمالو ف فؿ الرجؿ ى
ثانيا :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقيام(ُ)على جكاز التجارة إذا اف الشخص مأذكنػان لػو فييػا ،كاختلفػكا إذا مػا انػت فالػة
ً
المأذكف فييا أـ ال:
غيره مف أفراد التجارة
الرجؿ ى
فذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى

()5

إلى أف كفالتو جائزة.

كخالفو في ذلؾ جميكر الفقيام الحنفية(ّ) ،كالمال ية(ْ) ،كالشافعية(ٓ) ،كالحنابلػة(ٔ) فقػالكا :فالتػو
باطلة ماداـ لـ يأذف لو رب الماؿ.
ثالثا :سبب الخيؼ:
يرجػػع سػػبب الخػػالؼ فػػي المسػػألة إلػػى االخػػتالؼ فػػي األصػػكؿ للفػريقيف المتخػػالفيف ،فمػػف جعػػؿ
ال فالة مف أفراد التجارة فقد أجازىا للمأذكف لػو فييػا كىػك اإلمػاـ ابػف أبػي ليلػى ،كمػف لػـ يجعػؿ ال فالػة
مف أفراد التجػارة لػـ يجزىػا ألنيػا محػض تبػرع ،كىػك لػيس مػف أىليػا فيػي منافيػة لػإلذف بالتجػارة أيمػا
منافاة؛ ألنيا استيالؾ ماؿ ال سب كىـ جميكر الفقيام مف الحنفية كالمال ية كالشافعية كالحنابلة.
رابعا :األدلة:
(ُ)

المبسكط َّ ،ُْٕ/المدكنة ْ ،ٖٖ/األـ ّ ،ِّْ/المغني ْ.َْٓ/

(ِ)

المراجع السابقة.

(ّ)

المبسكط ِّ ،ُْٖ/البحر الرائؽ ٔ ،ِِْ/الفتاكل اليندية ّ ،ِّٓ/حاشية ابف عابديف ٓ.ّّٗ/

(ْ)

التاج كاإل ليؿ ٕ ،ُّ/الذخيرةٗ ،ُْٗ/منح الجليؿٔ.ُّّ/

(ٓ)

األـ ّ ،ِّْ/مختصر المزنيٖ.َِٕ/

(ٔ)

المغنيْ ،ُٖٖ/مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ كاسحاؽ بف راىكيوٖ.ُْْٖ/

ػ ٕٖ ػ

يستدؿ لقوؿ اإلماـ مف المعقوؿ بما يمي:
ُ .إنو ما داـ مأذكنان لو فػي التجػارة ،فإنػو يجػكز لػو أف ي فػؿ غيػره ،ألف ال فالػة تنػدرج تحػت اإلذف
بالتجارة(ُ).

ِ .إنو التزاـ بعكض فإف ال فيؿ يرجػع علػى األصػيؿ بمػا يػؤدم ،كالمػأذكف مػف أىػؿ ىػذا النػكع مػف
االلتزاـ(ِ).
المسألة الثانية :ىؿ تصح كفالة النفس؟
أوال :تصوير المسألة:
ت ٌفػػؿ رجػػؿ بإحضػػار ىمػػف لزمػػو حػػؽ ،مػػف ىد ٍيػػف أك غي ػره قصػػاص مػػاالن ،دكف أف يت ٌفػػؿ بػػأدام
الد ٍيف ،فيؿ تصح فالتو؟
ثانيا :تحرير محؿ النزاع:
أجمػػع(ّ) الفقيػػام علػػى أف الضػػماف

(ْ)

اابػػت بالسػػنة بقكلػػو فػػي الحػػديث عػػف أبػػى ىري ػرة أف

رسكؿ اهللِ " نيً ٌّغنً ظٍُ وارّ أٖٛع أحذوُ عًٍ ٍٍِ فٍُٖٜع"(ٓ) ،ككقع الخالؼ بػيف الفقيػام فػي ح ػـ
فالة النفس:
فذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى

()1

إلى صحة كفالة النفس.

ووافقو عمى ذلؾ الحنفية( ،)7والمالكية( ،)4والحنابمة( ،)1وقوؿ عند الشافعية(.)61
كخالفو في ذلؾ بعض الشافعية

(ُ)

ابف يس ىريج(ِ) ،فقالكا :ال فالة بالنفس ال تصح مطلقان.

(ُ)

فتح القدير البف اليماـ ٕ.ُْٔ/

(ِ)

المرجع السابؽ.

(ّ)

البحر الرائؽ ٔ ،ِِٓ/القكانيف الفقيية ُ ،ُِّ/الحاكم ال بير ٔ ،َّْ/المغني ْ.ََْ/

(ْ)

الضػػماف كال فالػػة بمعنػػى كاحػػد عنػػد الفقيػػام .حاشػػية ابػػف عابػػديف ٓ ،ُِٖ/مكاىػػب الجليػػؿ فػػي شػػرح مختصػػر خليػػؿٓ ،ٗٔ/فايػػة
األخيارُ ،ِٔٓ/الركض المربع شرح زاد المستقنعُ.ّْٕ/

(ٓ)

الحػػديث أخرجػػو اإلمػػاـ البخػػارم فػػي صػػحيحو فػػي تػػاب الح ػكاالت ،بػػاب فػػي الحكالػػة كىػػؿ يرجػػع فػػي الحكالػػة ّ .ْٗ/كالملػػيم :الاقػػة
الغني أم إذا أحيؿ على قادر فليحتؿ

(ٔ)

األـ ٕ.ُِْ/

(ٕ)

البحر الرائؽ ٔ ،ِِٓ/الجكىرة النيرة ُ ،ُِّ/شرح الجامع الصغير لل نكم ُ.ّٔٗ/

(ٖ)

القكانيف الفقيية ُ ،ُِْ/التاج كاإل ليؿ ٕ.ْٓ/

(ٗ)

المغني ْ ،ُْٓ/شرح الزر شي على متف الخرقيْ ،ُُِ/حاشية الركض المربع ٓ.َُٖ/

(َُ) الحاكم ال بيرٔ ،َّْ/تحفة المحتاج في شرح المنياج ٓ ،ِٕٓ/حاشية البجيرمي على الخطيب ٖ.َِِ/

ػ ٖٖ ػ

ثالثا :سبب الخيؼ:
سبب الخػالؼ بػيف جميػكر الفقيػام مػف الحنفيػة كالمال يػة كالحنابلػة كبعػض الشػافعية الػذيف قػالكا بجػكاز
كقػػكع فالػػة الػػنفس ،كمػػا ح ػػي عػػف بعػػض الشػػافعية أنيػػا ال تجػػكز ،لتعػػارض النصػػكص فػػي الظػػاىر كحجػػة
البعض مف الشػافعية كمػف معيػـ مػف المػانعيف قكلػو تعػالى :لاْي ِعاْر ٌٍّاه أْ ٔؤخاز اٌاْ ِآ وجاذْٔ ِْٜعناْ عناذأ،)ّ(
كألنيػػا فالػػة بػػنفس؛ فأشػػبيت ال فالػػة فػػي الحػػدكد ،كحجػػة مػػف أجازىػػا عمػػكـ قكلػػوٌّ" :اااضعُُ غاااْسَ"(ْ)،
كتعلقكا بأف ذلؾ مصلحة ،كأنو مركم عف الصدر األكؿ(ٓ).
رابعا :األدلة:
يستدؿ لقوؿ اإلماـ ومف وافقو مف الكتاب والسنة والمعقوؿ بما يمي:
أوال :مف الكتاب:
ُ .قكلو تعالى  :لْي ٌٓ أسعٍه ِعىُ حٛ ًٜئٛىْ ِىٟمْ ِٓ ٌٍّه ٌٜؤَّ ٛنَّنٍ ٕه اٌْ أْ َحْط ٕىُ فٍ ََّّّْ آٛىأ ِىٟمهُ لْي ٌٍّه
عًٍ ِْ ٔمىي ووًٌُ

()1

وجو الداللة مف اآلية:
إف المكاؽ ىك ال فيؿ فامتنع يعقكب عليو السالـ مف إرساؿ كلده مع إخكتو إال ب فيؿ ي فؿ بو(ٕ).
ريًّ فخز أحذْٔ ِىْٔه أْ ٔشّن ِٓ ٌّّحغن .)4(
 .5قكلو تعالى  :لٌْىّ َْ أ َُُّّهْ ٌّعضَض اَّْ ٌه أ ًًْٕ شُخْ وٖ ً
وجو الداللة مف اآلية:
(ُ)

المراجع السابقة.

(ِ)

أحمد بف عمر بف سريج القاضي أبك العباس البغدادم ،اف أبرع أصػحاب الشػافعي فػي علػـ ال ػالـ مػا ىػك أبػرعيـ فػي الفقػو ،تػكفي
سنة َّٔق .طبقات الشافعية ال برلّ.ُِ/

(ّ)

سكرة يكسؼ :ية ٕٗ.

(ْ)

الحديث أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ،حديث أبي أمامة الباىلئّ ،ّّٔ/كقاؿ شعيب األرنؤكط :حديث حسف.

)ٓ)

بداية المجتيد ْ.ٕٗ/

(ٔ)

سكرة يكسؼ :ية ٔٔ.

(ٕ)

الحاكم ال بير ٔ.َّْ/

(ٖ)

سكرة يكسؼ :ية ٖٕ.

ػ ٖٗ ػ

قاؿ إخكة يكسؼ لو على سبيؿ االستعطاؼ :يا أىُّىيُّيىا اٍل ىع ًزي يػز الػذم أ رمنػا كأحسػف إلينػا إف أخانػا

ىذا الذم أخذتو على سبيؿ االسترقاؽ لمدة سنة ،قد ترؾ مف خلفو في بالدنػا أبػا شػيخا بيػ انر متقػدمان
فػػي السػػف ،كىػػذا األب يح ػب ىػػذا االبػػف حب ػان جم ػان فػػإذا ػػاف كال بػػد مػػف أف تأخػػذ كاحػػدان علػػى سػػبيؿ
االسترقاؽ بسبب ىذه السرقة فخذ أحدنا م انو حتى ال نفجع أبانا فيو(ُ).
ثانيا :مف السنة:
حديث أبي أمامة  عف النبي ٌّ" :ضعُُ غْسَ"(ِ).
وجو الداللة مف الحديث:
إف الحديث عاـ في ؿ ضامف ك فيؿ فتندرج ال فالة بالنفس تحت أفراده(ّ).
ثالثا :مف المعقوؿ:
 .6إنػػو لمػػا جػػاز ضػػماف مػػا فػػي الذمػػة جػػاز ضػػماف ذم الذمػػة ،إذ ال فػػرؽ بػػيف ضػػماف الحػػؽ كبػػيف
ضماف مف عليو الحؽ(ْ).
ِ .إف ضماف األمكاؿ إنما اف لما فيو مف الرفؽ كالتكسعة ف ذا فالػة النفػكس لمػا فييػا مػف الرفػؽ
كالتكسعة ،كىك أف يرتفؽ الم فكؿ بو في اإلطػالؽ ليسػيؿ عليػو طلػب الحػؽ كيسػتكاؽ الم فػكؿ
لو فيسيؿ عليو التماس مف عليو الحؽ(ٓ).

(ُ)

التفسير الكسيط للقرف ال ريـ ٕ.َُْ/

(ِ)

الحديث سبؽ تخريجو ص ٖٗ.

(ّ)

المغني ْ.ُْٓ/

(ْ)

الحاكم ال بير ٔ.ِْٔ/

(ٓ)

المرجع السابؽ نفس الجزم كالصفحة.

ػ َٗ ػ

ادلبحث انثاًَ

ِغًُْ يف أحىَْ ٌّىوٌْ٘
وفُه ِنيٍْْٖ:
ادلطهب األٔل :تعزٌف انٕكانت.
ادلطهب انثاًَ :يسائم يف أحكاو انٕكانت.

المطمب األوؿ :تعريؼ الوكالة
الوكالػػة لغػػة :بفػػتح ال ػكاك ك سػػرىا التفػػكيض ،يقػػكؿ ك لػػو؛ أم فػػكض إليػػو ،كك لػػت أمػػرم إلػػى
فالف؛ أم :فكضتو إليو ،كا تفيت بو(ُ).
الوكالة اصطيحا:
فقد عرفيا الحنفية
وعرفيا المالكية

(ِ)

(ّ)

بقوليـ :ىي تفكيض التصرؼ ،كالحفظ إلى الك يؿ.

بقوليـ :ىي نيابة ذم حؽ غير ذم إمرة كال عبادة لغيره فيو غير مشركطة

بمكتو.
وعرفيا الشافعية

(ْ)

بقوليـ :ىي تفكيض شخص أمره إلى خػر ،فيمػا يقبػؿ النيابػة ليفعلػو حػاؿ

حياتو.
وعرفيا الحنابمة

(ٓ)

بقوليـ :ىي استنابة جائز التصرؼ مالو فيما تدخلو النيابة.

كاعتمػادان علػػى مػا سػػلؼ مػػف التعريفػات نػػرل أنيػػا تجتمػع لتقػػرر معنػى مشػػتر ان كىػػك ػكف الك الػػة تفػػكيض
شخص أمره إلى خر ،فيما يقبؿ النيابة ليفعلو حاؿ حياتو.

)ُ)

المغرب في ترتيب المعرب ُ ،ْْٗ/لساف العرب ُُ.ّْٕ /

)ِ)

بدائع الصنائعٔ.ُٗ/

)ّ)

منح الجليؿ شرح مختصر خليؿ ٔ.ّٔٓ/

)ْ)

الغرر البيية في شرح البيجة الكرديةّ.ُُٕ/

(ٓ)

اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿِ.ِِّ/

ػ ِٗ ػ

المطمب الثاني :مسائؿ في أحكاـ الوكالة
كيحتكم ىذا المطلب على سبع مسائؿ مف فقو اإلماـ ابف أبي ليلى في أح اـ الك الة كاليؾ التفصيؿ.
المسألة األولى :وكؿ رجي في الخصومة فيؿ يقبؿ إقراره عمى موكمو؟
أوال :تصوير المسألة:
ك ؿ رجؿ رجالن خر في الخصكمة ليابت لو الحؽ ،كل نو أقػر علػى مك لػو كأضػاع حقػو ،فيػؿ
يقبؿ إق ارره على مك لو؟
ثانيا :تحرير محؿ النزاع:
بعػػد أف انعقػػد إجمػػاع الفقيػػام(ُ)علػػى جػكاز الك الػػة بال تػػاب مػػف قػػكؿ اهلل تعػػالى :ا ِِّّّٔااْ ٌّصِّااذلْٙ
ٌٍفمشّ وٌّّغْو وٌّعٍِْ عٍُهْ ،)ِ(كبالسنة في حديث عركة بف أبي الجعد ،قاؿ " :دفاع ايل سعاىي ّهلل
دَنْسّ ألشرتٌ ٌه شْٗ ،فْشرتٌَ ٚه شْ ، ٛفٖع ٚاحذّ ْ ٕذَنْس ،وجٌِْٕ ٚشْٗ وٌّذَنْس ا ٌّنيب  ،فزوش ٌه ِْ
وْْ ِٓ أِشأ ،فمْي ٌهْٕ" :سن ّهلل ٌه يف صفم٘ ديُنه " ،فىْْ خياشٕ ١عاذ رٌاه ا ونْعا٘ ٌّىىفا٘ فريٕاح ٌّاشٕح
ٌّعاااُُ ،فىااْْ ِاآ أو٠ااش أهااً ٌّىىفاا٘ ِااْر"(ّ) ،كقػػع بعػػد ذلػػؾ الخػػالؼ بػيف الفقيػػام فػػي مػػا لػػك ك ػػؿ
خر في خصكمة ،فيؿ يجكز للك يؿ أف يقر على مك لو فييا؟
ه
شخص ى
فػذىب اإلمػػاـ محمػػد بػػف أبػػي ليمػػى

()3

إلػػى أنػو ال يقبػػؿ إقػرار وكيػػؿ الخصػػومة عمػػى موكمػػو ال

بقبض الحؽ وال بغيره ،ووافقو عمى ذلؾ المالكية

()2

والشافعية

()1

والحنابمة(.)7

(ُ)

العناية شرح اليداية ٕ ،ْٗٗ/التاج كاإل ليؿ ٕ ،َُٔ/ت ملة المجمكع ُْ ،ُُٓ/المغنيٓ.ّٔ/

(ِ)

سكرة التكبة :يةَٔ.

(ّ)

الحديث أخرجو اإلماـ الترمذم فػي سػننو فػي تػاب البيػكع ،بػاب شػرام أضػحية ح ػيـ بػف حػزاـ للنبػي ،ُٓٓ/ّ كقػاؿ عنػو األلبػاني:
حديث صحيح ،إركام الغليؿٓ.ُِٗ/

(ْ)

ت ملة المجمكع ُْ ،ُُٓ/المغني ٓ.ِٕ/

)ٓ)

التاج كاإل ليؿ ٕ ،ُُٕ/منح الجليؿ ٔ.َّٔ/

)ٔ)

الحاكم ال بير ٔ ،َُٓ/ت ملة المجمكع ُْ ،ُُٓ/مغني المحتاجّ.ِِّ/

)ٕ)

المغني ٓ ،ِٕ/الشرح ال بير البف قدامة ٓ ،ِّْ/حاشية الركض المربع ٓ.َِّ/

ػ ّٗ ػ

وفي المسألة مذىباف آخراف سو مذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى:
المػػذىب األوؿ :ج ػكاز إق ػرار الك يػػؿ عل ػى مك لػػو فػػي الخصػػكمة عنػػد القاضػػي فقػػط ،باسػػتانام
الحدكد كالقصاص ،كبو قاؿ الحنفية(ُ).
المػػذىب الثػػاني :قبػػكؿ إقػرار ك يػػؿ الخصػػكمة علػػى مك لػػو مطلقػان سػكام أ ػػاف ذلػػؾ فػػي مجلػػس
القضام أـ في غيره ،كاليو جنح اإلماـ أبك يكسؼ(ِ)مف الحنفية.
ثالثا :سبب الخيؼ:
يرجع سبب الخالؼ إلى عدـ النص في المسألة ،فاجتيد الفقيام فمف منع اإلقرار على المك ؿ
فػػي الخصػػكمة كىػػـ ابػػف أبػػي ليلػػى كالمال يػػة كالشػػافعية كالحنابلػػة قػػالكا :إف الك يػػؿ مػػأمكر بالخصػػكمة
كىػي منازعػة كاإلقػرار ضػدىا ألنػو مسػالمة كاألمػػر بشػيم ال يتنػاكؿ ضػده ،كمػف أجػازه كىػـ الحنفيػػة،
قاؿ :إف حقيقة المخاصمة ال تحؿ شرعان فحملت على ما يحؿ كىك مطلؽ الجكاب كىك صادؽ على
اإلن ار كاإلقرار(ّ).
رابعا :األدلة:
يستدؿ لقوؿ اإلماـ ومف وافقو مف المعقوؿ بما يمي:
ُ .إف اإلقرار معنى يقطع الخصكمة كينافييا ،فال يمل و الك يؿ فييا ،اإلبرام(ْ).
ِ .إف الك يؿ ال يملؾ اإلن ار على كجو يمنع المك ؿ مف اإلقػرار ،فلػك ملػؾ اإلقػرار ،المتنػع علػى
المك ؿ اإلن ار ،فافترقا.
ّ .إف الك يؿ مأمكر بالخصكمة كىي منازعة كاإلقرار ضدىا ألنو مسالمة كاألمر بشيم ال يتناكؿ
ضده(ٓ).

(ُ)

العناية شرح اليداية ٕ ،َْٓ/البحر الرائؽ ٕ ،ُُٖ/حاشية ابف عابديف ٓ.ُّٓ/

(ِ)

المراجع السابقة.

(ّ)

حاشية ابف عابديف ٕ.ّٔٓ/

)ْ( العناية شرح اليداية ٕ ،َْٓ/البحر الرائؽ ٕ ،ُُٖ/حاشية ابف عابديف ٓ.ُّٓ/
(ٓ)

حاشية ابف عابديف ٕ.ّٔٓ/

ػ ْٗ ػ

المسألة الثانية :ىؿ يجوز التوكيؿ في مطالبة الحقوؽ واثباتيا؟
أوال :تصوير المسألة:
ك ؿ رجػؿ رجػالن خػر فػي الخصػكمة عنػو ليطالػب بحقكقػو كيابتيػا مػع أف المك ػؿ حاضػر فيػؿ
يجكز ىذا التك يؿ؟
ثانيا :تحرير محؿ النزاع:
بعػػد أف انعقػػد إجمػػاع

(ُ)

الفقيػػام علػػى جػكاز الك الػػة المسػػتند إلػػى ال تػػاب كالسػػنة ،كقػػع الخػػالؼ

بعد ذلؾ بيف الفقيام في جكاز التك يؿ في مطالبة الحقكؽ ،كااباتيا ،كالمحا مة فييا:
فذىب اإلماـ محمػد بػف أبػي ليمػى

()5

إلػى أنػو يجػوز التوكيػؿ فػي مطالبػة الحقػوؽ ،واثباتيػا،

والمحاكمة فييا ،حاض ار كاف الموكػؿ أو غائبػا ،صػحيحا أو مريضػا ،ووافقػو فػي ذلػؾ المالكيػة(،)4
والشافعية( ،)3والحنابمة(.)2
كخالؼ في ذلؾ الحنفية (ٔ) ،فقالكا :للخصـ أف يمنع مف محا مة الك يؿ إذا اف المك ؿ حاض انر.
ثالثا :سبب الخيؼ:
إف السبب في الخالؼ في جكاز التك يؿ في مطالبة الحقػكؽ كااباتيػا أف مػف رأل أف األصػيؿ أف ال
ينيب غيره في المطالبة إال ما دعت إليو الضػركرة كىػـ الحنفيػة قػاؿ :ال تجػكز نيابػة مػف اختلػؼ فػي
نيابتو ،كمف رأل أف األصؿ ىك الجكاز كىـ ابف أبي ليلى كالجميكر مف المال ية كالشافعية كالحنابلة
قػػاؿ :الك الػػة فػػي ػػؿ شػػيم جػػائزة إال فيمػػا أجمػػع علػػى أنػػو ال تصػػح فيػػو مػػف العبػػادات كمػػا جػػرل
مجراىا(ٕ).

(ُ)

العناية شرح اليداية ٕ ،ْٗٗ/التاج كاإل ليؿ ٕ ،َُٔ/ت ملة المجمكع ُْ ،ُُٓ/المغنيٓ.ّٔ/

)ِ)

المغني ٓ ،ٔٓ/الشرح ال بير البف قدامة ٓ.َِٔ/

)ّ)

مكاىب الجليؿ ٓ.ُٖٓ/

)ْ)

األـ ٕ ،ُِٓ/ت ملة المجمكع ُْ.ٗٗ/

)ٓ)

المغني ٓ ،ٔٓ/ال افي في فقو اإلماـ أحمد ِ ،ُّٕ/حاشية الركض المربع ٓ.َِٖ/

)ٔ)

المبسكط ُٗ ،ّ/االختيار لتعليؿ المختار ِ ،ُٖٔ/تبييف الحقائؽ شرح نز الدقائؽْ.ُْٖ/

(ٕ)

بداية المجتيدْ.ٖٓ/

ػ ٓٗ ػ

رابعا :األدلة:
يستدؿ لقوؿ اإلماـ ومف وافقو مف األثر واإلجماع والمعقوؿ بما يمي:
أوال :مف األ ثر:
ما ركم عف علي " :أنو ك ؿ عبد اهلل بف جعفر بالخصكمة فقاؿ :اْ ٌٍخصىِ٘ لحًًّْ(.)ِ(")6
وجو الداللة مف األثر:
إف عليان رضي اهلل عنو لما ك ؿ عبد اهلل بف جعفر بالخصكمة عنو دؿ على جكاز التك يؿ فػي
مطالبة الحقكؽ كااباتيا(ّ).
ثانيا :مف اإلجماع:
إف عليػانك ػؿ عقػيالن عنػػد أبػي ب ػر كقػاؿ :مػػا قضػي لػو فلػي ،كمػػا قضػي عليػو فعلػي ،فلػػـ
ين ر عليو أحد ف اف إجماعان س كتيان(ْ)(ٓ).
ثالثا :مف المعقوؿ:
إف الحاجة تدعك إلى ذلؾ ،فإنو قد ي كف لو حؽ ،أك يدعى عليو ،كال يحسػف الخصػكمة ،أك ال
يحب أف يتكالىا بنفسو ،كألنو حؽ تجكز النيابػة فيػو ،ف ػاف لصػاحبو االسػتنابة بغيػر رضػام خصػمو،
حاؿ غيبتو كمرضو ،ك دفع الماؿ الذم عليو(ٔ).
المسألة الثالثة :ىؿ تثبت الوكالة وليس مع الوكيؿ خصـ حاضر؟
أوال :تصوير المسألة:
ك ػػؿ الرجػػؿ رج ػالن فػػي شػػيم كقػػدـ بيناتػػو كحججػػو كل ػػف خصػػمو لػػـ يحضػػر ،فيػػؿ تقبػػؿ ىػػذه
البينات أـ يينتظر حضكر الخصـ؟
)ُ)
)ِ)

إف للخصكمة قحمان :أم يقتحـ على الميالؾ ،أم الذنكب العظاـ التي تقحـ أصحابيا في النار  ،المحيط في اللغة ُ.َُٕ/

األار أخرجو اإلماـ البييقي فػي سػننو فػي تػاب الك الػة ،بػاب التك يػؿ فػي الخصػكمات ٔ ،ُّْ/كقػاؿ عنػو األلبػاني :ضػعيؼ ،إركام

الغليؿ ٓ ،ِٖٕ/كرد عليو عبد اهلل الدكيش فقاؿ :ركاتو اقات ،تنبيو القارئ لتقكية ما ضعفو األلباني ،لعبد اهلل الدكيش ُ.َٓ/
)ّ)

المغني ٓ.ٔٓ/

(ْ) اإلجمػػاع الس ػ كتي :إذا ق ػػاؿ بعػػض الصػػحابة قػ ػكالن ،كظيػػر للبػػاقيف ،كسػ ػ تكا عػػف مخالفتػػو كاإلن ػػار عليػػو حتػػى انق ػػرض العصػػر ،ػػاف
إجماعان ،العدة في أصكؿ الفقوْ.َُُٕ/

(ٓ)

شرح الزر شي على متف الخرقي ْ.ُُْ/

(ٔ)

الميذب ِ ،ُِٔ/الشرح ال بير البف قدامة ٓ ،َِٕ/ال افي في فقو اإلماـ أحمد ِ.ُّٕ/

ػ ٔٗ ػ

ثانيا :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقيػام

(ُ)

مػف أصػحاب المػذاىب األربعػة علػى جػكاز الك الػة اسػتنادان إلػى ال تػاب كالسػنة،

اـ كقع بعد ذلؾ الخالؼ بيف الفقيام في ىؿ تصح الك الة كليس مع الك يؿ خصـ حاضر:
فذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى( )5إلى أف الرجؿ إذا وكؿ رجي في شػيء فػإف بينتػو عمػى الوكالػة
تقبؿ ونثبتيا لو ،حضر معو الخصـ أولـ يحضر ،ووافقو عمى ذلؾ الشافعية( ،)4والحنابمة(.)3
كخالفو في ذلؾ الحنفية(ٓ) ،كالمال ية

(ٔ)

فقالكا :ال تقبؿ.

قاؿ مالؾ(ٕ)  " :ال يسمع القاضي مف أحد دعكل الك الة حتى يابت عنده ذلؾ بشاىديف أك بشاىد كيميف ".
قاؿ أبك حنيفة(ٖ)" :ال يصح ابكت الك الة على خصـ غائب إال في االاة أحكاؿ :إما أف ي كف
مريضا أك يريد سف انر أك يقر بيا المك ؿ عند الحا ـ ،فأما بالبينة فال يسمعيا إال بحضكر خصـ كاف
انكا جماعة صح ابكتيػا بحضػكر أحػدىـ ،كجعػؿ امتناعػو فػي ابػكت الك الػة علػى غيػر خصػـ بنػام
على أصلو في القضام على الغائب ال يجكز كفي إابات الك الة عليو قضام على غائب".
ثالثا :سبب الخيؼ:
س ػػبب الخ ػػالؼ ف ػػي المس ػػألة أف الحنفيػ ػة كالمال ي ػػة جعلػ ػكا إاب ػػات الك ال ػػة عل ػػي الخص ػػـ غي ػػر
الحاضر قضام على غائب فلـ يصححكىا ،أما ابف أبي ليلى كالشافعية كالحنابلة :فقالكا الك الة حؽ
للمك ؿ كعليو كليس للخصـ فييا حؽ ،كال عليو فييا حؽ ،أال تػرل أنػو ال يابػت لػو بحضػكر الك الػة
حؽ ،كال يابت عليو حؽ ،كلذلؾ قاؿ الشافعي " :كليس الخصـ مف الك الة بسبيؿ"(ٗ).
رابعا :األدلة:
يستدؿ لقوؿ اإلماـ ومف وافقو مف األثر والمعقوؿ بما يمي:
(ُ)

العناية شرح اليداية ٕ ،ْٗٗ/التاج كاإل ليؿ ٕ ،َُٔ/ت ملة المجمكع ُْ ،ُُٓ/المغنيٓ.ّٔ/

(ِ)

األـ ٕ.ُِٔ /

(ّ)

المرجع السابؽ نفس الجزم كالصفحة.

(ْ)

المغني َُ.ٗٓ/

(ٓ)

االختيار لتعليؿ المختار ِ ،َُٗ/الجكىرة النيرة ُ ،ِٖٗ/الفتاكل اليندية ٔ.ُْٔ/

(ٔ)

مكاىب الجليؿٓ ،ُِٖ/منح الجليؿٔ.َّٔ/

(ٕ)

مكاىب الجليؿٓ.ُِٖ/

(ٖ)

الجكىرة النيرة ُ ،ِٖٗ/الفتاكل اليندية ٔ.ُْٔ/

(ٗ)

الحاكم ال بيرٔ.َٓٗ/

ػ ٕٗ ػ

أوال :مف األ ثر:
ما ركم عف علي :أنو ك ؿ عبد اهلل بف جعفر بالخصكمة فقاؿ" :اْ ٌٍخصىِ٘ لحًًّْ"(.)6
وجو الداللة مف األثر:
لػػـ ي ػػف عنػػد تك يػػؿ علػػيإيػػاه خصػػـ كىػػذه حػػا هؿ مشػػيكرة فػػي الصػػحابة ك ػػؿ أقػػر علييػػا كلػػـ

يخالؼ فييا(ِ).

ثانيا :مف المعقوؿ(ّ):
ُ .إنو مك ؿ في حؽ نفسو فلـ يعتبر فيو حضكر الخصـ الك الة في استخراج الديكف.
ِ .إف مػػا يشػػترط فػػي عقػػد الك الػػة عنػػد مػػرض المك ػػؿ كسػػفره لػػـ يشػػترط فيػػو عنػػد حضػػكره كمغيبػػو
الشيادة طردان كالقكؿ ع سان(ْ).

ّ .إنو تك يؿ فكجب أف يتـ بالمك ؿ كالك يؿ التك يؿ في العقكد.
ْ .إف ما تنعقد بو الك الة في العقكد تنعقد بو الك الة في مطالبة الخصكـ ك الة المريض كالمسافر.
ٓ .إنو تك يؿ لـ يشترط فيو رضا الخصـ فلـ يشترط فيو حضكره.
المسألة الرابعة :ىؿ يصح التوكيؿ في طمب الحدود والقصاص؟
أوال :تصوير المسألة:
قتؿ رج هؿ خػر بغيػر حػؽ ،فجعػؿ أكليػام الػدـ ك ػيالن عػنيـ ليطالػب بالقصػاص مػف القاتػؿ ،فيػؿ

يصح ىذا التك يؿ؟

ثانيا :تحرير محؿ النزاع:
اتفػػؽ الفقيػػام

(ٓ)

علػػى ابػػكت مشػػركعية الك الػػة بال تػػاب بقػػكؿ اهلل تعػػالى :ا ِِّّّٔااْ ٌّصِّااذلٌٍْ ٙفمااشّ

(ُ)

األار سبؽ تخريجو ص ٔٗ.

(ِ)

الحاكم ال بير ٔ.َٖٓ/

(ّ)

المرجع السابؽ نفس الجزم كالصفحة.

(ْ) يقسـ األصكليكف القياس الى قيػاس طػرد كقيػاس ع ػس ،فقيػاس الطػرد ىػك إابػات الح ػـ فػي الشػيم بػالرد إلػى غيػره ألجػؿ علػة  ،كقيػاس
الع س ىك رد الفرع إلى أصؿ ل نو رد إليػو ليابػت فػي الفػرع نقػيض ح مػو كال بػد مػف اعتبػار علػة فػي األصػؿ أيضػا كاعتبػار نقيضػيا
في الفرع ،المعتمد في أصكؿ الفقوِ.ّْْ/
)ٓ) العنايػة شػػرح اليدايػػةٕ ،ْٗٗ/درر الح ػػاـ شػػرح مجلػػة األح ػػاـّ ،ُْٗ/مػنح الجليػػؿ ٔ ،ّٓٔ/نيايػػة المحتػػاج إلػػى شػػرح المنيػػاجٓ،ِٓ/
المغنيٓ.ّٔ/

ػ ٖٗ ػ

وٌّّغْو وٌّعٍِْ عٍُهْ ،)6(كبالسنة في حػديث عػركة بػف أبػي الجعػد" ،قػاؿ :دفاع ايل سعاىي ّهلل 
دَنْسّ ألشرتٌ ٌه شْٗ ،فْشرتٌَ ٚه شْ ، ٛفٖع ٚاحذّ ْ ٕذَنْس ،وجٌِْٕ ٚشاْٗ وٌّاذَنْس ا ٌّانيب  ،فازوش ٌاه ِاْ
وْْ ِٓ أِشأ ،فمْي ٌهْٕ " :سن ّهلل ٌه يف صفم٘ ديُنه" ،فىْْ خياشٕ ١عاذ رٌاه ا ونْعا٘ ٌّىىفا٘ فريٕاح ٌّاشٕح
ٌّعاُُ ،فىْْ ِٓ أو٠اش أهاً ٌّىىفا٘ ِاْر "(ِ) ،كقػع بعػد ذلػؾ الخػالؼ بػيف الفقيػام فػي مػا لػك ك ػؿ
خر في طلب حد أك قصاص:
ه
شخص ى
ذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى

()4

إلى قبوؿ التوكيؿ بطمػب الحػدود والقصػاص ،ووافقػو عمػى

ذلؾ المالكية( ،)3والحنابمة(.)2
كخالؼ في ذلؾ الحنفية(ٔ) ،كالشافعية

(ٕ)

فقالكا ال ك الة في الحدكد.

ثالثا :سبب الخيؼ:
كسػػبب اخػػتالؼ الفقيػػام فػػي المسػػألة اخػػتالؼ النصػػكص ،فمػػف قػػاؿ :ال يجػػكز التك يػػؿ فػػي إابػػات
الحػػدكد؛ كىػػـ الحنفي ػة كالشػػافعية فػػألف مبنػػى الحػػدكد علػػى الػػدرم شػػرعان ،أم إف الشػػارع يػػرٌجح فيػػو جانػػب

ال ػػدفع كاإلس ػػقاط ،فيس ػػقطيا ألق ػػؿ ش ػ و
ػبية ،كالتك ي ػػؿ ف ػػي إاباتي ػػا يخ ػػالؼ ذل ػػؾ؛ ألن ػػو يكص ػػؿ إل ػػى إيجابي ػػا
كتنفيذىا ،كقد قاؿ النبػي  ِٓ" :أ ِٓ ًٛهزأ ٌّمْروسّ ٙشاُِْ فٍُغاٜرت ٕغارت ّهلل"(ٖ) ،كأمػا مػف قػاؿ بجػكاز التك يػؿ
في إاباتيا كىـ ابف أبي ليلى كالمال ية كالحنابلة فاحتج بحديث أنيس؛ "فبْ ٌّانيب ووٍاه يف اْٖٟٛاه وّعاُٜفُْه
زتُعْ ،فبٔه لْي :فبْ ّعرتف ٚفْسزتهْ(ٗ)"(َُ).
(ُ)

سكرة التكبة :يؤَ.

(ِ)

الحديث سبؽ تخريجو ص ّٗ.

(ّ)

األـٕ.ُِٓ/

)ْ)

الذخيرة ٖ ،ٓ/التاج كاإل ليؿ ٕ ،ُِٔ/منح الجليؿ ٔ.ّٓٗ/

)ٓ)

الركض المربع شرح زاد المستقنع ُ ،ّْٗ/شرح منتيى اإلرادات ِ ،ُٖٖ/حاشية الركض المربع ٓ.ُُِ/

(ٔ)

العناية شرح اليدايةٕ ،َٓٓ/البحر الرائؽٕ ،ُْٔ/حاشية ابف عابديف ٓ.ُّٓ/

(ٕ)

الكسيط في المذىبّ ،ِٕٖ/ت ملة المجمكع ُْ ،ٗٓ/الفقو المنيجي على مذىب اإلماـ الشافعي ٕ.ُّٕ/

)ٖ)

الحػػديث أخرجػػو اإلمػػاـ مالػػؾ فػػي مكطئػػو فػػي تػػاب الحػػدكد ،بػػاب اإلقػرار بالزنػػا ُ ،ِّْ/كقػػاؿ عنػػو أبػػك ب ػػر الييامػػي :الحػػديث ركاه
الطبراني كفيو أبك ب ر اليذلي كىك ضعيؼ ،مجمع الزكائد كمنبع الفكائدٔ.ّّٕ/

(ٗ)

الحديث أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو في تاب الشركط ،باب الشركط التي ال تحؿ في الحدكدّ.ُُٗ/

)َُ) الفقو المنيجي على مذىب اإلماـ الشافعي ٕ.ُّٕ/

ػ ٗٗ ػ

رابعا :األدلة:
يستدؿ لقوؿ اإلماـ ومف وافقو مف السنة والمعقوؿ بما يمي:
أوال :مف السنة:
 .6حديث زيد بف خالد كأبي ىريرة عف النبي قاؿ" وّغذ َْ أُٔظ ا ِّشأٗ هزّ فبْ ّعرتف ٚفْسزتهْ لْي
فغذّ عٍُهْ فْعرتف ٚفؤِش هبْ سعىي ّهلل  فشزت.)6("ٚ
وجو الداللة مف الحديث:
إف النبي  ك لو في إاباتو كاستيفائو جميعان ،فإنػو قػاؿ :فػإف اعترفػت فارجميػا كىػذا يػدؿ علػى

أنو لـ ي ف ابت ،كقد ك لو في إاباتو كاستيفائو جميعان(ِ).

 .5حديث ابف عباسقاؿ " :دلْ أِْ ًٛعض ٕٓ ٌِْه ٌّنيب  لْي ٌهٌ :عٍه لٍٖ ٚأو غّض ٙأو ٔاش ٙلْي ر َْ سعىي
ّهلل لْي أٔىٜهْ ر َىين لْي فعنذ رٌه أِش ٕشزته"(.)4
وجو الداللة مف الحديث:
إف النبي  ك لو في استيفام الحد ،فإنو أمر برجمو.
ثانيا  :مف المعقوؿ:
ُ .استدؿ بأنو مقتضى اإلابات فجاز فعلو مع إطالؽ الك الة المك ؿ في بيع يجكز للك يؿ فيو أف
يقبض امنو بإطالؽ اإلذف(ْ).
ِ .إف الحاجة تدعك إلى ذلؾ؛ ألف اإلماـ ال يم نو تكلي ذلؾ بنفسو(ٓ).
ّ .إف الحا ـ إذا استناب ،دخؿ في ذلؾ الحدكد ،فػإذا دخلػت فػي التك يػؿ بطريػؽ العمػكـ ،كجػب أف
تدخؿ بالتخصيص بيا أكلى ،كالك يؿ يقكـ مقاـ المك ؿ في درئيا بالشبيات(ٔ).
المسألة الخامسة :ىؿ تصح الوكالة في تصرؼ مجيوؿ (الوكالة العامة)(ٕ)؟
)ُ)

الحديث سبؽ تخريجو في ص ٗٗ.

)ِ)

المغنيٓ.ٔٔ/

)ّ)

الحديث أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو في تاب الحدكد ،باب ىؿ يقكؿ اإلماـ للمقر لعلؾ لمست أك غمزتٖ.ُٕٔ/

)ْ)

الحاكم ال بير ٔ.ُٕٓ/

)ٓ)

المغنيٓ.ٔٔ/

)ٔ)

المرجع السابؽ نفس الجزم كالصفحة.

)ٕ)

الك الة العامة :ىي التي تنطكم على غرر عظيـ كابياـ جسيـ .ما لك قاؿ المك ؿ للك يػؿ :ك لتػؾ ب ػؿ قليػؿ ك ايػر ،مػف أيمػكرم ،أك
فكضت إليؾ ؿ شا ،أك أنت ك يلي فتصرؼ يؼ شئت .نياية المطلب في دراية المذىب ٕ.ُٓ/
ٌ

ػ ََُ ػ

أوال :تصوير المسألة:
قػػاؿ المك ػػؿ لم ػف ك لػػو :ك لتػػؾ فػػي القيػػاـ بجميػػع ش ػؤكني كمتطلبػػاتي مػػف بيػػع كش ػر و
ام كتجػػاروة
كغيرىا دكف تخصيص و
بأمر معيف ،فيؿ تصح ىذه الك الة؟
ثانيا :تحرير محؿ النزاع:
بعد أف اتفؽ الفقيام

(ُ)

مف أصحاب المذاىب األربعة على جكاز الك الة الخاصة كىي مػا ػاف

إيجاب المك ؿ فييا خاصا بتصرؼ معيف ،أف يك ؿ إنساف خر في أف يبيع لو سلعة معينػة ،كفػي
ىذه الحالة ال يجكز للك يؿ أف يتصرؼ إال فيما ك ؿ فيو ،فقد اختلفكا في ح ـ الك الة العامة:
فذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى

()5

إلى أف الوكالة المطمقة العامة تصح.

كخالفو في ذلؾ الجميكر مف الحنفية(ّ) ،كالمال ية(ْ) ،كالشافعية(ٓ) ،كالحنابلة(ٔ) فقالكا :ال تصػح
الك الة إال في تصرؼ معلكـ.
ثالثا :سبب الخيؼ:
يرجع سبب اختالؼ الفقيػام فػي الك الػة المطلقػة بػيف مجيػز كمػانع إلػى أف مػف أجػاز كىػك ابػف
أبي ليلى قاؿ :اللفظ في الك الة العامة لفظ عاـ ،فصح فيمػا يتناكلػو ،مػا لػك قػاؿ :بػع مػالي لػو(ٕ)،
كمف منع كىـ الجميكر مػف الحنفيػة كالمال يػة كالشػافعية كالحنابلػة نظػر إلػى اػرة الغػرر كالجيالػة فػي
المك ؿ بو ،كقالكا لـ يصح ألنو يدخؿ فيو ما يطيؽ كما ال يطيؽ فيعظـ الضرر كي ار الغرر(ٖ).

)ُ)

العناية شرح اليدايةٕ ،ْٗٗ/درر الح اـ شرح مجلة األح اـّ ،ُْٗ/منح الجليؿ ٔ ،ّّٕ/نياية المحتػاج إلػى شػرح المنيػاجٓ،ِٓ/
المغنيٓ.ّٔ/

(ِ)

المبسكطُٗ ،َٕ/المغني ٓ ،ٔٗ/الشرح ال بير البف قدامة ٓ.َِْ/

(ّ)

بدائع الصنائع ٔ ،ِّ/مجلة األح اـ العدلية ُ.ِّٖ/

)ْ)

شرح مختصر خليؿ للخرشئ ،َٕ/شرح حدكد ابف عرفةِ.َُٖ/

)ٓ)

الحاكم ال بيرٔ ،ْٖٗ/أسنى المطالب ِ ،ِِٔ/السراج الكىاج على متف المنياج ُ.ِْٖ/

)ٔ)

المغني ٓ ،ٔٗ/ال افي في فقو اإلماـ أحمد ِ.ُّٖ/

(ٕ)

المغني ٓ.ٔٗ/

(ٖ)

المبسكطُٗ ،َٕ/شرح مختصر خليؿ للخرشئ ،َٕ/الميذب في فقة اإلماـ الشافعيِ ،ُٔٓ/مغني المحتاج ّ.ِّٗ/

ػ َُُ ػ

رابعا :األدلة:
يستدؿ لقوؿ اإلماـ مف المعقوؿ بما يمي:
ُ .إف اللفظ في الك الة العامة لفظ عاـ ،فصح فيما يتناكلو ،ما لك قاؿ :بع مالي لو(ُ).
ِ .إنػػو ركم عػػف أحمػػد فػػيمف قػػاؿ :مػػا اشػػتريت مػػف شػػيم فيػػك بيننػػا إف ىػػذا جػػائز كأعجبػػو ،كىػػذا
تك يؿ في شرام ؿ شيم(ِ).
ّ .إف الشريؾ كالمضارب ك يالف في شرام ما شام(ّ).
المسألة السادسة :ىؿ يصح توكيؿ الوكيؿ فيما يمكنو عممو بنفسو ،وال يترفع عنو؟
أوال :تصوير المسألة:
ك ؿ شخص بحا انر في أف يشترم لو سفينة فك ؿ ىذا البحار االاان ليشترم السفينة مع أنػو قػادر
على شرائيا بنفسو ،فيؿ يصح تك يلو؟
ثانيا :تحرير محؿ النزاع:
ال يخلك التك يؿ مف االاة أحكاؿ(ْ):
أحدىا :أف ينيى المك ؿ ك يلو عف التك يؿ ،فال يجكز لو ذلؾ بغير خػالؼ ،ألف مػا نيػاه عنػو
غير داخؿ في إذنو فلـ يجز ،ما لك لـ يك لو.
ثانييمػػػا :أف يػػأذف لػػو فػػي التك يػػؿ ،فيجػػكز لػػو ذلػػؾ؛ ألنػػو عقػػد أذف لػػو فيػػو ،ف ػاف لػػو فعلػػو،
التصرؼ المأذكف فيو ،كليس في ىذيف القسميف خالؼ.
ثالثيما :أف يطلؽ الك الة ،فال يخلك مف أقساـ االاة:
القسػػـ األوؿ :أف ي ػػكف العمػػؿ ممػػا يرتفػػع الك يػػؿ عػػف مالػػو ،األعمػػاؿ الدنيػػة فػػي حػػؽ أشػراؼ
النػػاس الم ػرتفعيف عػػف فعليػػا فػػي العػػادة ،أك يعجػػز عػػف عملػػو ل كنػػو ال يحسػػنو ،أك غيػػر ذلػػؾ ،فإنػػو
يجػػكز لػػو التك يػػؿ فيػػو؛ ألنػػو إذا ػػاف ممػػا ال يعملػػو الك يػػؿ عػػادة ،انصػػرؼ اإلذف إلػػى مػػا جػػرت بػػو
(ُ)

المغنيٓ.ٔٗ/

(ِ)

ال افي في فقو اإلماـ أحمد ِ.ُّٖ/

(ّ)

المغنيٓ.ٔٗ/

(ْ)

المرجع السابؽ ٓ.َٕ/

ػ َُِ ػ

العادة مف االستنابة فيو.
القسػػػـ الثػػػاني :أف ي ػػكف ممػػا يعملػػو بنفسػػو ،إال أنػػو يعجػػز عػػف عملػػو لػػو؛ ل ارتػػو كانتشػػاره،
فيجػػكز لػػو التك يػػؿ ف ػػي عملػػو أيضػػا؛ ألف الك ال ػػة اقتضػػت ج ػكاز التك يػػؿ فج ػػاز التك يػػؿ فػػي فع ػػؿ
جميعو ،ما لك أذف في التك يؿ بلفظو.
القسػػـ الثالػػث :مػا عػػدا ىػػذيف القسػػميف ،كىػػك مػػا يم نػػو عملػػو بنفسػػو ،كال يترفػػع عنػػو ،كىػػذا ىػػك
محؿ الخالؼ بيف العلمام(ُ):
فذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى( )5إلى الجواز إذا مرض أو غاب ،ووافقو الحنابمة مطمقا في رواية(.)4
كخالفو في ذلؾ الحنفية(ْ) ،كالمال ية(ٓ) ،كالشافعية(ٔ) ،كالحنابلة في ركاية

(ٕ)

فقالكا :ال يجكز.

ثالثا :سبب الخيؼ:
ي مػػف سػػبب الخػػالؼ فػػي عػػدـ كجػػكد الػػدليؿ فػػي ىػػذه المسػػألة ،فػػذىب الجميػػكر مػػف الحنفي ػة
كالشػػافعية كالمال يػػة كبعػػض الحنابلػػة إلػػى بطػػالف تك يػػؿ الك يػػؿ غي ػره فيمػػا يم نػػو عملػػو بنفسػػو ،كال
يترفع عنو ،كذلؾ لسببيف :أحدىما :أف فعؿ الك يؿ مقتصر على ما تضػمنو اإلذف مػف غيػر مجػاكزة
في التك يؿ .كالااني :أف المك ؿ يسػ ف فػي عملػو إلػى أمانػة ك يلػو فلػـ يجػز أف يك ػؿ مػف لػـ يسػ ف
المك ػػؿ إلػػى أمانتػػو الكديعػػة التػػي ال يجػػكز للمك ػػؿ أف يكدعيػػا عنػػد غي ػره ألف المالػػؾ لػػـ يػػرض إال
بأمانتو ،كذىب اإلماـ محمػد بػف أبػي ليلػى كبعػض الحنابلػة إلػى صػحة تك يػؿ الك يػؿ غيػره ألمػريف:
أحدىما :أنو لما أقامػو فيػو مقػاـ نفسػو جػاز لػو التك يػؿ فيػو مػا يجػكز لنفسػو ،كالاػاني :أف المقصػكد
بك التػػو حصػػكؿ العمػػؿ الػػذم ك ػػؿ فيػػو فػػال فػػرؽ بػػيف أف يت ػكاله بنفسػػو كبػػيف أف يسػػتعيف فيػػو بغي ػره،
لحصكؿ العمؿ في الحاليف لمك لو(ٖ).
(ُ)

االختيار لتعليؿ المختار ِ ،ُّٔ/الحاكم ال بير ٔ ،ُٓٗ/المغني ٓ.ُٕ/

(ِ)

المغني ٓ.ُٕ/

(ّ)

المرجع السابؽ نفس الجزم كالصفحة ،الشرح ال بير البف قدامة ٓ.َُِ/

(ْ)

االختيار لتعليؿ المختارِ.ُّٔ/

(ٓ)

جامع األميات ُ ،ّٗٗ/حاشية الدسكقي على الشرح ال بير ِ.ّٖٖ/

(ٔ)

األـٕ ،ُِٓ/الحاكم ال بيرٔ ،ُٓٗ/ت ملة المجمكع ُْ.ُُُ/

(ٕ)

المغني ٓ ،ُٕ/الشرح ال بير البف قدامة ٓ.َُِ/

(ٖ)

الحاكم ال بيرٔ.ُٓٗ/

ػ َُّ ػ

رابعا :األدلة:
يستدؿ لقوؿ اإلماـ ومف وافقو مف المعقوؿ بما يمي:
ُ .إف المقصػػكد بك التػػو حصػػكؿ العمػػؿ الػػذم ك ػػؿ فيػػو فػػال فػػرؽ بػػيف أف يت ػكاله بنفسػػو كبػػيف أف
يستعيف فيو بغيره ،لحصكؿ العمؿ في الحاليف لمك لو(ُ).
ِ .إف الك يؿ لو أف يتصرؼ بنفسو ،فمل و نيابة المالؾ(ِ).
المسألة السابعة :ما الحكـ فيما إذا كاف لمرجؿ عمػى الرجػؿ مػاؿ فجػاء رجػؿ فقػاؿ :وكمنػي بقبضػو
منؾ فيف فصدقو الذي عميو الماؿ؟
أوال :تصوير المسألة:
اقترض شخص مف خر مبلغان مف الماؿ  ،كلما حاف كقت الكفام جػام إليػو رجػؿ كقػاؿ :ك لنػي
صاحب الماؿ بقبضو منؾ كغلب على ظف المقترض صدقو ،فيؿ يجب دفع الماؿ لو؟
ثانيا :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقيام(ّ) مف أصحاب المذاىب الفقيية األربعػة علػى جػكاز تك يػؿ الرجػؿ غيػره فػي قػبض
مالػو ،كاختلفػكا فيمػا إذا ػاف لرجػؿ علػى رجػؿ مػاؿ فجػام رجػؿ خػر فقػاؿ :ك لنػي بقبضػو منػؾ فػالف
فصدقو الذم عليو الماؿ فيؿ يجب عليو أف يدفع الماؿ:
فذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى( )3إلى أنو ال ُيجبر عمى ذلؾ إال أف يقيـ بينة عميو أنو وكيؿ ويقوؿ :أنت

أعمـ فإف شئت فأعطو واف شئت فاتركو ،ووافقو عمى ذلؾ المالكية( ،)2والشافعية( ،)1والحنابمة(.)7
كخالفو في ذلؾ الحنفية(ٖ) فقالكا :يجبر على دفع الماؿ إليو.
(ُ)

الحاكم ال بيرٔ.ُٓٗ/

(ِ)

المغنيٓ.ُٕ/

)ّ)

العناية شرح اليدايةٕ ،ْٗٗ/درر الح اـ شرح مجلة األح اـّ ،ُْٗ/منح الجليؿ ٔ ،ّٓٔ/نياية المحتػاج إلػى شػرح المنيػاجٓ،ِٓ/
المغنيٓ.ّٔ/

)ْ)

األـٕ.ُِٔ/

)ٓ)

مكاىب الجليؿٓ.ُُِ/

)ٔ)

األـٕ.ُِٔ/

)ٕ)

الركض المربع شرح زاد المستقنع ُ.ّٗٗ/

)ٖ)

المبسكط ُٗ.ٕٔ/

ػ َُْ ػ

ثالثا :سبب الخيؼ:
سػبب االخػتالؼ بػػيف الفقيػام فػػي المسػألة أنيػػا مسػ كت عنيػا ،فاجتيػػدكا فقػاؿ الحنفيػة :قػد ابػػت
ذلؾ بجبر الك يؿ كتصديؽ المطلكب إذ ليس ىنا م ذب ليما ك ؿ خبػر عنػد القاضػي محمػكؿ علػى
الصدؽ ما لـ يأت لو معارض .كقاؿ ابف أبي ليلى كالمال ية كالشافعية كالحنابلة :لـ يابت كنو نائبػان
عف الطالب في حؽ القاضي ككالية اإلجبار بعد ابكت كنو اابتان عنده(ُ).
رابعا :األدلة:
يستدؿ لقوؿ اإلماـ ومف وافقو مف المعقوؿ بما يمي:
إف القاضػػي ال يجبػػره علػػى الػػدفع إليػػو ،كل ػػف يقػػكؿ لػػو :أنػػت أعلػػـ إف شػػئت فأعطػػو كاف شػػئت
فاتر و ألنو لـ يابت كنو نائبان عف الطالب في حؽ القاضي ،ككالية اإلجبػار ت ػكف بعػد ابػكت كنػو
اابتان عنده(ِ).

)ُ)

المبسكط ُٗ.ٕٔ/

)ِ)

المرجع السابؽ نفس الجزم كالصفحة.

ػ َُٓ ػ

ادلبحث انثانث

ِغًُْ يف أحىَْ ٌّ ّْْ
وفُه ِنيٍْْٖ:
ادلطهب األٔل :تعزٌف انضًاٌ.
ادلطهب انثاًَ :يسائم يف أحكاو انضًاٌ.

المطمب األوؿ :تعريؼ الضماف
ً
الضماف لغة :مف ً
كضميف(ُ).
ضم ىف الشيم ضمانان فؿ بو فيك ضامف ى
ى

الضماف اصطيحا:
فقد عرفو الحنفية
(ّ)

وعرفو المالكية

(ِ)

بقوليـ :ىك ضـ ذمة ال فيؿ إلى ذمة األصيؿ في المطالبة مطلقان بديف.

بقوليـ :ىك شغؿ ذمة أخرل بالحؽ.

وعرفو الشافعية(ْ) بقوليـ :ىك التزاـ حؽ اابت في ذمة الغير.
(ٓ)

وعرفو الحنابمة

بقوليـ :ىك أف يلتزـ بإحضار ماؿ مف عليو حؽ مالي إلى ربو مف ديف،

أكعارية ،كنحكىما.
كبنام على ما تقرر مف التعريفات نجد بكضكح أف فحكاىا يلتقي في معنى كاحد كىك التزاـ مف
يجكز تصرفو ما كجب أك يجب على غيره ،مف حؽ مالي.

(ُ)

مختار الصحاحُ.ُٖٓ/

(ِ)

حاشية ابف عابديف ٓ ،ُِٖ/مجمع األنير في شرح ملتقى األبحر ِ ،ُِّ/درر الح اـ شرح مجلة األح اـ ُ.ِْٕ/

(ّ)

مكاىب الجليؿ في شرح مختصر خليؿٓ.ٗٔ/

(ْ)

الغرر البيية في شرح البيجة الكرديةّ.ُْٗ/

(ٓ)

منار السبيؿ في شرح الدليؿُ.ِّٔ/

ػ َُٕ ػ

المطمب الثاني :مسائؿ في أحكاـ الضماف
كيحتكم ىذا المطلب على إحػدل عشػرة مسػألة مػف فقػو اإلمػاـ ابػف أبػي ليلػى فػي أح ػاـ الضػماف كىػي
على النحك التالي.
المسألة األولى :إذا غرقت سفينة الميح ،فغرؽ الذي فييا ،وقد حممو بأجر ،فغرقت مف مػده ،أو
معالجة السفينة ،فما الحكـ؟
أوال :تصوير المسألة:
أرسػػؿ رجػػؿ بضػػاعة مػػع أحػػد المالحػػيف مقابػػؿ أجػػر معػػيف فغرقػػت السػػفينة كتلػػؼ مػػا فييػػا ،فيػػؿ
يضمف المالح أـ ال؟
ثانيا :تحرير محؿ النزاع:

لػػـ يقػػع أم خػػالؼ فػػي مشػػركعية اإلجػػارة كجكازىػػا بالجملػػة(ُ) بػػيف الفقيػػام كل ػػف كقػػع اخػػتالؼ بػػيف

الفقي ػػام فيم ػػا إذا غرق ػػت س ػػفينة الم ػػالح ،فغ ػػرؽ ال ػػذم فيي ػػا ،كق ػػد حمل ػػو ب ػػأجر ،فغرق ػػت م ػػف م ػػده ،أك
معالجة السفينة:
فػػذىب اإلمػػاـ محمػػد بػػف أبػػي ليمػػى

()5

المػػد خاصػػة ،ووافقػػو فػػي ذلػػؾ
إلػػى أنػػو ال ضػػماف عميػػو فػػي َ

مالؾ( )4فقاؿ " :أما السفينة في كراء لصاحبيا وال ضماف عميو في شيء مف ذلؾ".
وفي المسألة مذىباف آخراف سو مذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى:
المذىب األوؿ :ىك ضامف ،كبو قاؿ الحنفية

(ْ)

كالحنابلة(ٓ).

المػػذىب الثػػػاني :إذا فعػػؿ مػػف ذلػػؾ الفعػػؿ الػػذم يفعػػؿ بماليػػا فػػي ذلػػؾ الكقػػت الػػذم فعػػؿ ،لػػـ
يضمنو ،كاذا تعدل في ذلؾ ضمف ،كبو قاؿ الشافعية(ٔ).
ثالثا :سبب الخيؼ:
سػػبب االخػػتالؼ بػػيف الفقيػػام فػػي المسػػألة ىػػك اخػػتالؼ اآلاػػار ال ػكاردة عػػف الصػػحابة كالتػػابعيف رض ػكاف اهلل
(ُ)

بدائع الصنائعٗ ،َّٔ/إرشاد السالؾُ ،ٖٔ/تحفة المحتاج بشرح المنياجٔ ،ُُِ/المغنيٓ.ُِّ/

)ِ(

األـٕ.ُْٕ/

(ّ)

المدكنة ّ.ََٓ/

(ْ)

المبسكطُٔ ،َُ/البحر الرائؽٖ.ُّ/

(ٓ)

الشرح ال بير البف قدامةٔ.َُِ/

(ٔ)

األـٕ.ُْٕ/

ػ َُٖ ػ

علييـ أجمعيف فقد ركم عف عمر(ُ) كعلي رضػي اهلل عنيمػا "أاّاْ ؤْاْ َ اِّّنْْ ّألجاري ّدلشارتن"(ِ) ،كبػو أخػذ
الحنفيػة كالحنابلػة كمػف كافقيػـ ،ك مػا ركم عػف علػي" أٔاه واْْ ر َ آِِّّّ ٌّمصاْس وٌّصاْٖمه و ى اْ"(ّ) ،ك ػاف
ش ػريح " ر َ اآّ ّدلااالم غشلااْ ،ور حشلااْ"(ْ) كبػػو أخػػذ ابػػف أبػػي ليلػػى كالشػػافعية فألجػػؿ االخػػتالؼ فػػي اآلاػػار
اختلؼ الفقيام في المسألة(ٓ).
رابعا :األدلة:
يستدؿ لقوؿ اإلماـ ومف وافقو مف المعقوؿ بما يمي:
إف الغرؽ غالب ال يم ف االحتراز عنو فيك الحرؽ الغالب كالغارة الغالبة(ٔ).

المسألة الثانية :اختيؼ المؤجر مع األجير فيما أذف لو فيو مف عمؿ:
أوال :تصوير المسألة:
أسػػلمو اكبػان كقػػاؿ :اقطعػػو لػػي فقطعػػو قمػػيص امػرأة فقػػاؿ رب الاػػكب :بػػؿ أمرتػػؾ بقطعػػو قمػػيص

رجؿ فقاؿ :بؿ أمرتني بقطعو قميص امرأة ،فيؿ القكؿ لرب الاكب أـ للخياط؟
ثانيا :تحرير محؿ النزاع:

اتفػؽ الفقيػػام(ٕ) علػػى أف القػػكؿ عنػد االخػػتالؼ بػػيف المتبػػايعيف ىػػك قػكؿ المن ػػر مػػع يمينػػو؛ إذا علػػـ أف
األصؿ العدـ ،كاستمسا ان بمنطكؽ قكلػوٌُّٖ" :ن٘ عٍاً ِآ ّدعاً ,وٌّاُّ عٍاً ِآ أٔىاش ار يف ٌّمغاِْ٘"(ٖ) إال أف
ػت لػػي فػػي قطعػػو
الفقيػػام اختلف ػكا فيمػػا ك ارم ذل ػؾ فػػي مػػا لػػك اختلػػؼ الخيػػاط كرب الاػػكب فقػػاؿ الخيػػاط :أذنػ ى

أذنت لؾ في قطعو قميص رجؿ:
قميص امرأة ،كقاؿ :رب الاكب :بؿ ي
(ُ)
(ِ)

ىذا ما ذ ره اإلماـ السرخسي في المبسكط كنسبو إلى عمر  بيد أني لـ أعار عليو فيما اطلعت عليو مف تب الحديث.

األار أخرجو اإلماـ ابف أبػي شػيبة فػي مصػنفو فػي تػاب البيػكع ،بػاب فػي األجيػر يضػمف أـ ال ؟ ٔ ،ُِٖ/كنصػو " أف عليػان ػاف
يضمف األجير المشترؾ " كلـ أقؼ على ح ـ عليو فيما اطلعت عليو مف تب التخػريج .كاألجيػر المشػترؾ :ىػك الػذم يتقبػؿ األعمػاؿ
مف الناس ماؿ الصباغ كالقصار كالنساج كالحداد كالراعي للقكـ أك للقرية كنحكىـ .المبسكط ُٓ.َٖ/

(ّ)

األار أخرجو اإلماـ ابف أبي شيبة في مصػنفو فػي تػاب البيػكع ،بػاب فػي األجيػر يضػمف أـ ال ؟ ٔ ،ُِٖ/كلػـ أقػؼ علػى ح ػـ عليػو

(ْ)

األار أخرجو اإلماـ ابف أبي شيبة في مصػنفو فػي تػاب البيػكع ،بػاب فػي األجيػر يضػمف أـ ال ؟ ٔ ،ُِٖ/كلػـ أقػؼ علػى ح ػـ عليػو

(ٓ)

المبسكطُٔ.َُ/

(ٕ)

المبسكطُٓ ،ٔٔ/الذخيرةُُ ،ِٓ/ت ملة المجمكعُّ ،ّٓ/المغنيْ.ُِٓ/

(ٔ)
(ٖ)

فيما اطلعت عليو مف تب التخريج.
فيما اطلعت عليو مف تب التخريج.

المرجع السابؽ نفس الجزم كالصفحة.
الحديث سبؽ تخريجو ص َٓ.

ػ َُٗ ػ

القػوؿ قػو ُؿ الخيػاط مػع يمينػو ووافقػو عمػى ذلػؾ
فذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى ( )6إلػى أف
َ
الحنابمة( ،)5وىو قوؿ عند الشافعية(.)4
وفي المسألة مذىباف آخراف سو مذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى:
المػػذىب األوؿ :القػػكؿ قػػكؿ رب الاػػكب مػػع يمينػػو ،كبػػو قػػاؿ الحنفيػػة(ْ) ،كالمال يػة(ٓ) ،كىػػك قػػكؿ
خر عند الشافعية(ٔ).
المػػػػذىب الثػػػػاني :إنيمػ ػػا يتحالفػ ػػاف ،المتبػ ػػايعيف يختلفػ ػػاف فػ ػػي الػ ػػامف ،كىػ ػػك قػ ػػكؿ االػ ػػث عنػ ػػد
الشافعية

(ٕ)

.

ثالثا :سبب الخيؼ:
كس ػػبب اتج ػػاه الفقي ػػام بالجملػ ػػة إل ػػى الق ػػكؿ بالتح ػػالؼ ،كالتفاس ػػخ عن ػػد االخ ػػتالؼ ح ػػديث ابػػػف
مسعكد أف رسكؿ اهلل قاؿ " :أ ديْ ُٕع َْٖٛعْ فٌْمىي ِْ لْي ٌُّْٖع أو َرتّدّْ"(.)4
فمف حمؿ ىذا الحديث على كجكب التفاسخ ،كعمكمو كىـ الشافعية قاؿ :يتحالفاف في ؿ حاؿ
كيتفاسػخاف ،كالعلػة فػي ذلػؾ عنػده أف ػؿ كاحػد منيمػػا مػدع كمػدعى عليػو ،كأمػا مػف رأل القػكؿ قػػكؿ
المشػػترم كىػػـ ابػػف أبػػي ليلػػى كبعػػض الشػػافعية ،فػػألف البػػائع يػػدعي الخيػػار ،كالمشػػترم ين ػره ،كالقػػكؿ
قػػكؿ المن ػػر ،كأمػػا مػػف رأل القػػكؿ لػػرب السػػلعة كىػػـ الحنفيػػة كالمال يػػة كبعػػض الشػػافعية فػػألف اإلذف
مستفاد مف قبؿ صاحب الاكب ف اف القكؿ في صفة اإلذف قكلو (ٗ).

(ُ)

المغنيٓ.ّّٗ/

(ِ)

المرجع السابؽ نفس الجزم كالصفحة.

(ّ)

الحاكم ال بيرِ ،َِٕ/ت ملة المجمكع ُٓ ،َُٔ/أسنى المطالبِ.ُٓ/

(ْ)

بدائع الصنائع ْ ،ُِٗ/اليداية شرح البداية ّ ،ِْٔ/المحيط البرىاني ٕ.ّٕٔ/

(ٓ)

المدكنة ّ.َِْ/

(ٔ)

الحاكم ال بيرِ ،َِٕ/ت ملة المجمكع ُٓ ،َُٔ/أسنى المطالبِ.ُٓ/

(ٕ)

ت ملة المجمكع ُٓ ،َُٔ/أسنى المطالبِ.ُٓ/

(ٖ)

الحديث سبؽ تخريجو ص ْٗ.

(ٗ)

الحاكم ال بيرِ ،َِٕ/ت ملة المجمكع ُٓ ،َُٔ/أسنى المطالبِ.ُٓ/

ػ َُُ ػ

رابعا :األدلة:
يستدؿ لقوؿ اإلماـ ومف وافقو مف السنة والمعقوؿ بما يمي:
أوال :مف السنة:
 حديث عمرك بف شعيب ،عف أبيو ،عف جده ،أف رسكؿ اهلل قاؿٌُّٖ " :ن٘ عًٍ ِٓ ّدعً ,وٌُّّ عًٍ ِٓأٔىش ار يف ٌّمغِْ٘"(.)6
وجو الداللة مف الحديث:
ػكؿ قػػك يؿ الخيػػاط؛ ألنيمػػا اتفقػػا علػػى اإلذف فػػي الخياطػػة ،اػػـ رب
إف الحػػديث يشػػير إلػػى أف القػ ى

الاكب يدعي عليو خالفان ليضمنو ،أك ليابت الخيار لنفسو كىك من ر لذلؾ ،فالقكؿ قكؿ المن ر(.)5
ثانيا :مف المعقوؿ:

ُ .إف صػػاحب الاػػكب أقػػر بػػاإلذف بػػالقطع ،غيػػر أنػػو يػػدعي زيػػادة صػػفة تكجػػب الضػػماف ،كتسػػقط
األجر ،كالخياط ين ر ،ف اف القكؿ قكلو(ّ).
ِ .إنيمػػا اتفقػػا علػػى اإلذف كاختلفػػا فػػي صػػفتو ،ف ػػاف القػػكؿ قػػكؿ المػػأذكف لػػو ،المضػػارب إذا قػػاؿ:
أذنت لي في البيع نسام.
ّ .إنيمػػا اتفقػػا علػػى ملػػؾ الخيػػاط القطػػع ،كالظػػاىر أنػػو فعػػؿ مػػا مل ػػو ،كاختلفػػا فػػي لػػزكـ الغػػرـ لػػو،
كاألصؿ عدمو(ْ).
المسألة الثالثة :لو كاف الماؿ المكفوؿ بو مجيوؿ المقدار ىؿ تصح الكفالة؟
أوال :تصوير المسألة:
قاؿ الدائف للمديف :ادفع الديف الذم لي عليؾ ،فجام االث كقاؿ :أنػا افػؿ أك ضػامف لمػا عليػو
مف غير أف يعرؼ قدر الماؿ الم فكؿ بو فيؿ تصح ىذه ال فالة؟
(ُ)

الحديث سبؽ تخريجو ص َٓ.

(ِ)

إرشاد السارم لشرح صحيح البخارمْ.َْْ/

(ّ)

بدائع الصنائع ْ.ُِٗ/

(ْ)

المغنيٓ.ّّٗ/

ػ ُُُ ػ

ثانيا :تحرير محؿ النزاع:

(ُ)
ػدام علػػى ج ػكاز الضػػماف أك ال فالػػة
بعػػد أف اتفػػؽ الفقيػػام مػػف أصػػحاب المػػذاىب األربعػػة ابتػ ن
بالماؿ ،اختلفكا بعد ذلؾ في جكاز ضماف الماؿ المجيكؿ:

فػػػذىب اإلمػػػاـ محمػػػد بػػػف أبػػػي ليمػػػى

الشافعية

()4

في الجديد.

()5

إلػػػى أف الكفالػػػة ال تجػػػوز بػػػالمجيوؿ ،ووافقػػػو فػػػي ذلػػػؾ

كخالفػػو فػػي ذلػػؾ الحنفيػػة(ْ) ،كالمال يػػة(ٓ) ،كالشػػافعية

(ٔ)

فػػي القػػديـ ،كالحنابلػػة(ٕ) فقػػالكا :ال فالػػة

بالماؿ جائزة كاف اف الماؿ الم فكؿ بو مجيكؿ المقدار.

ثالثا :سبب الخيؼ:

يرجع سبب الخالؼ في المسألة إلى أف مػف أجػاز ضػماف المجيػكؿ كىػـ الجميػكر مػف الحنفيػة

كالمال ية كالحنابلة كالشافعية في القديـ اعتمد عمكـ النصػكص المابتػة بػأف "ٌّاضعُُ غاْسَ"( ،)4كمػف
لـ يجز كىـ ابف أبي ليلى كالشافعية في الجديد فألف ضماف المجيكؿ غرر كالغرر منيي عنو(ٗ).
رابعا :األدلة:

يستدؿ لقوؿ اإلماـ ومف وافقو مف المعقوؿ بما يمي:

ُ .إف ال فالة عبارة عف التزاـ ماؿ ،فلـ يصح مجيكالن ،الامف في المبيع(َُ).
ِ .إف الضماف كايقة فلـ يجب إال في معلكـ الرىف(ُُ).

ّ .إنػػو ضػػماف مػػاؿ مجيػػكؿ فكجػػب أف ي ػػكف بػػاطالن قياسػان علػػى إذا مػػا قػػاؿ :ضػػمنت بعػػض مالػػؾ
على فالف(ُِ).

ْ .إف ضماف المجيكؿ غرر كالغرر منيي عنو(ُّ).
(ُ)

البحر الرائؽٔ ،ِِْ/منح الجليؿٔ ،َِٓ/الغرر البيية شرح البيجة الكرديةّ ،ُْٗ/المغنيْ.ََْ/

(ّ)

الحاكم ال بيرٔ.ُْٓ/

(ِ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
)ٖ)
(ٗ)

المغنيْ.َُْ/

فتح القدير البف اليماـٕ.ُُٖ/

جامع األمياتُ ،ِّٗ/الذخيرةُُ ،ِْٖ/البيجة في شرح التحفةُ.ِْٗ/

الحاكم ال بير ٔ ،ُْٓ/أسنى المطالب ّ ،ِّٗ/اإلقناع في حؿ ألفاظ أبى شجاع ِ.ُّٓ/

الشرح ال بير البف قدامة ٓ ،َٖ/شرح الزر شي على متف الخرقيْ ،ُُٕ/الركض المربع ُ.ّّٕ/

الحديث سبؽ تخريجو ص ٖٗ.
فاية األخيارُ.ِٖٔ/

(َُ) فتح القدير البف اليماـ ٕ.ُُٖ/

(ُُ) المرجع السابؽ نفس الجزم كالصفحة.
(ُِ) الحاكم ال بيرٔ.ُْٓ/
(ُّ) فاية األخيارُ.ِٖٔ/

ػ ُُِ ػ

المسألة الرابعة :ضمف الرجؿ ديف ميت بعد موتو وسماه ولـ يترؾ الميت وفاء قميي وال كثي ار.
أوال :تصوير المسألة:
مات المػديف فجػام الػدائف يطلػب دينػو فقػاؿ أجنبػي :أنػا ضػامف لمػا عليػو كلػـ يتػرؾ الميػت مػاالن
قليالن كال اي انر ،فيؿ يضمف ال فيؿ؟
ثانيا :تحرير محؿ النزاع:

(ُ)
ػدام علػػى ج ػكاز الضػػماف أك ال فالػػة
بعػػد أف اتفػػؽ الفقيػػام مػػف أصػػحاب المػػذاىب األربعػػة ابتػ ن
بالمػػاؿ اختلف ػكا بعػػد ذلػػؾ فيمػػا بيػػنيـ فػػي مػػا لػػك ضػػمف الرجػػؿ ديػػف ميػػت بعػػد مكتػػو كسػػماه كلػػـ يتػػرؾ

الميت ماالن ال قليال كال اي انر:
ف ػذىب اإلمػػاـ محمػػد بػػف أبػػي ليمػػى

()5

إلػػى أف الكفيػػؿ ضػػامف ووافقػػو عمػػى ذلػػؾ المالكيػػة(،)4

والشافعية(.)3
وفي المسألة مذىباف آخراف سو مذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى:
المذىب األوؿ :ال ضماف على ال فيؿ كىذا ما ذىب إليو الحنفية(ٓ).
المذىب الثاني :ال يصح ضماف ديف الميػت إال أف يخلػؼ كفػام فػإف خلػؼ بعػض الكفػام صػح
ضمانو بقدر ما خلؼ كىذا قكؿ الحنابلة(ٔ).
ثالثا :سبب الخيؼ:
يرجػع سػبب الخػػالؼ فػي المسػألة إلػػى جنػكح الحنفيػة إلػى الػرأم فقػػالكا :ال ضػماف علػى ال فيػػؿ اسػتدالالن بػػأف
الحقكؽ تابت في أحد محليف إما في ذمة أك عيف كالميت ال ذمػة لػو فيابػت الػديف فييػا كىػك معسػر لػيس لػو
عيف ماؿ يتعلؽ الحؽ بيا فابت أف ديػف الميػت إذا ػاف معسػ انر سػاقط لعػدـ محػؿ يتعلػؽ بػو(ٕ) .أمػا المال يػة
كالشافعية كالحنابلة في الجملة فاحتج بظكاىر األحاديث التي تصرح بأف " ٌّضعُُ غْسَ"(.)4
(ُ)

البحر الرائؽٔ ،ِِْ/منح الجليؿٔ ،َِٓ/المغنيْ.ََْ/

)ِ)

األـٕ.ُِٓ/

(ّ)

المدكنةْ ،َٕ/جامع األمياتُ.ُّٗ/

(ْ)

األـٕ ،ُِٓ/مغني المحتاجُ.ِْٗ/

(ٓ)

اختالؼ أبي حنيفة مع ابف أبي ليلىُ ،ٓٔ/المبسكط َِ.َُٖ/

(ٔ)

المغني ْ.َُْ/

)ٕ)

الحاكم ال بيرٔ.ْْٓ/

)ٖ)

الحديث سبؽ تخريجو ص ٖٗ.

ػ ُُّ ػ

رابعا :األدلة:

يستدؿ لقوؿ اإلماـ ومف وافقو مف السنة والمعقوؿ بما يمي:

أوال :مف السنة:

ُ .حديث أبي أمامة  عف النبي ٌّ " :ضعُُ غْسَ"(.)6
وجو الداللة مف الحديث:

إف الحديث عاـ في ؿ ضامف فتندرج ىذه المسألة تحت أفراده(ِ).

 .5حديث أبى ىريرةعف النبي قاؿٔ " :فظ ّدلئِٓ ِعٍم٘ ٕذَنه حَ ًٜم ً عنه"(.)4
وجو الداللة مف الحديث:

إف الحديث يدؿ على أف ديف الميت ال يسقط بإعساره ف اف على عمكمو(ْ).

ّ .حديث عليقػاؿ" :وْْ سعىي ّهلل ارّ إْٔ ًٛجلنْصٗ َغؤي عٓ شٍ ِٓ عًّ ٌّشجً وَغؤي عٓ دَنه فابْ لُاً عٍُاه
دَٓ وو عٓ ٌّصالٗ عٍُه واْ لًُ ٌُظ عٍُه دَٓ صًٍ عٍُه فؤ ًٛجبنْصٗ فٍّْ لَْ ٌُىرب عاؤي سعاىي ّهلل  أصاحْٕه هاً
عًٍ صْحٖىُ دَٓ .لٌْىّ :دَنْسّْ فعذي عنه سعىي ّهلل ولْي :صٍىّ عًٍ صْحٖىُ .فمْي عٍُهّْ عًٍ َْ سعىي
ّهلل ٕشة ِنهّْ .فٜمذَ سعىي ّهلل فصًٍ عٍُه ٟاُ لاْي ٌعٍاٍ ٕآ إٔاً تٌْأ :جاضّن ّهلل خاريّ فاه ّهلل سهْٔاه وّاْ
فىى ٚسهْْ أخُه ,أه ٌُظ ِٓ ُِ ٚديى ٙوعٍُه دَٓ ار وهى ِشذتٓ ٕذَنه ,وِٓ فاه سهاْْ ُِا ٚفاه ّهلل سهْٔاه َاىَ
ٌّمُِْ٘ فمْي ٕع هُ :هزّ ٌعٍٍخْص٘ أَ ٌٍّغٍّ عِْ٘ لْيٌٍّ ًٕ :غٍّ عِْ٘"(.)2
ْ .حديث جابر قػاؿٛ " :ىيف سجً فغغٍنْأ وحننينْأ ووفنْأ  ُٟأُٛنْ ٕه سعىي ّهللَصٍٍ عٍُه فمٍنْ ٛصٍٍ عٍُاه
فخنيْ خنيً  ُٟلْي :أعٍُه دَٓ لٍنْ دَنْسّْ فْٔصشف فٜحٍّهّْ إٔى لْٜدٗ فؤُٛنْأ فمْي إٔى لْٜدٌّٗ :ذَنْسّْ عٍٍ فمْي سعىي ّهلل
 :أحكَّ ٌّغشَُ وٕشة ِنهّْ ّدلُ ٚلْئ :عُ فصًٍ عٍُه  ُٟلْي ٕعذ رٌه ُٕىَ ِْ فعً ٌّذَنْسّْ فمْي امنْ ِاْ ٙأِاظ لاْي
فعْد اٌُه ِٓ ٌّغذ فمْي ٌمذ ل ُٜهّْ فمْي سعىي ّهللٕ ِّْ شد ٙعٍُه جٍذأ" (ٔ).
)ُ)
)ِ)
)ّ)
)ْ)
(ٓ)
(ٔ)

الحديث سبؽ تخريجو ص ٖٗ.
المغنيْ.ُْٓ/

الحػديث أخرجػو اإلمػاـ الترمػػذم فػي سػننو فػػي تػاب الجنػائز ،بػاب مػػا جػام عػف النبػػي  أنػو قػاؿ " :نفػس المػػؤمف معلقػة بدينػو حتػػى
يقضى عنو"ّ ،ُّٖ/كقاؿ عنو :حديث حسف.
الحاكم ال بيرٔ.ْْٓ/
الحديث أخرجو االماـ الدار قطني في سننو في تاب البيكع ،بػاب الحػدكد كالػديات ّ ،ْٔ/كقػاؿ عنػو األلبػاني :حػديث ضػعيؼ جػدان،
ضعيؼ الترغيب كالترىيبُ.ِّٖ/
الحديث أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده في مسند جابر بػف عبػد اهلل  ،َْٔ/ِِقػاؿ ابػف حجػر :كصػححو ابػف حبػاف كالحػا ـ ،بلػكغ
المراـ مف أدلة االح اـُ.ِٓٗ/

ػ ُُْ ػ

وجو الداللة مف الحديثيف:
إف الحديايف يشيراف إلى جكاز ضماف ديف الميت فعلي كأبك قتادة رضي اهلل عنيما ضمنا ديف
الميتيف اللذيف امتنع رسكؿ اهلل مف الصالة على جنائزىما ألنيما لـ يتر ا كفام ،كلك تر ا كفػام لػـ
يمتنع مف الصالة علييما(ُ).
:ثانيا :مف المعقوؿ
إف ؿ مف صح ضماف دينو إذا اف حيان صح ضماف دينو إذا اف ميتان ،المكسر(ِ).
المسػػألة الخامسػػة :اختمػػؼ الخيػػاط ،ورب الثػػوب فقػػاؿ رب الثػػوب :أمرتػػؾ أف تقطعػػو قبػػاء ،وقػػاؿ
الخياط :أمرتني أف أقطعو قميصا.
أوال :تصوير المسألة:
أسلمو اكبان كقاؿ :اقطعو لي فقطعػو قميصػان فقػاؿ رب الاػكب :بػؿ أمرتػؾ بقطعػو قبػام فقػاؿ :بػؿ
أمرتني بقطعو قميصان ،فيؿ القكؿ لرب الاكب أـ للخياط؟
ثانيا :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقيام(ّ) على أف القػكؿ عنػد االخػتالؼ بػيف المتبػايعيف ىػك قػكؿ المن ػر مػع يمينػو؛ إذا علػـ أف

األصؿ العدـ ،كاستمسا ان بقكلو ٌُّٖ "ن٘ عٍاً ِآ ّدعاً ,وٌّاُّ عٍاً ِآ أٔىاش ار يف ٌّمغاِْ٘"

()3

إال أف

الفقيػام اختلفػكا بعػد ذلػؾ فػي مػا لػػك اختلػؼ الخيػاط ،كرب الاػكب فقػاؿ رب الاػكب :أمرتػؾ أف تقطعػػو
قبام ،كقاؿ الخياط :أمرتني أف أقطعو قميصان .ىؿ القكؿ قكؿ رب الاكب أـ الخياط؟
فذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى

()2

الحنابمة( ،)1وىو قوؿ عند الشافعية(.)7

القوؿ قو ُؿ الخياط مع يمينػو ،ووافقػو عمػى ذلػؾ
إلى أف
َ

(ُ)

الحاكم ال بير ٔ.ْٓٓ/

(ِ)

المرجع السابؽ نفس الجزم كالصفحة.

(ّ)

المبسكطُٓ ،ٔٔ/الذخيرةُُ ،ِٓ/ت ملة المجمكعُّ ،ّٓ/المغنيْ.ُِٓ/

(ْ)

الحديث سبؽ تخريجو ص َٓ.

(ٓ)

المغنيٓ.ّّٗ/

(ٔ) المغنيٓ ،ّّٗ/مطالب أكلي النيىّ.ْٖٔ/
(ٕ)

الميذبِ.َِٕ/

ػ ُُٓ ػ

وفي المسألة مذىباف آخراف :

المػػذىب األوؿ :القػػكؿ قػػكؿ رب الاػػكب مػػع يمينػػو ،كبػػو قػػاؿ الحنفيػػة(ُ) ،كالمال يػػة(ِ) ،كىػػك قػػكؿ

خر عند الشافعية(ّ).

المذىب الثاني :أنيما يتحالفاف ،كاليو ماؿ بعض الشافعية(ْ).

ثالثا :سبب الخيؼ:

يرجػػع سػػبب الخػػالؼ فػػي المسػػألة إلػػى اخػػتالفيـ فػػيمف ىػػك المػػدعي كالمػػدعى عليػػو ،فمػػف جعػػؿ

ػدعى علي ػو كىػػـ الحنفيػػة كالمال يػػة كبعػػض الشػػافعية جعػػؿ القػػكؿ لػػو ،كمػػف جعػػؿ
رب الاػػكب ىػػك المػ ى
المدعى عليو كىـ اإلماـ محمد بف أبي ليلػى كالحنابلػة كبعػض الشػافعية جعػؿ القػكؿ لػو.
الخياط ىك
ى
كبنام على ذلػؾ اختلػؼ الفقيػام فػي المسػألة علػى النحػك الػذم يلخصػو أبػك إسػحاؽ الشػيرازم فيقػكؿ:

"كاختلؼ أصحابنا الشافعية فيو على االث طرؽ :فمنيـ مف قػاؿ فيػو االاػة أقػكاؿ :أحػدىا :أف القػكؿ
قكؿ الصباغ ،كالااني :القكؿ قكؿ رب الاكب .كالاالث :أنيما يتحالفاف.

كمػػف أصػػحابنا مػػف قػػاؿ :المسػػألة علػػى القػػكليف األكلػػيف فقػػط ،كمػػف أصػػحابنا مػػف قػػاؿ :المسػػألة

على قكؿ كاحد كىك إنيما يتحالفاف ،قاؿ الشيرازم" :كىك الصحيح ألف ؿ كاحد منيما مدع كمدعى

عليو ،كاذا تحالفا لـ تجب األجرة"(ٓ).

رابعا :األدلة:

يستدؿ لقوؿ اإلماـ ومف وافقو مف السنة والمعقوؿ بما يمي:

أوال :مف السنة:
.6

بما ركل عمرك بف شعيب ،عػف أبيػو ،عػف جػده ،أف رسػكؿ اهلل  قػاؿٌُّٖ " :نا٘ عٍاً ِآ ّدعاً,

وٌُّّ عًٍ ِٓ أٔىش ار يف ٌّمغِْ٘"(.)1
وجو الداللة مف الحديث:
ػكؿ قػػك يؿ الخيػػاط؛ ألنيمػػا اتفقػػا علػػى اإلذف فػػي الخياطػػة ،اػػـ رب
إف الحػػديث يشػػير إلػػى أف القػ ى
الاكب يدعي عليو خالفان ليضمنو ،أك ليابت الخيار لنفسو كىك من ر لذلؾ ،فالقكؿ قكؿ المن ر(.)7
(ُ)

بدائع الصنائع ْ ،ُِٗ/المحيط البرىاني ٕ ،ّٕٔ/اليداية شرح البداية ّ.ِْٔ/

(ِ)

االستذ ارٕ.ُِْ/

(ّ)

الميذبِ.َِٕ/

(ْ)

أسنى المطالب ِ ،ُُٓ/ت ملة المجمكع ُٓ.َُٔ/

(ٓ)

الميذبِ.َِٕ/

(ٔ)

الحديث سبؽ تخريجو ص َٓ.

(ٕ)

إرشاد السارم لشرح صحيح البخارمْ.َْْ/

ػ ُُٔ ػ

ثانيا :مف المعقوؿ:
إف صػػاحب الاػػكب أقػػر بػػاإلذف بػػالقطع ،غيػػر أنػػو يػػدعي زيػػادة صػػفة تكجػػب الضػػماف ،كتسػػقط
األجر ،كالخياط ين ر ،ف اف القكؿ قكلو(ُ).
المسػػألة السادسػػة :إذا اسػػتأجر الدابػػة ليحمػػؿ عمييػػا عشػرة أقفػػزة حنطػػة فحمػػؿ عمييػػا أحػػد عشػػر
فتمفت ىؿ يضمف قيمة كؿ الدابة؟
أوال :تصوير المسألة:
استأجر فرسان كقاؿ لصاحبيا :سأحمؿ علييا عشرة أرطاؿ مف القمح  ،كل نػو حمليػا أحػد عشػر
رطالن فيل ت بعد ذلؾ ،ىؿ يضمف المستأجر قيمتيا ليا؟
ثانيا :تحرير محؿ النزاع:
ممػػا ال شػػؾ فيػػو جػكاز بيػػع المنػػافع كىػػك مػػا يسػػمى باإلجػػارة فػػي الفقػػو اإلسػػالمي ،كىػػذا الج ػكاز
سالؼ الذ ر مما ال خالؼ عليو بيف المذاىب لسلطاف قػكؿ اهلل تعػالى :فابْ أ سضاعٓ ٌىاُ فاآٛىهِّٓ
أجااىسهِّٓ ،)ِ(بيػػد أنػػو قػػد كقػػع الخػػالؼ بػػيف الفقيػػام فػػي فػػركع كمسػػائؿ متعلقػػة باإلجػػارة منيػػا مػػا لػػك
استأجر الرجؿ دابة ليحمؿ علييا عشرة أقفزة حنطة فحمؿ علييا أحد عشر فتلفت:
ف ػذىب اإلمػػاـ محمػػد بػػف أبػػي ليمػػى
الشافعية( ،)3والحنابمة( ،)2وزفر

()1

()4

إلػػى أنػػو يضػػمف قيمػػة كػػؿ الدابػػة ووافقػػو عمػػى ذلػػؾ

مف الحنفية.

وفي المسألة مذىباف آخراف سو مذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى:
المذىب األوؿ  :يضمف جزمان مف أحد عشر جزمان مف قيمة الدابة كاليو ماؿ الحنفية(ٕ).
المذىب الثاني  :يضمف إذا تعدل كتلفت بسبب ذلؾ كاف لـ يتعدل بأف تلفت بأمر سماكم فال
ضماف عليو كل نو يدفع قيمة المنفعة الزائدة كبو قاؿ المال ية(ٖ).
(ُ)

بدائع الصنائع ْ.ُِّ/

(ِ)

سكرة الطالؽ  :يةٔ.

(ّ)

بدائع الصنائع ْ.ُِّ/

(ْ)

الكسيط في المذىبْ ،ُُٗ/أسنى المطالب ِ،ّْٕ/

(ٓ)

المغنيٓ ،ّّٕ/ال افي في فقو اإلماـ أحمدِ ،ُْٖ/مطالب أكلي النيىّ.ٕٔٗ/

(ٔ)

بدائع الصنائع ْ.ُِّ/

(ٕ)

المرجع السابؽ نفس الجزم كالصفحة.

(ٖ)

التاج كاإل ليؿ ٕ ،ِٕٓ/حاشية الدسكقي على الشرح ال بيرْ.ِْ/

ػ ُُٕ ػ

ثالثا :سبب الخيؼ:
يرجػػع سػػبب الخػػالؼ إلػػى عػػدـ كجػػكد نػػص صػريح فػػي المسػػألة فاجتيػػد الفقيػػام فػػي سػػبب تلػػؼ

الدابة ىؿ حصؿ بالجزم الزائد غير المأذكف بو فقط أـ ب ؿ األجزام المأذكف فييا كغيرىا؟

فقاؿ الحنفية :إف تلؼ الدابة حصؿ بالاقؿ كالاقؿ بعضو مأذكف فيو ،كبعضو غيػر مػأذكف فيػو،

فيقسـ التلؼ أحد عشر جزمان فيضمف بقدر ذلؾ الجزم ،كقاؿ ابف أبػي ليلػى كمػف كافقػو  :إنػو يضػمف

قيمة ؿ الدابة؛ ألف التلؼ حصؿ بالزيادة ف انت الزيادة علة التلؼ كسببو ما سلؼ(ُ).
رابعا :األدلة:

يستدؿ لقوؿ اإلماـ ومف وافقو مف المعقوؿ بما يمي:

إف التلؼ حصؿ بالزيادة ف انت الزيادة علة التلؼ كسببو(ِ).

المسألة السابعة :ما الحكـ إذا استيمؾ الرجؿ ماال لولده ،وولده كبير ،والرجؿ غني ىؿ يضمف؟

أوال :تصوير المسألة:

أنفؽ الرجؿ مبلغان مف ماؿ كلده البالأ الراشد بغير إذنو فيؿ على الكالد ضماف ىذا الماؿ؟

ثانيا :تحرير محؿ النزاع:

(ّ)
بعد أف اتفؽ الفقيػام مػف أصػحاب المػذاىب األربعػة أف اسػتيالؾ مػاؿ الغيػر يكجػب رده أخػذان

مف صريح قكلو تعالى  :وٌْ ٛؤوٍىّ أِىٌّىُ ُٕنىُ ٌْْٕٖتً)3(كقكلػو  " :عٍاً ٌُّاذ ِاْ أخاز ٙحٜاً
ٛئدٌ"

()2

كقع الخالؼ بيف الفقيام فيما إذا استيلؾ الرجؿ ماالن لكلده ،ككلده بير:

فذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى

()1

إلى أف ىذا الماؿ المستيمؾ ال يكوف دينا عمى أبيو ،وما

استيمؾ أبوه مف شيء البنو في ضماف عميو فيو ،ووافقو عمى ذلؾ الحنابمة(.)7
كخالفو في ذلؾ الحنفية(ٖ) ،كالمال ية(ٗ) ،كالشافعية

بقدر حاجتو ،كما استيل و فيك ديف على األب.

(َُ)

فقالكا :ليس لو أف يأخذ مف ماؿ كلده إال

(ُ)

بدائع الصنائع ْ.ُِّ/

(ّ)

المبسكطُّ ،َْ/حاشية العدكم على شرح فاية الطالب الربانيِ ،ِْٖ/الميذب ِ ،ُٗٔ/ال افي في فقو اإلماـ أحمدِ.ُِٕ/

(ِ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

المرجع السابؽ نفس الجزم كالصفحة.

سكرة البقرة  :يةُٖٖ.

الحديث أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو في تاب البيكع ،باب ما جام في أف العارية مؤداة ّ ،ٖٓٓ/كقاؿ عنو :حديث حسف صحيح.
المبسكط َّ ،ُّٗ/األـ ٕ.ُُِ/

المغنئ ،ُٔ/ال افي في فقو اإلماـ أحمد ِ.ِّٔ/
المبسكط َّ ،ُّٗ/األـ ٕ.ُُِ/

االستذ ارٕ.ِٓٓ/

(َُ) األـٕ.ُُّ/

ػ ُُٖ ػ

قػػاؿ الشػػافعي(ُ)" :إذا اسػػتيلؾ الرجػػؿ البنػػو مػػاال مػػا ػػاف مػػف غيػػر حاجػػة مػػف األب رجػػع عليػػو
االبف ما يرجع على األجنبي"
ثالثا :سبب الخيؼ:
كسػػبب االخػػتالؼ بػػيف الفقيػػام فػػي ىػػذه المسػػألة فػػي أنػػو ىػػؿ يملػػؾ الكالػػد مػػاؿ كلػػده ابتػػدام كىػػؿ
ماؿ الكلد مف سبو حقيقة؟
ذىػب الحنفيػػة كالمال يػػة كالشػافعية إلػػى أف أنػػو ال يمل ػػو ابتػدام؛ ألف الملػػؾ يسػػتدعي سػببان لػػو كلػػـ يكجػػد
ذلؾ كانما اف يتصرؼ في حاؿ ضره بكاليتػو عليػو نظػ ار للكلػد ألنػو ػاف عػاج از عػف التصػرؼ كالنظػر ،كقػد
زاؿ ىذا المعنى ببلكغو فليذا ال ينفذ تصرفو فيو ،لػذا قػالكا :أال تػرل أف تصػرفو فػي نفسػو بػالتزكيج ػاف ينفػذ
قبػػؿ بلكغػػو لحاجتػػو إلػػى ذلػػؾ اػػـ ال ينفػػذ بعػػد البلػػكغ النعػػداـ الحاجػػة ف ػػذلؾ فػػي مالػػو ،كذىػػب ابػػف أبػػي ليلػػى
كالحنابلة إلى أف ماؿ الكلد مملكؾ للكالد بمنزلة ماؿ نفسو فينفذ تصرفو ما سبؽ(ِ).
رابعا :األدلة:
يستدؿ لقوؿ اإلماـ ومف وافقو مف السنة بما يمي:
أوال :مف السنة:
 .6حديث عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده أف رجػالن أتػى النبػي يخاصػـ أبػاه فقػاؿ :يػا رسػكؿ
اهلل إف ىذا قد اجتاح مالي فقاؿ رسكؿ اهلل " :أٔ ٚوٌِْه ألُٕه"(ّ).
وجو الداللة مف الحديث:
إف النبي  صرح بأنو ال حػرج علػى الكالػد فػي أف يأخػذ مػف مػاؿ كلػده؛ ألنػو مل ػو ،كلػـ يفػرؽ
بيف كف الكالد غنيان أك فقي انر ،فقكلو " :أنت كمالؾ ألبيؾ" مطلؽ ال قيد لو.

 .5حديث يع ىم ىارةى بف يع ىمير عف ىعمتو أىىنيا سألت السيدة عائشة رضي اهلل عنيا في حجرم يتيـ أف ؿ مف
مالو فقالت :قاؿ رسكؿ " :اْ ِٓ أتُٔ ِْ أوً ٌّشجً ِٓ وغٖه ووٌذأ ِٓ وغٖه"(ْ).

(ُ)

األـٕ.ُُّ/

)ِ) المبسكط َّ.ُّٗ/
(ّ)

الحديث أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ،مسند عبد اهلل بف عمرك ُُ ،َّٓ/كقاؿ الشيخ شعيب األرنؤكط :حسف لغيره.

)ْ)

الحديث أخرجو اإلماـ أبك داكد في سننو في تاب األيماف كالنذكر ،باب فػي الرجػؿ يأ ػؿ مػف مػاؿ كلػده ّ ،ِٖٖ/كقػاؿ عنػو األلبػاني
حديث صحيح ،صحيح كضعيؼ سنف أبي داكدُ.ِ/

ػ ُُٗ ػ

وجو الداللة مف الحديث:
إف ماؿ الكلد مملكؾ للكالد بمنزلة ماؿ نفسو فينفذ تصرفو(ُ).
المسألة الثامنة :ما الحكـ إذا بيع المتاع في عسػكر الخػوارج وىػو متػاع مػف متػاع المسػمميف قػد
غمبوىـ عميو؟
أوال :تصوير المسألة:
دخؿ الخكارج قرية مف قرل المسلميف كاستكلكا على بعض أمكاليـ اـ قامكا ببيع ىذه األمكاؿ في مكطنيـ؟
ثانيا :تحرير محؿ النزاع:
بع ػػد أف اتف ػػؽ الفقي ػػام(ِ) م ػػف أص ػػحاب الم ػػذاىب األربع ػػة عل ػػى مش ػػركعية البي ػػع بالجمل ػػة كق ػػع
اخػػتالؼ بػػيف الفقيػػام فيمػػا إذا بيػػع المتػػاع فػػي عس ػ ر الخ ػكارج كىػػك متػػاع مػػف متػػاع المسػػلميف قػػد
غلبكىـ عليو:
فذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى

()4

إلى أف البيع جائز وال بأس بو.

وفي المسألة مذىباف آخراف سو مذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى:
المذىب األوؿ  :أف البيع ال يجكز كبو قاؿ الحنفية(ْ).
المػػذىب الثػػاني  :إذا ظيػػر اإلمػػاـ علػػى مػػف ىػػي فػػي يديػػو أخرجيػػا مػػف يديػػو كفسػػخ البيػػع كرده
بالامف على مف اشترل منو كبيذا قاؿ الشافعية(ٓ).
كلـ أجد فيما اطلعت عليو مف تب المال ية كالحنابلة قكالن ليـ في المسألة.
ثالثا :سبب الخيؼ:
كسبب اختالؼ الفقيام في المسألة أف ابػف أبػي ليلػى جعػؿ منعػة الخػكارج منعػة أىػؿ الحػرب ،كذىػب
أبك حنيفة كالشافعي إلى أف منعة الخكارج مف جملة دار اإلسالـ فح ـ اإلسالـ اابت فػي حػؽ الخػكارج فيػذا
استيالم المسلـ على ماؿ المسلـ فال يكجب الملؾ غصب بعض المسلميف ماؿ بعضيـ كيرد على أىلو(ٔ).
)ُ)

المبسكط َّ.ُّٗ/

)ِ)

البحر الرائؽٓ ،ِٕٕ/حاشية إرشاد السالؾ إلى أشرؼ المسالؾُ ،ٕٓ/اإلقناع في حؿ ألفاظ أبى شجاعِ ،ِّٕ/المغنيّ.َْٖ/

)ّ)

المبسكط َّ ،ُُْ/األـ ٕ.ُُِ/

)ْ)

المبسكط َّ.ُُْ/

)ٓ)

األـ ٕ.ُُِ/

)ٔ)

المبسكط ِّ ،ُِْ/األـٕ.ُُِ/

ػ َُِ ػ

رابعا :األدلة:
يستدؿ لقوؿ اإلماـ مف المعقوؿ بما يمي:
إف منعػة الخػكارج منعػة أىػػؿ الحػرب باعتبػػار أف المقابلػة بػػيف الفػريقيف تتنػػاكؿ الػديف ،كالتأكيػػؿ
الذم للخكارج أقرب إلى الصحة مف تأكيؿ ال فار فإذا اف ىناؾ باعتبار المنعة كالتأكيؿ يمل كف مػا
أخذكا مف أمكاؿ المسلميف حتى ينفذ تصرفيـ فيو ف ذلؾ الخكارج يمل كف ذلؾ حتى ينفذ تصرفيـ فيو
إال أنو إذا قتؿ الخكارج فلـ يبؽ ليـ منعة ،كابكت ىذا الح ـ اف باعتبػار المنعػة فػإذا لػـ يبػؽ كجػب
ردىا على أىليا(ُ).
المسألة التاسعة :األجير المشترؾ إذا تمفت العيف مف حرزه مف غير تعد وال تفريط ىؿ يضمنيا؟
تعريؼ األجيػر المشػترؾ :األجيػر المشػترؾ :ىػك الػذم يتقبػؿ األعمػاؿ مػف النػاس ماػؿ الصػباغ
كالقصار كالنساج كاإلس اؼ

(ِ)

كالحداد كالراعي للقكـ أك للقرية كنحكىـ(ّ).

أوال :تصوير المسألة:
كض ػػع عن ػػد الخي ػػاط قطع ػػة قم ػػاش ليخيطي ػػا عب ػػامة فح ػػرؽ الم ػػاف بأسػ ػره كتلف ػػت القطع ػػة في ػػؿ
يضمنيا الخياط؟
ثانيا :تحرير محؿ النزاع:
(ْ)
اتفػػؽ الفقيػػام علػػى أف األجيػػر المشػػترؾ إذا تلفػػت العػػيف عنػػده بتفػريط منػو فإنػػو ضػػامف مطلقػان

لعمػػكـ قكلػػو " :عٍااً ٌُّااذ ِااْ أخااز ٙحٜااً ٛئدَااه"

(ٓ)

اػػـ انقسػػـ العلمػػام فػػي مػػا إذا تلفػػت العػػيف مػػف حػػرز

األجير المشترؾ مف غير تعد كال تفريط منو:
فذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى

()1

القوؿ بأنو يضمف بكؿ حاؿ ،ووافقو المالكية(.)7
إلى أف
َ

كخالفو في ذلؾ الحنفية(ُ) ،كالشافعية(ِ) ،كالحنابلة

(ّ)

في ركاية ،فقالكا :ال ضماف عليو.

(ُ)

األـٕ.ُُِ/

(ِ)

اؼ عند العرب ما يقاؿ ،كخص بعضيـ بو النجار ،لساف العرب ٗ.ُٖٓ/
إف ؿ صان وع إس ه
المبسكط ُٓ.َٖ/

(ْ)

المبسكطُٓ ،ٕٗ/ت ملة المجمكعُٓ ،ٗٔ/المغني ّٖٗ .المكسكعة الفقيية ال كيتية ُ.ِٕٗ/

(ٓ)

الحديث سبؽ تخريجو ص ُُٖ.

(ٔ)

المغني ٓ ،ّٗٓ/الشرح ال بير البف قدامة ٔ.ُِّ/

(ٕ)

بداية المجتيد ْ.ُٕ/

(ّ)

ػ ُُِ ػ

ثالثا :سبب الخيؼ:
يرجػػع سػػبب الخػػالؼ فػػي المسػػألة إلػػى عػػدـ الػػنص الفاصػػؿ للخػػالؼ فػػي المسػػألة فاعتػػد مػػف لػػـ يػػر
الضػػماف علػػييـ كىػػـ الجميػػكر مػػف الحنفيػػة كالشػػافعية كالحنابلػػة بأنػػو شػػبو الصػػناع بػػالمكدع عنػػده،
كالشػريؾ ،كالك يػػؿ ،كأجيػػر الغػػنـ ،كمػػف ضػػمنو ػػابف أبػػي ليلػػى كالمال يػػة فػػال دليػػؿ لػػو إال النظػػر إلػػى
المصلحة كسد الذريعة(ْ).
رابعا :األدلة:
يستدؿ لإلماـ ومف وافقو مف السنة واألثر والمعقوؿ بما يمي:
أوال :مف السنة:
ما ركل سمرة عف النبي  قاؿ " :عًٍ ٌُّذ ِْ أخز ٙحٛ ًٜئدٌ" (ٓ).
وجو الداللة مف الحديث:
إف الحديث يشير إلى أف األجير ضامف ما دامت العيف تحت يده حتى يؤدييا مف غيػر نقػص
عيف كال صفة فمف أخذ ماؿ غيره لزمو رده ذلؾ(ٔ).
ثانيا :مف األثر:
ما ركل صالح بف دينار ،أف عليان وْْ َ ّٓ ّألجري ّدلشرتن(ٕ).
ثالثا :مف المعقوؿ:
ُ .إنو قبض العيف لمنفعة نفسو مف غير استحقاؽ ،فلزمو ضمانيا ،المستعير(ٖ).
ِ .إف األجرة ترجع إليو فكجب أف ي كف الضماف عليو المؤجر المستحؽ ألجرتيا(ٗ).
ّ .إف األجير يجب أف ي كف عليو ضماف الماؿ :ألف األجرة صائرة إليو(َُ).
(ُ)

المبسكط ُٓ ،َٖ/المحيط البرىاني ٕ ،ٖٓٔ/اللباب في الجمع بيف السنة كال تاب ِ.ّٓٓ/

(ِ)

الحاكم ال بير ٕ ،ِْٔ/ت ملة المجمكع ُٓ.ٗٔ/

(ّ)

كالركاية األخرل :إف اف ىال و بما استطاع ضمنو كاف اف غرقا أك عدكا غالبا فال ضماف .المغني ٓ.ّٗٓ/

(ْ)

بداية المجتيد ْ.ُٕ/

(ٓ)

الحديث سبؽ تخريجو ص ُُٖ.

(ٔ)

التيسير بشرح الجامع الصغيرِ.ُّْ/

(ٕ)

األار سبؽ تخريجو ص َُٗ.

(ٖ)

الحاكم ال بير ٕ ،ِْٔ/المغنيٓ،ّٗٓ/

(ٗ)

الحاكم ال بير ٕ.ِْٔ/

(َُ) الحاكم ال بير ٕ.ِْٔ/

ػ ُِِ ػ

المسألة العاشرة :ىؿ يب أر المضموف عنو بالضماف كالحوالة؟
أوال :تصوير المسألة:
قػػاؿ الػػدائف للمػػديف :ادفػػع الػػديف الػػذم لػػي عليػػؾ  ،فجػػام االػػث كقػػاؿ :أنػػا ضػػامف لمػػا عليػػو ،فيػػؿ يب ػ أر
المضمكف عنو (المديف) بنفس الضماف كىك التعيد بدفع الماؿ أـ عند أدام الماؿ للدائف بالفعؿ؟
ثانيا :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقيام

(ُ)

على جكاز الضماف ،كاختلفكا في المضمكف عنو ىؿ يب أر بالضماف الحكالة؟؟.

فقد ذىب اإلماـ محمد بف أبي ليلى

(ِ)

إلى أف الن مف الضماف كالحكالة ينقالف الحؽ عف ذمػة

المضمكف عنو كالمحيؿ.
كخالفو في ذلؾ الحنفية(ّ) ،كالمال ية(ْ) ،كالشافعية(ٓ) ،كالحنابلػة

(ٔ)

فقػالكا :إف المضػمكف عنػو ال

يب أر بنفس الضماف ،ما يبػ أر المحيػؿ بػنفس الحكالػة قبػؿ القػبض ،بػؿ يابػت الحػؽ فػي ذمػة الضػامف،
مع بقائو في ذمة المضمكف عنو ،كلصاحب الحؽ مطالبة مف شام منيما في الحياة كبعد المكت.
ثالثا :سبب الخيؼ:
يرجػػع سػػبب الخػػالؼ فػػي المسػػألة إلػػى تعػػارض األدلػػة الظػػاىرم ،فمػػف الحجػػة لمػػف رأل أف ػالن مػػف

الضػػماف الحكالػػة يػػنقالف الحػػؽ عػػف ذمػػة المضػػمكف عنػػو كالمحيػػؿ كىػػك ابػػف أبػػي ليلػػى :حػػديث قبيصػػة بػػف
المخارقي قاؿ " :حتٍّ ٚستٌْ٘ فؤٌّ ُٚٛنيب  فغؤٌٜه عنهْ ،فمْي :خنشجهْ عنه ِٓ إً ٌّصذل٘ َْ لُٖص٘ ،اْ ّدلغؤٌ٘ ر حتاً ار يف
ال حتّاً ستٌْا٘ سجاً حٜاً َئدَهاْ"(ٕ) .ككجػو الػدليؿ مػف ىػذا أف النبػي أبػاح المسػألة للمتحمػؿ
ٟال ،ٝورواش سجا ً
دكف اعتبار حاؿ المتحمؿ عنو .أما حجة مف رأل إف المضػمكف عنػو ال يبػ أر بػنفس الضػماف كىػـ الجميػكر
مف الحنفية كالمال ية كالشافعية كالحنابلة ما ركل أبك ىريرةعػف النبػي  قػاؿٔ " :فاظ ّدلائِٓ ِعٍما٘ ٕذَناه حٜاً
َم ً عنه"(ٖ).
(ُ)

بداية المجتيد ْ.ٕٗ/

(ِ)

المغني ْ ،َْٖ/الشرح ال بير ٓ.ُٕ/

(ّ)

فتح القدير البف اليماـ ٕ.ُْٔ/

(ْ)

البياف كالتحصيؿِ ،ِِّ/المقدمات المميداتِ.ّٕٖ/

(ٓ)

الحاكم ال بيرٔ ،ّْٔ/ت ملة المجمكع ُْ.ِْ/

(ٔ)

المغني ْ ،َْٖ/الشرح ال بير ٓ.ُٕ/

(ٕ)

الحػديث أخرجػػو اإلمػػاـ الطحػػاكم فػػي تػػاب شػرح مشػ ؿ اآلاػػار ،بػػاب بيػػاف مشػ ؿ مػا ركم عػػف رسػػكؿ اهلل ،ِّْ/ُكلػػـ أقػػؼ علػػى
ح ـ عليو فيما اطلعت عليو مف تب التخريج.

(ٖ)

الحديث سبؽ تخريجو ص ُُْ.

ػ ُِّ ػ

كقكلو  في خبر أبي قتادةٕ ِّْ " :شد ٙجٍذأ".
فلك اف قد تحكؿ الديف عف المضمكف عنو بالضماف ل اف قد برد جلده بالضماف(ُ).

رابعا :األدلة:

يستدؿ لقوؿ لإلماـ مف السنة بما يمي:
مف السنة:

ُ .حديث علي قاؿ " :وْْ سعىي ّهللارّ إْٔ ًٛجلنْصٗ َغؤي عٓ شٍ ِٓ عًّ ٌّشجً وَغؤي عٓ دَنه ,فبْ لًُ عٍُه دَٓ
وو عٓ ٌّصالٗ عٍُه ,واْ لًُ ٌُظ عٍُه دَٓ صًٍ عٍُه ,فؤ ًٛجبنْصٗ فٍّْ لَْ ٌُىرب عؤي سعىي ّهلل أصحْٕه" هً عًٍ
صْحٖىُ دَٓ .لٌْىّ دَنْسّْ فعذي عنه سعىي ّهلل ولْي :صٍىّ عًٍ صْحٖىُ فمْي عٍُهّْ عًٍ َْ سعىي ّهلل ٕشة
ِنااهّْ .فٜمااذَ سعااىي ّهلل  فصااًٍ عٍُااه ٟااُ لااْيٌ :عٍااٍ ٕاآ إٔااً تٌْاأ " :جااضّن ّهلل خااريّ فااه ّهلل سهْٔااه وّااْ
فىى ٚسهْْ أخُه ,أه ٌُظ ِٓ ُِ ٚديى ٙوعٍُه دَٓ ار وهى ِشذتٓ ٕذَناه وِآ فاه سهاْْ ُِا ٚفاه ّهلل سهْٔاه َاىَ
ٌّمُِْ٘ .فمْي ٕع هُ هزّ ٌعٍٍخْص٘ أَ ٌٍّغٍّ عِْ٘ لْيٌٍّ ًٕ :غٍّ عِْ٘"(ِ).
وجو الداللة مف الحديث:

إف الحديث يدؿ داللة جلية على برامة المضمكف عنو بنفس الضماف مف كجييف(ّ)- :
أحدىما :إف النبػي  بعػد أف امتنػع مػف الصػالة عليػو صػلى عليػو فػدؿ علػى بػرامة ذمتػو ،كلػك

اف الديف باقيان ل اف االمتناع قائمان.

كالااني :قكلػو " :فػؾ اهلل رىانػؾ مػا ف ػت رىػاف أخيػؾ " فلمػا أخبػر بفػؾ رىانػو دؿ علػى بػرامة

ذمة المضمكف عنو.

ِ .حديث جابرقػاؿٛ :ىيف سجً فغغٍنْأ وحننينْأ ووفنْأ  ُٟأُٛنْ ٕه سعىي ّهللَ صٍٍ عٍُه فمٍنْ ٛصٍٍ عٍُه فخنياْ
خنيً  ُٟلْي أعٍُه دَٓ لٍنْ :دَنْسّْ ،فْٔصشف فٜحٍّاهّْ إٔاى لٜاْدٗ ،فؤُٛناْأ فماْي :إٔاى لٜاْدٗ ٌّاذَنْسّْ عٍاٍ فماْي سعاىي ّهلل
 " :أحاكَّ ٌّغاشَُ وٕاشة ِنااهّْ ّدلُا "ٚقػػاؿ :نعػـ فصػلى عليػػو ،اػـ قػاؿ بعػػد ذلػؾ بيػكـ مػػا فعػؿ الػػديناراف
فقاؿ :إنما مات أمس قاؿ :فعاد إليو مف الغد فقاؿ لقد قضيتيما فقاؿ رسػكؿ اهلل ٕ ِّْ :اشد ٙعٍُاه
جٍذأ" فقاؿ معاكية بف عمرك في ىذا الحديث :فغسلناه كقاؿ فقلنا نصلي عليو(ْ).
(ُ)

بداية المجتيد ْ ،َٖ/ت ملة المجمكع ُْ.ِْ/

(ِ)

الحديث سبؽ تخريجو ص ُُْ.

(ّ)

الحاكم ال بيرٔ.ّْٔ/

(ْ)

الحديث سبؽ تخريجو ص ُُْ.

ػ ُِْ ػ

وجو الداللة مف الحديث:
ىذا صريح في برامة المضمكف عنو بالضماف لقكلو " :كبرئ الميت منيما"(ُ).
مف المعقوؿ:
إنو ديف كاحد ،فإذا صار في ذمة اانية برئت األكلى منو ،المحاؿ بو؛ كذلؾ ألف الديف الكاحد
ال يحؿ في محليف(ِ).
المسألة الحادية عشرة :اختمؼ الصباغ ورب الثوب فيما أمره أف يصبغو بو ،فالقوؿ قو ُؿ الصػباغ

أـ قوؿ رب الثوب؟

أوال :تصوير المسألة:
كضع عند الصباغ اكبان كقاؿ لو :اصبغو لي ،فصبغو بعصفر ،فقاؿ رب الاكب :بؿ أمرتؾ أف

تصبغو بالزعفراف ،فيؿ القكؿ قك يؿ الصباغ أـ قكؿ رب الاكب ؟
ثانيا :تحرير محؿ النزاع:

ال ش ػػؾ أف الق ػػكؿ عن ػػد االخ ػػتالؼ ى ػػك ق ػػكؿ المن ػػر م ػػع يمين ػػو(ّ)؛ إذا عل ػػـ أف األص ػػؿ الع ػػدـ،
كلمنطكؽ قكلو ٌُّٖ " :ن٘ عًٍ ِٓ ّدعً ,وٌُّّ عًٍ ِٓ أٔىش ار يف ٌّمغِْ٘"(ْ) ،كل ف انقسـ العلمام في
ما إذا اختلؼ الصباغ كرب الاكب فيما أمره أف يصبغو بو:
(ٓ)
القكؿ قك يؿ الصباغ مع يمينو ككافقو على ذلؾ الحنابلة(ٔ).
ذىب اإلماـ محمد بف أبي ليلى إلى أف ى

وفي المسألة مذىباف آخراف سو مذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى:

المذىب األوؿ :القكؿ قكؿ رب الاكب مع يمينو ،كبو قاؿ الحنفية(ٕ) ،كالمال ية(ٖ).
المذىب الثاني :أنيما يتحالفاف ،كبو أخذ الشافعية (ٗ).
(ُ)

المغنيْ.َْٖ/

(ِ)

المرجع السابؽ نفس الجزم كالصفحة.

(ّ)

بدائع الصنائعٕ.ٗ/

(ْ)

الحديث سبؽ تخريجو ص َٓ .

(ٔ)

المغنيٓ.ّّٗ/

(ٓ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

المغني ٓ ،ّّٗ/ت ملة المجمكع ُٓ.َُٔ/
اليداية شرح البداية ّ ،ِْٔ/المحيط البرىانيٕ ،ّٕٔ/البحر الرائؽٖ.ّٗ/

المدكنة ّ.َُْ/

ت ملة المجمكع ُٓ ،َُٔ/أسنى المطالبِ،ُُٓ/

ػ ُِٓ ػ

ثالثا :سبب الخيؼ:
يرجع سػبب الخػالؼ فػي المسػألة إلػى احتمػاؿ الػدليؿ لػرأم ػال الفػريقيف المتنػازعيف فنراىمػا يسػتدالف
بالدليؿ نفسو كىك ما ركل عمرك بف شعيب ،عف أبيو ،عف جده ،أف رسكؿ اهلل قػاؿٌُّٖ" :ن٘ عًٍ ِٓ
ّدعً ,وٌُّّ عًٍ ِٓ أٔىش"(.)6
رابعا :األدلة:
يستدؿ لقوؿ اإلماـ ومف وافقو مف السنة والمعقوؿ بما يمي:
أوال :مف السنة:
ما ركل عمرك بف شعيب ،عف أبيو ،عف جده ،أف رسكؿ اهلل قاؿٌُّٖ " :ن٘ عًٍ ِٓ ّدعً ,وٌُّّ
عًٍ ِٓ أٔىش ار يف ٌّمغِْ٘"(.)5
وجو الداللة مف الحديث:
ػكؿ قػػك يؿ الصػػباغ؛ ألنيمػػا اتفقػػا علػػى اإلذف فػػي الصػػبأ ،اػػـ رب
إف الحػػديث يشػػير إلػػى أف القػ ى

الاكب يدعي عليو خالفان ليضمنو ،أك ليابت الخيار لنفسو كىك من ر لذلؾ ،فالقكؿ قكؿ المن ر.
ثانيا :مف المعقوؿ:

إف المقػر ين ػػر سػػبب الضػماف ،كصػػاحب المػػاؿ يػدعي عليػػو ،في ػػكف القػكؿ قػػكؿ المن ػػر إتباعػان

للحديث(ّ).

(ُ)

الحديث سبؽ تخريجو ص َٓ.

(ّ)

المحيط البرىاني ٕ.ّٕٔ/

(ِ)

الحديث سبؽ تخريجو ص َٓ.

ػ ُِٔ ػ

انفصم انزابع

فمه ّإلَِْ ّٕٓ إٍٔ ًٌٍُ يف
أحىَْ ّإلجْسٗ وّدلغْلْٗ وّدلضّسع٘
وٌّغصٔ
وفُه ٟالِْٖ ٟ٘ح:ٞ
ادلبحث األٔل :يسائم يف اإلجارة
ادلبحث انثاًَ :يسائم يف ادلسالاة ٔادلزارعت
ادلبحث انثانث :يسائم يف انغصب

ادلبحث األٔل

ِغًُْ يف أحىَْ ّإلجْسٗ
وفُه ِنيٍْْٖ:
ادلطهب األٔل :تعزٌف اإلجارة.
ادلطهب انثاًَ :يسائم يف أحكاو اإلجارة.

المطمب األوؿ :تعريؼ اإلجارة
اإلجارة لغة :ىي اسـ لألجرة ،كىي رام األجير(ُ).
اإلجارة اصطيحا:
فقد عرفيا الحنفية(ِ) بقوليـ :ىي بيع منفعة معلكمة بعكض معلكـ ديف أك عيف.
وعرفيا المالكية

(ّ)

وعرفيا الشافعية

(ْ)

بقوليـ :ىي عقد معاكضة على تمليؾ منفعة بعكض.
بقوليـ :ىي عقد اإلجارة على المنافع المباحة.

وعرفيا الحنابمة(ٓ) بقوليـ :ىػي عقػد علػى منفعػة مباحػة معلكمػة مػف عػيف معينػة أك مكصػكفة
في الذمة مدة معلكمة ،أك عمؿ معلكـ بعكض معلكـ.
كبنام على ما سلؼ مف التعريفات نستجلي أنيا تلتقػي فػي تقريػر معنػى كاحػد كىػك أف اإلجػارة عبػارة عػف
بيع المنافع.

(ُ)

المغرب في ترتيب المعربُ ،َِ/لساف العربْ ،َُ/تاج العركسَُ.ِٓ/

(ِ)

مجمع األنير في شرح ملتقى األبحرُ. ُُٓ/

(ّ)

حاشية الصاكم على الشرح الصغيرٖ. ْْٔ/

(ْ)

الميذبِ.ِّْ/

(ٓ)

الركض المربع شرح زاد المستقنعُ.َْٗ/

ػ ُِٗ ػ

المطمب الثاني :مسائؿ في أحكاـ اإلجارة.
كيحتكم ىذا المطلب على مسألتيف مف فقو اإلماـ ابف أبي ليلى في أح اـ اإلجارة ،كاليؾ التفصيؿ.
المسألة األولى :ما الحكـ فيما إذا أخذ الرجؿ أرض رجؿ إجارة سنة وعمميا وأقاـ فييا سنتيف؟
أوال :تصوير المسألة:
استأجر رجؿ أرضان سنة كاحدة كعمليا كأقاـ فييا سنتيف فيؿ يضمف أجرة السنة الاانية؟
ثانيا :تحرير محؿ النزاع:
لـ يقع أم خالؼ في مشركعية اإلجارة كجكازىا بالجملة

(ُ)

بيف الفقيام المسلميف البتة بيد أنيػـ

خاضكا بح انر مف الخالؼ فػي تفصػيالتيا كفركعيػا ،كماػاؿ مػا اختلفػكا فيػو فيمػا إذا أخػذ الرجػؿ أرض
رجؿ إجارة سنة كعمليا كأقاـ فييا سنتيف:
فذىب اإلماـ محمد بف أبػي ليمػى
المالكية

()4

()5

إلػى أف عميػو أجػر مثميػا فػي السػنة الثانيػة ،وبيػذا قػاؿ

والشافعية(.)3

قاؿ الشافعي(ٓ) " :كلك حدث علييػا فػي السػنة الاانيػة حػدث ينقصػيا ػاف ضػامنان ،كى ػذا الػدكر
كالعبيد ،كالدكاب ك ؿ شيم استؤجر".
كخالفو في ذلؾ الحنفية(ٔ) ،الحنابلة

(ٕ)

فقالكا :ىػك ضػامف لمػا نقػص األرض فػي السػنة الاانيػة،

ألنو غاصب فيما صنع كيتصدؽ بالفضؿ ،كيعطي أجر السنة األكلى.
ثالثا :سبب الخيؼ:
كسبب اختالؼ الفقيام فيما إذا أخذ الرجؿ أرض رجؿ إجارة سنة كعمليا كأقاـ فييا سػنتيف ىػؿ
يابت كنو غاصبان أـ مستأج انر بداللة العقد األكؿ؟
(ُ)

البحر الرائؽٖ ،ّ/الذخيرة ٓ ،ُّٕ/أسنى المطالبّ ،َّْ/المغنيٓ.ُِّ/

(ِ)

المبسكطُُ ،َُٓ/األـٕ.ُْٔ/

(ّ)

حاشية الدسكقي على الشرح ال بيرّ.ّْٓ/

(ْ)

األـٕ.ُْٔ/

(ٓ)

المرجع السابؽ نفس الجزم كالصفحة.

(ٔ)

المبسكطُُ.َُٓ/

(ٕ)

مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ كاسحاؽ بف راىكيو ٗ.ِْٔٓ/

ػ َُّ ػ

فم ػػف ق ػػاؿ ى ػػك غاص ػػب فيم ػػا ص ػػنع كى ػػـ الحنفي ػػة كالحنابل ػػة رت ػػب علي ػػو أف علي ػػو األج ػػر للس ػػنة
األكلػػى؛ ألنػػو اسػػتكفى المعقػػكد عليػػو بح ػػـ عقػػد صػػحيح ،كعليػػو نقصػػاف األرض بالز ارعػػة فػػي السػػنة
الاانية؛ ألنو غاصب ،كيتصدؽ بالفضؿ عند أبي حنيفة كمحمد رحميما اهلل ،كمف قاؿ :ىك مستأجر
كىـ ابف أبي ليلى كالمال ية كالشافعية رتب على ذلؾ أف عليو أجر ماليا في السنة الاانية(ُ).
رابعا :األدلة:
يستدؿ لقوؿ اإلماـ ومف وافقو مف المعقوؿ بما يمي:
إف على المستأجر أجر ماليا في السنة الاانية العتبار الظاىر ،ف أنو زرعيا فػي السػنة الاانيػة
بنام على العقد في السنة األكلى ،كانما لـ يتعرض لو صاحبيا ليذا ،كالعقد ينعقد بالداللة مػا ينعقػد
بالتصريح فيلزمو أجر ماليا(ِ).

المسألة الثانية :ما الحكـ فيما إذا استأجر الرجؿ بيتػا شػي ار يسػكنو ،فسػكنو شػيريف ،أو اسػتأجر
دابة إلى مكاف ،فجاوز ذلؾ المكاف؟
أوال :تصوير المسألة:
استأجر الرجؿ دا انر ليس نيا شي انر ،فس نيا سنة ،فيؿ يضمف قيمة الفرؽ بيف المدتيف؟
ثانيا :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقيام مف أصحاب المذاىب األربعة على مشركعية اإلجارة كجكازىا بالجملػة

(ّ)

بيػد أنيػـ

اختلفكا فيما إذا استأجر الرجؿ بيتان شي انر يس نو ،فس نو شيريف ،أك اسػتأجر دابػة إلػى م ػاف ،فجػاكز
ذلؾ الم اف ،فذىب اإلمػاـ محمػد بػف أبػي ليمػى

()3

إلػى أف لػو األجػر فيمػا سػمى ،وفيمػا خػالؼ إف

سمـ ،واف لـ يسمـ ذلؾ ضمنو ،وال نجعؿ عميو أج ار في الخيؼ إذا ضمنو.

(ُ)

المبسكطُُ.َُٓ/

(ِ)

المرجع السابؽ نفس الجزم كالصفحة.

(ّ)

البحر الرائؽ ٖ ،ُٖ/الذخيرة ٓ ،ُّٕ/أسنى المطالبّ ،َّْ/المغنيٓ.ُِّ/

(ْ)

المبسكط َّ ،َُٔ/األـ ٕ.ُْٕ /

ػ ُُّ ػ

وفي المسألة أربعة مذاىب سو مذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى:
المػػذىب األوؿ :إف األجػرة لػػو فيمػػا سػػمى ،كال أجػره لػػو فيمػػا لػػـ يسػ ٌػـ ،ألنػػو خػػالؼ ،فيػػك ضػػامف
حيف خالؼ ،كال يجتمع عليو الضماف كاألجرة ،كبو قاؿ الحنفية(ُ).
المذىب الثاني :إف عليو ال رام الػذم سػمى ،ك ػرام ماػؿ فػي مجػاكزة ذلػؾ الم ػاف .كلػك عطبػت
الدابة لزمو ال رام إلى المكضع الذم عقب فيو كقيمتيا ،كبو قاؿ الشافعية(ِ).
المذىب الثالث :عليو ال رام كالضماف كبو قاؿ الحنابلة (ّ).
المذىب الرابع :إذا بلػأ الم تػرم الغايػة التػي ا تػرل إلييػا اػـ زاد مػيالن كنحػكه أك أميػاالن أك زيػادة

ايرة فعطبت الدابة فلربيا راؤه األكؿ كالخيار في أخػذه ػرام ال ازئػد بالغػان مػا بلػأ أك قيمػة الدابػة يػكـ

التعدم .كبو قاؿ ابف القاسـ تلميذ مالؾ(ْ).
ثالثا :سبب الخيؼ:

كسػػبب االخػػتالؼ بػػيف الفقيػػام فيمػػا إذا اسػػتأجر الرجػػؿ بيت ػان شػػي انر يس ػ نو ،فس ػ نو شػػيريف ،أك

استأجر دابةن إلى م اف ،فجاكز ذلؾ الم اف؟ ىؿ األجر كالضماف يجتمعاف؟

فمف قاؿ يجتمعاف كىػـ الشػافعية كالحنابلػة فألنػو لمػا انتيػى إلػى ذلػؾ الم ػاف فقػد انتيػى العقػد نيايتػو
كتقرر األجؿ دينا في ذمتو اـ بالمجاكزة صار غاصبان ضامنان فال يسقط عنو األجػر بػذلؾ بمنزلػة مػا
لك ردىا على صاحبيا اـ غصبيا منو .كقاؿ ابف أبي ليلى كمف معو" :األجر كالضماف ال يجتمعاف

كقد تقرر عليو الضماف"(ٓ).
رابعا :األدلة:
يستدؿ لقوؿ اإلماـ مف المعقوؿ بما يمي(ٔ):
ُ .ليس عليو شيم مف األجر ألف األجر كالضماف ال يجتمعاف كقد تقرر عليو الضماف.
ِ .إنو بالضماف ملؾ المضمكف كال يكجب عليو األجر بسبب االنتفاع بملؾ نفسو.

(ُ)

المبسكط َّ ،َُٔ/البحر الرائؽٖ ،ُٖ/الجكىرة النيرةُ.ِّٔ/

(ِ)

األـٕ ،ُْٕ/الميذبِ.ِٖٓ/

(ّ)

مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ كاسحاؽ بف راىكيو ٗ.ِْٔٓ/

(ْ)

التاج كاإل ليؿ ٕ ،ِٕٓ/منح الجليؿ ٖ ،ُٕ/تفسير القرطبيَُ.ٖٔ/

)ٓ)

المبسكط َّ.َُٔ/

(ٔ)

المرجع السابؽ نفس الجزم كالصفحة.

ػ ُِّ ػ

ادلبحث انثاًَ

ِغًُْ يف أحىَْ ّدلغْلْٗ وّدلضّسع٘
وفُه ِنيٍْْٖ:
ادلطهب األٔل :تعزٌف ادلسالاة ٔادلزارعت.
ادلطهب انثاًَ :يسائم يف أحكاو ادلسالاة ٔادلزارعت.

المطمب األوؿ :تعريؼ المساقاة والمزارعة
أوال  :تعريؼ المساقاة لغة واصطيحا:
المساقاة لغة :مفاعلة مف السقي بفتح السيف كس كف القاؼ كىي دفع النخيػؿ كال ػركـ إلػى مػف
يعمػره كيسػػقيو كيقػػكـ بمصػػلحتو ،علػى أف ي ػػكف للعامػػؿ سػػيـ (نصػيب) كالبػػاقي لمالػػؾ النخيػػؿ ،كأىػػؿ
العراؽ يسمكنيا المعاملة(ُ).
المساقاة اصطيحا:
فقػػد عرفيػػا الحنفيػػة

(ِ)

بقػػوليـ :ىػػي دفػػع النخػػؿ كال ػػرـ كاألشػػجار المامػرة معاملػػة بالنصػؼ أك

بالالث أك بالربع قؿ أك ار.
وعرفيا المالكية(ّ) بقوليـ :ىي أف يدفع الرجؿ رمو أك حائط نخلو ماال لمػف ي فيػو القيػاـ بمػا يحتػاج
إليو مف السقي كالعمؿ على أف ما أطعـ اهلل مف امرىا بينيما نصفيف أك على جزم معلكـ مف الامرة.
وعرفيا الشافعية

(ْ)

وعرفيػػا الحنابمػػة

(ٓ)

بقوليـ :ىي أف يعطي النخؿ كال ٍرـ كالب ٍقؿ ببعض ما يخرج منيا.

بقػػوليـ :ىػػي دفػػع أرض كشػػجر لػػو امػػر مػػأ كؿ لمػػف يغرسػػو أك مغػػركس

معلكـ لمف يعمؿ عليو كيقكـ بمصلحتو بجزم مشاع معلكـ مف امرتو.
كبنام على مػا مضػى مػف التعريفػات يسػتبيف لنػا جليػان أنيػا تلتقػي فػي تقريػر معنػى كاحػد كىػك أف المسػاقاة
دفػػع أرض كشػػجر لػػو امػػر مػػأ كؿ لمػػف يغرسػػو أك مغػػركس معلػػكـ لمػػف يعمػػؿ عليػػو كيقػػكـ بمصػػلحتو
على أف ما أطعـ اهلل مف امرىا بينيما نصفيف أك على جزم معلكـ مف الامرة.
ثانيا :تعريؼ المزارعة لغة واصطيحا:
المزارعػػة لغػػة :مػػف زرع الحػػب زرع ػان كز ارعػػة :بػػذره ،كالػػزرع أيض ػان اإلنبػػات يقػػاؿ زرعػػو اهلل أم
أنبتو كمنو قكلو تعالى :أأٔٛ ُٜضسعىٔه أَ ٔحٓ ٌّضِِّّّسعىْ
)ُ)

مختار الصحاح ُ ،َُٓ/لساف العرب ُْ،ّْٗ/

)ِ)

الجكىرة النيرة ُ.ّّٕ/

)ّ)

حاشية العدكم على شرح فاية الطالب الربانيِ.َِٖ/

)ْ)

ُ.ُِٓ/

)ٓ)

ال افي في فقو اإلماـ أحمد ِ.ِْٕ/

(ٔ)

سكرة الكاقعة :يةْٔ.

ػ ُّْ ػ

(ٔ)

كيقاؿ ازدرع فالف أم احترث(ُ).

المزارعة اصطيحا:
فقػػد عرفيػػا الحنفيػػة(ِ)بقػػوليـ  :ىػػي عبػػارة عػػف العقػػد علػػى المزارعػػة بػػبعض الخػػارج بش ػرائطو
المكضكعة لو شرعا.
وعرفيا المالكية بقوليـ :ىي الشر ة في الزرع(ّ).
وعرفيا الشافعية بقوليـ :ىي عمؿ على أرض ببعض ما يخرج منيا ،كالبذر مف المالؾ(ْ).
وعرفيا الحنابمة بقوليـ :ىي دفع األرض إلى مف يزرعيا بجزم مف الزرع(ٓ).
كبنام على ما مضػى مػف التعريفػات يسػتبيف لنػا جليػان أنيػا تلتقػي فػي تقريػر معنػى كاحػد كىػك أف المزارعػة

دفع الرجؿ أرضان لمف يزرعيا بجزم مف الزرع.
الفرؽ بيف المساقاة والمزارعة:

الفرؽ بيف المساقاة كالمزارعة ما يستنبط مف التعريفات أف المسػاقاة علػى الشػجر ،كالمزارعػة علػى الػزرع،
كالفرؽ بيف الشجر كالزرع أف ما لو امر كساؽ كأغصاف يسمى شج انر ،كما ليس ذلؾ فإنو يسمى زرعان.
العيقة بيف المساقاة والمزارعة :
ما مف شؾ في كجكد عالقة كطيدة راسخة بيف المساقاة كالمزارعػة ،ذلػؾ ألنيمػا عبػارة عػف دفػع
الرجؿ شجره إلػى خػر ليقػكـ بسػقيو كعمػؿ سػائر مػا يحتػاج إليػو بجػزم معلػكـ لػو مػف امػره ،فيمػا إذف
يشتر اف في أف ػالن منيمػا عقػد علػى خدمػة شػجر بجػزم مػف غلتػو لػذا ػاف مػف المناسػب أف يػدمجا
في مطلب كاحد(ٔ).

)ُ)

مختار الصحاح ُ.ُّٓ/

)ِ)

بدائع الصنائع ٔ.ُٕٓ/

)ّ)

بلغة السالؾ ألقرب المسالؾ ّ.ِْٗ/

)ْ)

إعانة الطالبيف ِ،ُٖٓ/اللباب في الفقو الشافعي ُ.ُِٓ/

)ٓ)

ال افي في فقو اإلماـ أحمد ِ.ُٕٔ/

)ٔ)

المكسكعة الفقيية ال كيتية ِٓ.ّّٓ/

ػ ُّٓ ػ

المطمب الثاني :مسائؿ في أحكاـ المساقاة والمزارعة
كيحتكم ىذا المطلب على مسألتيف مف فقو اإلماـ ابف أبي ليلى ،كاليؾ التفصيؿ.

المسألة األولى :ىؿ تجوز المساقاة؟

أوال :تصوير المسألة:

اتفػؽ رجػؿ مػع رجػؿ خػػر علػى أف يتعيػد نخػالن أك شػجر عنػػب بالسػقي كالتربيػة علػى أف الامػرة

ليما مناصفة ،فيؿ يصح ىذا العقد؟
ثانيا :تحرير محؿ النزاع:

ال شؾ في حاجة الناس إلى المسػاقاة ،كىػي أف يسػتعمؿ رجػؿ رجػالن فػي نخيػؿ أك ػركـ ليقػكـ

بإصػػالحيا علػػى أف ي ػػكف لػػو سػػيـ معلػػكـ ممػػا تغلػػو مػػا سػػبؽ ،كل نيػػا أحيطػػت بحاجػػب ايػػؼ مػػف
الخالؼ بعد ذلؾ حيف انقسـ الفقيام في جكازىا:
فذىب اإلماـ محمد بف أبي ليمى
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إلى أف المساقاة جػائزة وال بػأس فييػا ،ووافقػو عمػى ذلػؾ

المالكية( ،)5الشافعية( ،)4والحنابمة( ،)3وأبو يوسؼ ومحمد مف الحنفية(.)2
كخالؼ في ذلؾ الحنفية(ٔ) كبعض الشافعية

(ٕ)

فقالكا :إف المساقاة غير جائزة.

ثالثا :سبب الخيؼ:
يرجع سبب الخالؼ في المسألة إلى اختالؼ األحاديث مع بعضيا الػبعض فػي ظػاىر األمػر ،فعمػدة

الجميكر في إجازتيا كىـ ابف أبي ليلى كالمال ية كالشافعية كالحنابلة كأبك يكسؼ كمحمػد مػف الحنفيػة حػديث

ابف عمر الاابت " :أْ سعىي ّهلل  دفع ا َهىد خُرب خنً خُرب ،وأسضهْ عًٍ أْ َعٍّىهْ ِٓ أِىّذلُ ،وٌشعىي ّهلل  شانيش

رتشهْ"( ،)4كفي بعض ركاياتػو " :أٔه  عْلْهُ عًٍ ٔصو ِْ ختشجاه ّألسض ،وٌّّ٠اشٗ" ،كمػا ركاه مالػؾ أيضػا مػف
مرسؿ سعيد بف المسيب أف رسكؿ اهلل  قاؿ لييػكد خيبػر يػكـ افتػتح خيبػر" :ألاشوُ عٍاً ِاْ ألاشوُ
ّهلل عًٍ أْ ٌّّ٠ش ُٕننْ وُٕنىُ" .قػاؿ :ك ػاف رسػكؿ اهلل يبعػث عبػد اهلل بػف ركاحػة فيخػرص بينػو كبيػنيـ ،اػـ
(ُ)

االستذ ار ٕ.ِْ/

(ِ)

المرجع السابؽ نفس الجزم كالصفحة.

(ّ)

اللباب في الفقو الشافعيُ ،ُِٓ/اإلقناع للماكردمُ ،َُُ/فاية األخيارُ.ُِٗ/

(ْ)

شرح الزر شي على متف الخرقي ْ ،َِٖ/مطالب أكلي النيى ّ.ْٓٓ/

(ٓ) بدائع الصنائع ٔ ،ُٖٓ/العناية شرح اليدايةٗ ،ْٕٗ/البحر الرائؽ ٖ.ُٖٔ/
(ٔ)

العناية شرح اليدايةٗ ،ْٕٗ/االختيار لتعليؿ المختار ّ ،ْٕ/الجكىرة النيرة ُ.ِّٕ/

(ٕ)

اللباب في الفقو الشافعيُ ،ُِٓ/اإلقناع للماكردمُ ،َُُ/فاية األخيارُ.ُِٗ/

(ٖ) الحديث أخرجو اإلماـ مسلـ في صحيحو في تاب المساقاة ،باب المساقاة كالمعاملة بجزم مف الامر كالزرعّ.ُُٖٔ/

ػ ُّٔ ػ

يقػػكؿ" :اْ شااِ ُٜفٍىااُ واْ شااِ ُٜفٍااٍ" (ُ) ،ك ػػذلؾ مرسػػلو أيضػػا عػػف سػػليماف بػػف يسػػار فػػي معنػػاه ،كأمػػا
الحنفيػة ،كمػػف قػػاؿ بقكلػػو :فعمػدتيـ مخالفػػة ىػػذا األاػػر لألصػكؿ مػػع أنػػو ح ػػـ مػع الييػػكد ،كالييػػكد يحتمػػؿ أف
ي كف أقرىـ على أنيـ عبيد ،كيحتمؿ أف ي كف أقرىـ علػى أنيػـ ذمػة ،إال أنػا إذا أنزلنػا أنيػـ ذمػة ػاف مخالفػا

لألصػػكؿ؛ ألنػػو بيػػع مػػا لػػـ يخلػػؽ ،كأيضػػا فإنػػو مػػف المزابنػػة" ،كىػػك بيػػع التمػػر بػػالتمر متفاضػػال"؛ ألف القسػػمة
بػػالخرص بيػػع الخػػرص ،كاسػػتدلكا علػػى مخالفتػػو لألصػػكؿ بمػػا ركم فػػي حػػديث عبػػد اهلل بػػف ركاحػػة أنػػو ػػاف
يقكؿ ليـ عند الخرص" :اْ شِ ُٜفٍىُ و ٛاّنىْ ٔصأُ ّدلغاٍّ  ،واْ شاِ ُٜفٍاٍ وأضآّ ٔصاُٖىُ"(ِ) .كىػذا

حراـ بإجماع(ّ).
رابعا :األدلة:

يستدؿ لقوؿ اإلماـ ومف وافقو مف السنة واإلجماع والقياس والمعقوؿ بما يمي:

أوال :مف السنة:

حديث عبد اهلل بف عمر رضي اهلل عنيما  :أٔه عًِْ أهً خُرب ٕشنيش ِْ خيشِ ١نهْ ِٓ رتش أو صس (.)3

كفي ركاية ألحمد " :دفع خُرب أسضهْ وخنٍهْ ِمْمس٘ عًٍ ٌّنصو"(.)2
وجو الداللة مف الحديث:
إف الحػػديث يػػدؿ علػػى جػكاز المسػػاقاة كالمزارعػػة بجػػزم مػػف الغلػػة مػػف امػػر ،أك زرع ،فإنػػو عامػػؿ أىػػؿ
خيبر كالامر على ذلؾ إلى حيف كفاتو ،كلـ ينسخ البتة ،كاستمر عمؿ الخلفام الراشديف على ذلؾ(ٔ).
ثانيا :مف اإلجماع:
فقد ذ ره ابف قدامة حيث قاؿ " :كأما اإلجماع فقاؿ أبك جعفر علي بف الحسف بف علػي بػف أبػي
طالػب كعػف بائػو "عامػؿ رسػكؿ اهلل أىػؿ خيبػر بالشػػطر اػـ أبػك ب ػر اػـ عمػر كعامػاف كعلػي اػػـ
أىلكىـ إلى اليكـ يعطكف الالث كالربع كىذا عمػؿ بػو الخلفػام ال ارشػدكف مػدة خالفػتيـ كاشػتير ذلػؾ كلػـ
ين ره من ر ف اف إجماعان"(ٕ).
(ُ)

الحػديث أخرجػو اإلمػاـ مالػؾ فػي مكطئػػو ،بػاب المسػاقاة ِ .ِٕٕ/كقػاؿ عنػو المبػارؾ بػػف األايػر حػديث صػحيح ،كل نػو مرسػؿ ،جػػامع
األصكؿ في أحاديث الرسكؿ ِ.ّٔٗ /

(ِ)

سبؽ تخريجو في نفس الصفحة ،كليس فيو "أضمف نصيب ـ كتضمنكف نصيب المسلميف".

(ّ)

بداية المجتيد ْ.ِٖ/

(ْ)

الحديث أخرجو اإلماـ مسلـ في صحيحو في تاب المساقاة ،باب المساقاة كالمعاملة بجزم مف الامر كالزرعّ.ُُٖٔ/

(ٓ)

الحديث أخرجو أحمد في مسنده ،مسند عبد اهلل بف عباسْ ،ُُٖ/كقاؿ شعيب األرنؤكط :حسف لغيره ،كىذا إسناد ضعيؼ.

(ٔ)

حاشية الركض المربعٓ.ِٕٔ/

(ٕ)

الشرح ال بير البف قدامة ٓ.ْٓٓ/

ػ ُّٕ ػ

ثالثا :مف القياس:
قيػػاس المسػػاقاة علػػى المزارعػػة مػػا أنػػو ىػػك المنقػػكؿ فيػػك المكافػػؽ للقيػػاس فػػإف األرض بمنزلػػة
رأس المػػاؿ فػػي المضػػاربة كالبػػذر يجػػرم مجػػرل سػػقي المػػام كليػػذا يمػػكت فػػي األرض كال يرجػػع إلػػى
صػػاحبو كلػػك ػػاف بمنزلػػة رأس المػػاؿ فػػي المضػػاربة الشػػترط عػػكده إلػػى صػػاحبو كىػػذا يفسػػد المزارعػػة
فعلـ أف القياس الصحيح ىك المكافؽ ليدم رسكؿ اهلل  كخلفائو الراشديف(ُ).
رابعا :مف المعقوؿ:
إف الحاجػػة تػػدعك إلػػى التعامػػؿ بيػػا فػػإف ايػ انر مػػف أىػػؿ النخيػػؿ كالشػػجر ،يعجػػزكف عػػف عمارتػػو
كسقيو ،كال يم نيـ االستئجار عليػو ،ك ايػر مػف النػاس لػيس ليػـ شػجر ،كيحتػاجكف إلػى الامػر ،ففػي
تجػػكيز المسػػاقاة دفػػع للحػػاجتيف ،كتحصػػيؿ للمصػػلحة ليمػػا مع ػان ،كقػػد جػػكز الفقيػػام ذلػػؾ قياس ػان علػػى
جكازىـ المضاربة باألاماف دفعان للحاجة(ِ).
المسألة الثانية :ما حكـ المزارعة؟

أوال :تصوير المسألة:

سلٌـ أرضو لرجؿ ليزرعيا بالث ما يخرج منيا كالبذر مف المالؾ  ،فيؿ يصح ىذا العقد؟
ثانيا :تحرير محؿ النزاع:
ال شؾ في حاجة الناس إلى المزارعة كىي دفع أرض كحب لمف يزرعػو كيقػكـ عليػو أك مػزركع
لمف يعمؿ عليو بجزم مشاع معلكـ مف المتحصؿ ما سبؽ ،كل ف انقسـ الفقيام في جكازىا:
فذىب اإلماـ محمد بف أبػي ليمػى

()4

الػى أف المزارعػة جػائزة وال بػأس بيػا ،ووافقػو عمػى ذلػؾ

الشافعية( ،)3والحنابمة(.)2
كخالفو في ذلؾ الحنفية

(ٔ)

كالمال ية(ٕ) ،كبعض الشافعية(ٖ) فقالكا :إف المزارعة غير جائزة.

(ُ)

سبؿ السالـِ.ُُِ/

(ِ)

مطالب أكلي النيىّ.ٓٓٓ/

(ّ)

المبسكطِّ ،ُٕ/االستذ ار ٕ ،ِْ/األـ ٕ.ُُٕ/

(ْ)

ت ملة المجمكع ُْ ،ُِْ/اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع ِ.ّٓٓ/

(ٓ)

شاؼ القناع ّ ،ِْٓ/مطالب أكلي النيىّ ،ٕٓٔ/منار السبيؿ ُ.َْٗ/

(ٔ)

المبسكطِّ ،ُٕ/بدائع الصنائع ٔ ،ُٕٓ/اللباب شرح ال تاب ِ.ِِٖ/

(ٕ)

االستذ ار ٕ.ِْ/

(ٖ)

ت ملة المجمكع ُْ ،ُِْ/اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع ِ.ّٓٓ/

ػ ُّٖ ػ

ثالثا :سبب الخيؼ:
يرجػػع سػػبب الخػػالؼ

(ُ)

فػػي المسػػألة إلػػى اخػػتالؼ األحاديػػث مػػع بعضػػيا الػػبعض فػػي ظػػاىر

األمر ،فمف أجاز المزارعة كىـ اإلماـ ابف أبي ليلى كالشافعية كالحنابلة احتج بما ركاه أبك جعفرِْ :
ْٕدلذَن٘ أهً ُٕ ٚهجشٗ ار َضسعىْ عًٍ ٌّ ٍٞ٠وٌّشٕع كزارع علي كسعد بف مالؾ كعبد اهلل بف مسعكد كعمػر
بف عبد العزيز كالقاسـ كعركة ك ؿ أبػي ب ػر ك ؿ عمػر ك ؿ علػي كابػف سػيريف كقػاؿ عبػد الػرحمف بػف
األسكد :نت أشارؾ عبد الرحمف بف يزيد فػي الػزرع كعامػؿ عمػر النػاس علػى إف جػام عمػر بالبػذر
مػػف عنػػده فلػػو الشػػطر كاف جػػامكا بالبػػذر فليػػـ ػػذا كقػػاؿ الحسػػف :ال بػػأس أف ت ػػكف األرض ألحػػدىما
فينفقاف جميعا فما خػرج فيػك بينيمػا كرأل ذلػؾ الزىػرم كقػاؿ الحسػف ال بػأس أف يجتنػى القطػف علػى
النصؼ كقاؿ إبػراىيـ كابػف سػيريف كعطػام كالح ػـ كالزىػرم كقتػادة :ال بػأس أف يعطػي الاػكب بالالػث
أك الربع كنحكه كقاؿ معمر ال بأس أف ت كف الماشية على الالث كالربع إلى أجؿ مسمى(ِ) ،كأما مف
منعيا مف الحنفية كالمال ية كبعض الشافعية فقد استمسؾ بحديث اابت بػف الضػحاؾ أْ سعاىي ّهلل
اً عٓ ّدلضّسع٘(ّ).
رابعا :األدلة:
يستدؿ لقوؿ اإلماـ ومف وافقو مف األ ثر واإلجماع بما يمي:
أوال :مف األثر:
ُ -ما ركاه البخارم قػاؿ" :لْي إٔى جعفشْٕ ِْ :دلذَن٘ أهً ُٕ ٚهجشٗ ار َضسعىْ عًٍ ٌٍّ٠ا ٞوٌّشٕاع وصّس عٍاٍ
وععذ ٕٓ ٌِْه وعٖذ ّهلل ٕٓ ِغعىد وعّش ٕٓ عٖذ ٌّعضَض وٌّمْعُ وعشوٗ وآي إٍٔ ٕىش وآي عّش وآي عٍاٍ وّٕآ
عريَٓ ولْي عٖذ ٌّشستٓ ٕٓ ّألعىد ون ٚأشْسن عٖذ ٌّشستٓ ٕٓ َضَذ يف ٌّضس وعًِْ عّش ٌّنْط عًٍ اْ جْ
عّش ٌْٕٖزس ِٓ عنذأ فٍه ٌّشنيش ,واْ جْ وّ ٌْٕٖزس فٍهُ وزّ ولْي ّحلغٓ ر ٕؤط أْ ٛىىْ ّألسض ألحذ ْ
فُنفمْْ زتُعْ فّْ خش ١فهى ُٕناهّْ .وسأي رٌاه ٌّضهاشٌ ولاْي ّحلغآ ر ٕاؤط أْ جيٜناً ٌّمنيآ عٍاً ٌّنصاو ولاْي
(ُ)

بداية المجتيد ْ.ِٖ/

(ِ)

األار أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو في تاب المزارعة ،باب المزارعة بالشطر كنحكهّ.َُْ/

(ّ)

الحديث أخرجو اإلماـ مسلـ في صحيحو في تاب البيكع ،باب في المزارعة كالمؤاجرة ّ.ُُّٖ/

ػ ُّٗ ػ

إشّهُُ وّٕٓ عريَٓ وعنيْ وّحلىُ وٌّضهشٌ ولْٜدٗ :ر ٕؤط أْ َعنيٍ ٌّ٠ىٓ ٌْٕ ٍٞ٠أو ٌّشٕع و ىأ ولْي ِعّش:
ر ٕؤط أْ ٛىىْ ّدلْشُ٘ عًٍ ٌّ ٍٞ٠وٌّشٕع ا أجً ِغًّ"(.)6
ِ -أار رافع بف خديج قاؿ" :ونْ ٔىشٌ ّألسض ٌْٕنْحُ٘ فُهْ ٔغٍّ ٌصْحٔ ّألسض أو ٌغُذ ّألسض فشمبْ
َصْٓ رٌه وٛغٍُ ّألسض وسمبْ ٛصْٓ ّألسض وَغٍُ رٌه فنهُنْ ,فؤِْ ٌّزهٔ وٌّىسق فٍُ َىٓ َىِِز"(.)5
وجو الداللة مف األثريف:
قػػاؿ ال اسػػاني(ّ) معلق ػان " :كأدنػػى درجػػات فعلػػو  :الج ػكاز كقػػد كرد الج ػكاز عػػف علػػي  ،كابػػف مسػػعكد
كركاية عف ابف عباس ،كعمر بف عبد العزيز ،كالقاسـ ،كعركة ،كالزىرم ،كابف أبي ليلى ،كابف المسيب".
اـ إف عمؿ ىؤالم جميعان ال سيما كأف فييـ مػف صػحابة رسػكؿ اهلل  مػف يقتػدل بيػـ علػي كسػعد بػف مالػؾ
كعبػػد اهلل بػػف مسػػعكد رضػػي اهلل عػػنيـ ليػػدؿ جليػان علػػى أنيػػـ مػػا فعلػكا ذلػػؾ إال كقػػد تلقػكا كسػػمعكا فيػػو شػػيئان عػػف
رسكؿ اهلل  ،فيذا مف المكقكؼ الذم لو ح ـ المرفكع ما يقرر علمام مصطلح الحديث.
ثانيا :مف اإلجماع:
قاؿ ابف قدامة" :كقد أجمع الخلفام الراشدكف على جكاز العمؿ بالمزارعة"(ْ).

(ُ)

الحديث سبؽ تخريجو ص ُّٗ.

(ِ)

األار أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو في تاب المزارعة ،باب قطع الشجر كالنخؿ ِ.ُٖٗ/

(ّ)

بدائع الصنائع ٓ.ِْٓ/

(ْ)

المغني ٓ ،ُِّ/الشرح ال بير البف قدامة ٓ.ٖٓٓ/

ػ َُْ ػ

ادلبحث انثانث

ِغًُْ يف أحىَْ ٌّغصٔ
وفُه ِنيٍْْٖ:
ادلطهب األٔل :تعزٌف انغصب.
ادلطهب انثاًَ :يسأنت يف أحكاو انغصب.

المطمب األوؿ :تعريؼ الغصب
الغصب لغة :أخػذ الشػيم ظلمػان ،يقػاؿ :غصػبو منػو كغصػبو عليػو بمعنػى كاحػد كىػك االسػتيالم
على حؽ الغير عدكانان(ُ).
الغصب اصطيحا:
فقد عرفو الحنفية()5بقوليـ :ىك أخذ ماؿ متقكـ محترـ بغير إذف المالؾ على كجو يزيؿ يده.
وعرفو المالكية()4بقوليـ :ىك أخذ الماؿ قي ار تعديان بال حرابة.
وعرفو الشافعية

()3

بقوليـ :ىك إزالة يد المالؾ عف مالو المتقكـ على سبيؿ المجاىرة كالمغالبة بفعؿ

في الماؿ.
وعرفو الحنابمة()2بقوليـ :ىك استيالم اإلنساف على ماؿ غيره بغير حؽ.
كبنام على ما مضػى مػف التعريفػات يسػتبيف لنػا جليػان أنيػا تلتقػي فػي تقريػر معنػى كاحػد كىػك أف الغصػب

ىك االستيالم على حؽ غيره قي انر بغير حؽ مف عقار كمنقكؿعلى سبيؿ المجاىرة كالمغالبة.

(ُ)

المحيط في اللغة ُ ،ّٕٗ/الصحاح تاج اللغة ُ ،ُْٗ/التكقيؼ على ميمات التعاريؼ ُ.ِِٓ/

)ِ)

اللباب في شرح ال تاب ِ.ُٖٖ/

(ّ)

الفكا و الدكاني على رسالة ابف أبي زيد القيركانيِ.ُٕٓ/

(ْ)

ت ملة المجمكع ُْ.َِّ/

(ٓ)

ال افي في فقو اإلماـ أحمد ِ.ُِٕ/

ػ ُِْ ػ

المطمب الثاني :مسائؿ في أحكاـ الغصب.
لػػـ أعاػػر مػػف فقػػو اإلمػػاـ محمػػد بػػف أبػػي ليلػػى فػػي أح ػػاـ الغصػػب إال علػػى مسػػألة كاحػػدة تتعلػػؽ
بأح ػػاـ العبيػػد فلػػـ أتطػػرؽ إلييػػا نظ ػ انر ل ػػكف ماػػؿ ىػػذه المسػػائؿ غيػػر مكجػػكدة فػػي عص ػرنا الحاضػػر،
كنػػص المسػػألة مػػا يلػػي :اغتصػػػب الرجػػؿ الجاريػػػة فباعيػػا وأعتقيػػػا المشػػػتري فيػػؿ يصػػػح البيػػػع
والعتؽ؟(.)6

(ُ)

المبسكطَّ ،ُِٗ/األـٕ.َُِ/

ػ ُّْ ػ

اخلامتت
وٛش ًّٜعًٍ:
ا
 أٔال :أْى انُتائج.ا
 -ثاٍَا :أْى انتٕصٍاث.

وبعد حمد اهلل العزيز بأف يسر لي إخراج ىذا البحث المتواضع ،وبعد الصية عمى رسولو أبي
الطيب  ،وقبؿ أف أضع قممي أود أف أبرز أىـ ما خمصت إليو في دراستي ىذه مف نتائج وتوصيات.
أوال :أىـ النتائج:
أ.

ما يتعمؽ بمنيج اإلماـ ابف أبي ليمى:
ُ .عاش اإلماـ ابف أبػي ليلػى برىػة مػف الػزمف عاصػر فييػا لتػا الػدكلتيف اإلسػالميتيف األمكيػة
كالعباسػػية لػػكحظ فييػػا أف اإلمػػاـ ػػاف نػػأل بنفسػػو بعيػػدان عػػف الخالفػػات السياسػػية كلػػـ ي ػػف
كالده الذم اف ساطعان في االنحياز ال امؿ إلى صفكؼ أمير المؤمنيف علي كل نو لـ
يخؼ ميلو إلى علي في اير مف مسائلو إذا اختلؼ مع غيره مف الصحابة ،
ِ .ظيػر جليػان مػف اسػتقرائنا آل ارئػو أف اإلمػاـ بلػأ رتبػػة االجتيػاد المطلػؽ فيػك يقػرر مػا يػرل أنػػو
الحؽ مف كجية نظػره ،بيػد أنػي لػـ أعاػر علػى نػص محػدد يبػيف فيػو اإلمػاـ مصػادر الفقػو
عنده  ،فقمت بالبحث عف أدلة المكافقيف لو كاعتبارىا مما ييستدؿ بو لما ذىب إليو.

ّ .لػػكحظ مػػف خػػالؿ البحػػث أف اإلمػػاـ فػػي أغلػػب األحيػػاف ػػاف مػػائالن إلػػى جان ػب النصػػكص
متشباان بيا مما فنراه يكافؽ الجميكر في اير مف المسائؿ.
ب .ما يتعمؽ بالمسائؿ والقضايا الفقيية التي ذكر لإلماـ ابف أبي ليمى رأي فييا:
ُ .عدد المسائؿ التي تـ تناكليا بالدراسة في ىذه الرسالة بلأ (ْٓ) مسألة.
 .5كافػػؽ اإلمػػاـ محمػػد بػػف أبػػي ليلػػى المػػذاىب األربعػػة جميع ػان فػػي مسػػألتيف كانفػػرد فػػي خمػػس
مسائؿ مف المسائؿ التي تـ بحايا في ىذه الرسالة.
 المسائؿ التي اتفؽ فييا اإلماـ ابف أبي ليمى مع المذاىب األربعة ،وىما مسألتاف:أ .إف المتبايعيف إذا اختلفا في الامف ،كالسلعة قائمة ،تحالفا كترادا البيع ،كيبدأ البائع باليميف.
ب .إف المشػػترم إذا اسػػتغؿ المبيػػع ،أك عرضػػو علػػى البيػػع ،أك تصػػرؼ فيػػو تصػرفان داالن علػػى
الرضا بو قبؿ علمو بالعيب ،لـ يسقط خياره؛ ألف ذلؾ ال يدؿ على الرضا بو معيبان.
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 المسائؿ التي انفرد فييا اإلماـ ابف أبي ليمى عف المذاىب األربعة وىي خمس مسائؿ:أ .إنػػو يقػػكؿ بج ػكاز بيػػع السػػمؾ فػػي اآلجػػاـ مػػع أف أصػػحاب المػػذاىب األربعػػة يقكلػػكف بعػػدـ
الجكاز.
ب .إن ػػو يق ػػكؿ :إف م ػػف اش ػػترل أرضػ ػان بي ػػا نخ ػػؿ م ػػؤبر ف ػػالامر للمش ػػترم مطلقػ ػان اش ػػترط أك ل ػػـ
يشترط ،مع أف أصحاب المذاىب األربعة يقكلكف للبائع.
ت .إنو يقكؿ :إف المضمكف عنو يبػ أر بػنفس الضػماف كأصػحاب المػذاىب األربعػة يقكلػكف :إف
المضمكف عنو ال يب أر بنفس الضماف بؿ باألدام.
ث .إنو يقكؿ إف الك الة المطلقة العامة تصح كأصحاب المذاىب األربعة يقكلكف ال تصح.
غيره إذا اف مأذكنان لو في التجػارة كأصػحاب المػذاىب األربعػة
ج .إنو يقكؿ بجكاز فالة الرجؿ ى
يقكلكف بعدـ الجكاز.

 وافؽ اإلماـ ابف أبػي ليمػى بعػض أصػحاب المػذاىب الفقييػة األربعػة ،وخػالؼ الػبعض اآلخػرفي ثماف وثيثيف ( )44مسألة مف المسائؿ التي تـ بحثيا في ىذه الرسالة أذكر بعضيا.
صاعا مف و
تمر بدؿ ما حلب مف اللبف.
أ .أف مف اشترل مصراة فلو أف يردىا كيرد معيا
ن

ب .إذا أسلـ الرجؿ في اللحـ فإف البيع صحيح كال بأس بو ،إذا بيف مكاضع اللحـ.

ت .جكاز التك يؿ في مطالبة الحقكؽ ،كااباتيا ،كالمحا مة فييا حاض انر اف المك ؿ أك غائبان،
صحيحان أك مريضان.
ث .إنو يقكؿ ب راىة بيع المرابحة مع أف الجميكر يقكلكف بالجكاز.
ج .إنػػو يقػػكؿ بصػػحة بيػػع الفضػػكلي سػػلعةن صػػاحبيا حاضػػر سػػا ت مػػع أف الجميػػكر يقكلػػكف
بالبطالف.
ح .إنػػو يقػػكؿ :إذا اسػػتيلؾ الرجػػؿ الغنػػي مػػاالن لكلػػده ال بيػػر فيػػك غيػػر ضػػامف مػػع أف الجميػػكر
يقكلكف :يضمف.
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ثانيا :أىـ التوصيات:
ُ .أكصي طلبة العلـ الشرعي أف ييتمكا بجمع فقو السلؼ ،ذلؾ الفقو الذم تضمو بطكف أميات
تب الفقو لعلنا نجد فييا ما يخدـ كاقعنا كمجتمعات األمة.
ِ .أكصي طلبة العلـ الشرعي أف يطلعكا على فقو اإلماـ حتى يبينكا لغيرىـ ممف خفي عليو ىذا
الفقو بأف اإلماـ قد كافؽ المذاىب األربعة ،أك أحدىا ،أك خالفيا ،أك بعضيا ،كأف الخطأ كارد
على ؿ اجتياد؛ ألف العصمة قد دفنت يكـ انتقؿ سيد ال ائنات  إلى جكار ربو.
ّ .أكصي طلبة الدراسات العلمية الجامعية أف تيتـ بدراسة فقو األئمة.
ْ .أكصي طلبة العلـ بالتنكر كعدـ اال تفام بقكؿ عالـ مف العلمام ،فمذاىب المسلميف ال تنحصر
في قكؿ عالـ مف العلمام ،كلـ تقتصر على المذاىب األربعة المشيكرة فقط.
ٓ .أكصي طلبة العلـ الشرعي كالمفتيف باالستفادة مف ىذا الفقو في التطبيقات المعاصرة السيما
التعامؿ مع المخالفيف كغير المسلميف.

وختاما:
أسأؿ اهلل العلي القدير أف يتقبؿ ىذا العمؿ ،كأف يكفقنا لمزيد مف األعماؿ الصالحة ،كأف
يرزقنا اإلخالص في النية كالقكؿ كالعمؿ ،كأف يجزم عنا ؿ خير كبر ة ،ؿ مف أسيـ في إخراج
ىذا العمؿ المبارؾ إلى النكر ،كأساؿ مف اهلل التكفيؽ إلى ما فيو رضاه ،كاهلل المستعاف كال حكؿ كال
قكة إال باهلل ،كالحمد هلل رب العالميف.

وآخش دعىّْٔ أْ ّحلّذ هلل سٓ ٌّعْدل
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انفٓارس انعايت
وٛش ًّٜعًٍ:
ا
 أٔال :فٓزس اٌَاث انمزآٍَت.ا
 ثاٍَا :فٓزس األحادٌث انُبٌٕت انشزٌفت ٔاَثار.ا
 -ثانثا :فٓزس ادلصادر ٔادلزاجع.

أوال :فيرس اآليات القرآنية
ُرتب حسب السورة
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 ﴿ 007 .25بْ اٌزّٓ آِنٌا ًػٌٍّا اٌصبٌحبد ؤًٌئه ىُ خْش اٌجشّخ﴾ 26 .......................
 ﴿ 008 .26جضائىُ ػنذ سثيُ جنبد ػذْ رجشُ ِٓ رحزيب األٔيبس﴾ 26 ....................

ػ َُٓ ػ
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ثالثا :المراجع والمصادر
أوال :القرآف الكريـ والتفسير:

رتبت المراجع ىجائيا

ُ.القرف ال ريـ.

ِ.أح اـ القرف ،أحمد بف علي الرازم الجصاص ،دار ال تب العلمية ،بيركتُْٗٗ ،ـ.

ّ.تفسير القرطبي ،محمد بف أحمد األنصارم القرطبي ،دار ال تب المصرية ،القاىرةُْٗٔ ،ـ.
ْ.التفسير الكسيط للقرف ال ريـ ،محمد سيد طنطاكم ،دار نيضػة مصػر للطباعػة كالنشػر كالتكزيػع،
الفجالة ،القاىرةُٕٗٗ،ـ.

ٓ.زاد المس ػػير ف ػػي عل ػػـ التفس ػػير ،عب ػػد ال ػػرحمف ب ػػف عل ػػي الج ػػكزم ،دار ال ت ػػاب العرب ػػي ،بي ػػركت،
ُِِْق.

ٔ.الن ػػت كالعيػػكف ،علػػي بػػف محمػػد بػػف حبي ػب البصػػرم ،الشػػيير بالمػػاكردم ،دار ال تػػب العلميػػة،
بيركت ،لبناف(،بدكف).

ثانيا :كتب السنة النبوية وعموميا:
البسػػتي ،مؤسسػػة الرسػػالة،
ٕ.اإلحسػػاف فػػي تقريػػب صػػحيح ابػػف حبػػاف ،محمػػد بػػف حبػػاف بػػف أحمػػد ي
بيركتُٖٖٗ،ـ.
ٖ.إرشػػاد السػػارم لشػػرح صػػحيح البخػػارم ،أحمػػد بػػف محمػػد بػػف أبػػى ب ػػر القتيبػػي ،المطبعػػة ال بػػرل
األميريةُِّّ ،ق.

ٗ.إركام الغليػػؿ فػػي تخ ػريج أحاديػػث منػػار السػػبيؿ ،محمػػد بػػف ناصػػر األلبػػاني ،الم تػػب اإلسػػالمي،
بيركتُٖٗٓ ،ـ.

َُ.تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم ،محمد عبدالرحمف بف عبدالرحيـ المبار فكرم ،دار ال تػب
العلمية ،بيركت( ،بدكف).

ُُ.تنبيو القارئ لتقكيػة مػا ضػعفو األلبػاني (كيليػو :تنبيػو القػارمم لتضػعيؼ مػا قػكاه األلبػاني) ،عبػد
اهلل بف محمد بف أحمد الدكيش ،دار العلياف للنشر كالنسخ كالتصكير كالتجليد ،بريدةَُٗٗ،ـ.

ُِ.التيسػػير بش ػػرح الج ػػامع الص ػػغير ،محم ػػد ب ػػف تػػاج الع ػػارفيف الح ػػدادم ،م تب ػػة اإلم ػػاـ الش ػػافعي،
الرياضُٖٖٗ ،ـ.

ُّ.جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ ،محمػد بػف محمػد بػف األايػر الجػزرم  ،دار ال تػب العلميػة،
(بدكف).

ُْ.سبؿ السالـ ،محمد بف إسماعيؿ الصنعاني ،دار الحديث( ،بدكف).
ػ ُْٓ ػ

ُٓ.سلس ػػلة األحادي ػػث الص ػػحيحة كش ػػيم م ػػف فقيي ػػا كفكائ ػػدىا ،محم ػػد ب ػػف ناص ػػر األلب ػػاني ،م تب ػػة
المعارؼ للنشر كالتكزيع ،الرياضُٗٗٓ ،ـ.

ُٔ.سلسلة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأارىا السيا في األمة ،محمد بػف ناصػر األلبػاني ،دار
المعارؼ ،الرياضُِٗٗ ،ـ.

ُٕ.سنف ابف ماجو ،محمد بف يزيد القزكيني ،دار إحيام ال تب العربية( ،بدكف).

ُٖ.سنف أبي داكد ،سليماف بف األشعث السجستاني ،الم تبة العصرية ،صيدا ،بيركت( ،بدكف).
ُٗ.س ػ ػػنف الترم ػ ػػذم ،محمػػ ػػد ب ػ ػػف عيسػ ػ ػػى الترم ػ ػػذم ،م تبػػ ػػة كمطبع ػ ػػة مصػ ػ ػػطفى الب ػ ػػابي الحلبػػ ػػي،
مصرُٕٗٓ،ـ.

َِ .سنف الدارقطني ،علي بف دينار الدارقطني ،دار المعرفة ،بيركت ُٗٔٔ ،ـ.
ُِ.الس ػػنف الص ػػغير للبييق ػػي ،أحم ػػد ب ػػف الحس ػػيف البييق ػػي ،جامع ػػة الد ارس ػػات اإلس ػػالمية ،راتش ػػي،
با ستافُٖٗٗ،ـ.

ِِ.السنف ال برل ،أحمد بف الحسيف البييقي ،دار ال تب العلمية ،بيركتََِّ،ـ.

ِّ.شرح مش ؿ اآلاار ،أحمد بف محمد بف سالمة المعركؼ بالطحاكم ،مؤسسة الرسالةُْٗٗ،ـ
ِْ.شرح معاني اآلاار ،أحمد بف محمد بف سالمة المعركؼ بالطحاكم ،عالـ ال تبُْٗٗ،ـ.
ِٓ.صحيح البخارم ،محمد بف إسماعيؿ البخارم ،دار طرؽ النجاة ،دمشؽََُِ ،ـ.

ِٔ.صحيح الجامع الصغير كزياداتو ،محمد بف ناصر األلباني ،الم تب اإلسالمي( ،بدكف).

ِٕ.صحيح مسلـ ،مسلـ بف حجاج القشيرم النيسابكرم ،دار إحيام التراث العربي ،بيركت( ،بدكف)
ِٖ.صػػحيح كضػػعيؼ سػػنف ابػػف ماجػػة ،محمػػد ناصػػر الػػديف األلبػػاني ،برنػػامج منظكمػػة التحقيقػػات
الحدياية(بدكف).

ِٗ.صػػحيح كضػػعيؼ سػػنف أبػػي داكد ،محمػػد ناصػػر الػػديف األلبػػاني ،برنػػامج منظكمػػة التحقيقػػات
الحدياية ،اإلس ندرية( ،بدكف).

َّ.ص ػػحيح كض ػػعيؼ س ػػنف الترم ػػذم ،محم ػػد ناص ػػر ال ػػديف األلب ػػاني ،برن ػػامج منظكم ػػة التحقيق ػػات
الحدياية( ،بدكف).

ُّ.ضعيؼ الترغيب كالترىيب ،محمد ناصر الديف األلباني ،دار المعارؼ ،الرياض( ،بدكف).

ِّ.عمػػدة القػػارم شػػرح صػػحيح البخػػارم ،محمػػكد بػػف حسػػيف بػػدر الػػديف العينػػي ،دار إحيػػام الت ػراث
العربي ،بيركت(،بدكف)

ّّ.مجمع الزكائد كمنبع الفكائد ،علي بف أبي ب ر الييامي ،دار الف ر ،بيركتُُٗٗ ،ـ.
ّْ.المستدرؾ على الصحيحيف ،محمد بف عبداهلل الحا ـ ،دار ال تب العلمية ،بيركتَُٗٗ ،ـ.

ّٓ.مسند أبي داكد الطيالسي ،سليماف بف داكد بف الجاركد الطيالسي ،دار ىجر ،مصرُٗٗٗ،ـ.
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ّٔ.مسند أبي يعلى ،أحمد بف علي المكصلي ،دار المأمكف للتراث ،دمشؽُْٖٗ،ـ.

ّٕ.مسند اإلمػاـ أحمػد بػف حنبػؿ ،أحمػد بػف محمػد الشػيباني ،تحقيػؽ شػعيب األرنػؤكط ،عػادؿ مرشػد
ك خركف ،مؤسسة الرسالةََُِ،ـ.

ّٖ.مسند الشامييف ،أبك القاسـ سليماف بف أحمد الطبراني ،مؤسسة الرسالة ،بيركتُْٖٗ،ـ.

ّٗ.مش اة المصابيح ،محمد بف عبد اهلل العمرم التبريزم ،الم تب اإلسالمي ،بيركتُٖٗٓ ،ـ
َْ.مصنؼ ابف أبي شيبة ،عبداهلل بف محمد بف أبي شيبة( ،بدكف).

ُْ.المصنؼ ،عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني ،المجلس العلمي ،اليند ،الم تب اإلسالمي ،بيركت،
َُّْىػ.

ِْ.المعجـ األكسط ،أبك القاسـ سليماف بف أحمد الطبراني ،دار الحرميف ،القاىرة( ،بدكف).
ّْ.المعجـ ال بير ،أبك القاسـ سليماف بف أحمد الطبراني ،م تبة ابف تيمية ،القاىرةُْٗٗ،ـ.
ْْ.المكطأ ،مالؾ بف أنس األصبحي ركاية محمد بف الحسف ،الم تبة العلمية(،بدكف).
ْٓ.المكطأ ،مالؾ بف أنس األصبحي ،مؤسسة الرسالةُُِْ ،ىػ.

ثالثا :الفقو اإلسيمي:

أ .كتب المذىب الحنفي:

ْٔ.أخبار أبي حنيفة كأصحابو ،الحسيف بف علي الص ٍي ىمرم ،عالـ ال تب ،بيركتُٖٗٓ ،ـ.
ْٕ.اخػػتالؼ أب ػػي ىحنيفػػة كاب ػػف أب ػػي ليلػػى ،يعق ػػكب ب ػػف إب ػراىيـ ب ػػف حبي ػػب األنصػػارم ،لجن ػػة إحي ػػام
المعارؼ النعمانية ،اليند( ،بدكف).

ْٖ.االختيار لتعليؿ المختار ،عبد اهلل بف مكدكد المكصلي ،مطبعة الحلبي ،القاىرةُّٕٗ ،ـ.

ْٗ.البحر الرائؽ شرح نز الدقائؽ ،زيف الديف بف نجيـ ،كفي خره :ت ملة البحػر ال ارئػؽ ،محمػد بػف

حس ػػيف ب ػػف عل ػػي الط ػػكرم ،كبالحاش ػػية :منح ػػة الخ ػػالؽ الب ػػف عاب ػػديف ،دار ال ت ػػاب اإلس ػػالمي،

الرياض( ،بدكف).

َٓ.بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،أبك ب ر بف مسعكد بػف أحمػد ال اسػاني الحنفػي عػالم الػديف،
دار ال تب العلمية ،بيركتُٖٗٔ ،ـ.

ُٓ.تبيػػيف الحقػػائؽ شػػرح نػػز الػػدقائؽ كحاشػػية الشػػلبي ،عامػػاف بػػف علػػي الزيلعػػي ،المطبعػػة ال بػػرل
األميرية ،بكالؽ ،القاىرةُِٖٗ ،ـ.

ِٓ.الجػػامع الصػػغير كشػػرحو النػػافع ال بيػػر ،الجػػامع الصػػغير لمحمػػد بػػف الحسػػف الشػػيباني ،كالنػػافع
ال بير لمحمد عبد الحي بف محمد الل نكم ،دار عالـ ال تب ،بيركتَُْٔ ،ىػ.

ّٓ.الجكىرة النيرة ،أبك ب ر بف على بف محمد الزبيدم ،المطبعة الخيرية ،مصرُِِّ ،ىػ.
ْٓ.حاشية ابف عابديف ،محمد بف عمر بف عابديف ،دار الف ر ،بيركتُِٗٗ ،ـ.
ػ ُٔٓ ػ

ٓٓ.الحجة على أىؿ المدينة ،محمد بف الحسف الشيباني ،عالـ ال تب ،بيركتَُّْ ،ىػ.

ٔٓ.درر الح اـ في شرح مجلة األح اـ ،علي حيدر خكاجو أميف أفندم ،دار الجيؿُُٗٗ،ـ.
ٕٓ.العناية شرح اليداية ،محمد بف محمد بف محمكد البابرتي ،دار الف ر( ،بدكف).

ٖٓ.الفتػاكل الينديػػة فػػي مػػذىب اإلمػاـ األعظػػـ أبػػي حنيفػػة النعمػػاف ،لجنػة علمػػام برئاسػػة نظػػاـ الػػديف
البلخي  ،دار الف رَُُّ ،ىػ.

ٗٓ.فتح القدير ،محمد بف عبد الكاحد المعركؼ بابف اليماـ الحنفي ،دار الف ر ،بيركت(،بدكف)
َٔ.اللباب في شرح ال تاب ،عبد الغني بف طالب الغنيمي ،الم تبة العلمية ،بيركت( ،بدكف).
ُٔ .المبسكط ،محمد بف أحمد السرخسي ،دار المعرفة ،بيركتُّٗٗ ،ـ.

ِٔ.مجلة األح اـ العدليػة ،لجنػة م كنػة مػف عػدة علمػام كفقيػام فػي الخالفػة العامانيػة ،الناشػر :نػكر
محمد كغيره(،بدكف).

ّٔ.مجمػػع األنيػػر فػػي شػػرح ملتقػػى األبحػػر ،عبػػدالرحمف بػػف الشػػيخ محمػػد بػػف سػػليماف ،دار إحيػػام
التراث العربي(،بدكف).

ْٔ.المحيط البرىاني في الفقو النعماني ،محمكد بف أحمد بف مازه البخارم ،دار ال تب العلميةََِْ ،ـ.

ٓٔ.اليداية شرح البداية ،علي بف أبي ب ر المرغيناني ،دار إحيام التراث العربي ،بيركت(،بدكف).
ب .كتب المذىب المالكي:

ٔٔ.إرشػػاد السػػالؾ إلػػى أشػػرؼ المسػػالؾ فػػي فقػػو اإلمػػاـ مالػػؾ ،عبػػد الػػرحمف بػػف عس ػ ر البغػػدادم،
كبيامشو حاشيتو إلبراىيـ بف حسف ،مصطفى البابي الحلبي كأكالده ،مصر(،بدكف).

.76االستذ ار ،يكسؼ بف عبد اهلل القرطبي ،دار ال تب العلمية ،بيركتَََِ،ـ.

.76بداي ػػة المجتي ػػد كنياي ػػة المقتص ػػد ،محم ػػد ب ػػف أحم ػػد ب ػػف رش ػػد القرطب ػػي األندلس ػػي ،دار الح ػػديث،
القاىرةََِْ ،ـ.

ٗٔ.البيجة في شرح التحفة ،علي بف عبد السالـ بف علي أبك الحسف النسكلي ،دار ال تب العلمية،
لبنافُٖٗٗ ،ـ.

َٕ.البياف كالتحصيؿ ،محمد بف أحمد بف رشد القرطبي ،دار الغرب اإلسالمي ،بيركتُٖٖٗ ،ـ.
ُٕ.الت ػػاج كاإل لي ػػؿ لمختص ػػر خلي ػػؿ ،محم ػػد ب ػػف يكس ػػؼ الغرن ػػاطي ،دار ال ت ػػب العلمي ػػة ،بي ػػركت،
ُْٗٗـ.

ِٕ.التلقيف في الفقو المال ي ،عبد الكىاب البغدادم القاضي ،دار ال تب العلميةََِْ ،ـ.
ّٕ.التميي ػػد لم ػػا ف ػػي المكط ػػأ م ػػف المع ػػاني كاألس ػػانيد ،يكس ػػؼ ب ػػف عب ػػد اهلل ب ػػف عب ػػد الب ػػر النم ػػرم
األندلسي ،ك ازرة األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية ،المغربُّٖٕ ،ىػ.
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ْٕ.جامع األميات ،ابف عمر ابف الحاجب المال ي ،اليمامة(،بدكف).

ٕٓ.حاشػػية الخرشػػي علػػى مختصػػر خليػػؿ ،محمػػد بػػف علػػي الخرشػػي المػػال ي ،دار ال تػػب الف ػػر،
بيركت( ،بدكف).

ٕٔ.حاشية الدسكقي على الشرح ال بير ،محمد بف عرفة الدسكقي ،دار الف ر( ،بدكف).

ٕٕ.حاشػػيو الصػػاكم علػػى الشػػرح الصػػغير ،أحمػػد بػػف محمػػد الخلػػكتي أبػػك العبػػاس الشػػيير بالصػػاكم
المال ي ،دار المعارؼ( ،بدكف).

ٖٕ.حاشػػيو العػػدكم علػػى شػػرح فايػػة الطالػػب الربػػاني ،علػػي بػػف أحمػػد بػػف م ػػرـ الصػػعيدم العػػدكم،
دار الف ر ،بيركتُْٗٗ ،ـ.

ٕٗ.الذخيرة ،شياب الديف بف إدريس القرافي ،دار الغرب اإلسالمي ،بيركتُْٗٗ ،ـ.
َٖ.الشرح ال بير ،أحمد بف محمد العدكم  ،الشيير بالدردير ،دار الف ر(،بدكف).

ُٖ.شرح حدكد ابف عرفة ،محمد بف قاسـ األنصارم المال ي ،الم تبة العلميةَُّٓ ،ىػ.

ِٖ.شرح مختصر خليؿ ،محمد بف عبد اهلل الخرشي ،دار الف ر للطباعة ،بيركت(،بدكف).
ّٖ.شرح ميارة الفاسي ،محمد بف أحمد بف محمد المال ي ،دار المعرفة(،بدكف).

ْٖ.الفكا و الدكاني على رسالة ابف أبي زيد القيركاني ،أحمد بف غانـ بف سالـ النفراكم ،دار الف رُٗٗٓ ،ـ.
ٖٓ.القكانيف الفقيية ،محمد بف أحمد بف جزم الغرناطي( ،بدكف).

ٖٔ.ال افي في فقو أىؿ المدينة ،يكسؼ بف عبد اهلل القرطبي ،م تبة الرياض الحدياة ،الرياضَُٖٗ ،ـ.
ٕٖ.المدكنة  ،مالؾ بف أنس األصبحي ،دار ال تب العلمية ،بيركتُْٗٗ ،ـ.

ٖٖ.المقدمات المميدات ،محمد بف أحمد بف رشد القرطبي ،دار الغرب اإلسالميُٖٖٗ ،ـ.
ٖٗ.منح الجليؿ شرح مختصر خليؿ ،محمد بف أحمد عليش ،دار الف ر ،بيركتُٖٗٗ ،ـ.

َٗ.مكاى ػػب الجلي ػػؿ ش ػػرح مختص ػػر خلي ػػؿ ،محم ػػد ب ػػف محم ػػد الطرابلس ػػي المع ػػركؼ بالحط ػػاب ،دار
الف ر ،بيركتُِٗٗ،ـ.

ت .كتب المذىب الشافعي:

ُٗ.أسنى المطالب شرح ركض الطالب ،ز ريا بف محمد األنصارم ،دار ال تاب اإلسالمي(بدكف).
ِٗ.إعانػ ػة الط ػػالبيف عل ػػى ح ػػؿ ألف ػػاظ ف ػػتح المع ػػيف ،أب ػػك ب ػػر المش ػػيكر ب ػػالب رم ب ػػف محم ػػد الش ػػطا
الدمياطي ،دار الف ر ،بيركتُٕٗٗ،ـ.

ّٗ.اإلقناع في الفقو الشافعي ،علي بف محمد الماكردم( ،بدكف).
ْٗ.اإلقنػػاع فػػي حػػؿ ألفػػاظ أبػػي شػػجاع ،محمػػد بػػف أحمػػد الخطيػػب الش ػربيني ،دار الف ػػر ،بيػػركت،
(بدكف).

ػ ُٖٓ ػ

ٓٗ.األـ ،محمد بف إدريس الشافعي ،دار المعرفة ،بيركتَُٗٗ ،ـ.

ٔٗ.تحفة المحتاج في شرح المنياج ،أحمد بف بف حجر الييتمػي ،الم تبػة التجاريػة ال بػرل ،مصػر،
ُّٖٗـ( .بدكف)

ٕٗ.حاشػ ػػية البجيرمػ ػػي علػ ػػى شػ ػػرح الخطيػ ػػب ،سػ ػػليماف بػ ػػف محمػ ػػد البجيرمػ ػػي ،دار الف ػ ػػر ،بيػ ػػركت
ُٓٗٗـ.

ٖٗ.حاشية البجيرمي على شرح المنيج ،سليماف بف محمد البجيرمي ،مطبعة الحلبيَُٗٓ،ـ (بدكف).

ٗٗ.حاشػػيتا قليػػكبي كعمي ػرة ،أحمػػد سػػالمة القليػػكبي كأحمػػد البرلسػػي ،دار الف ػػر ،بيػػركتُٗٗٓ ،ـ.
(بدكف)

ََُ.الحػػاكم ال بيػػر فػػي فقػػو اإلمػػاـ الشػػافعي شػػرح مختصػػر المزنػػي ،علػػى بػػف محمػػد بػػف حبيػػب
البصرم ،الشيير بالماكردم ،دار ال تب العلمية ،بيركتُٗٗٗ ،ـ.

َُُ.ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف ،يحيي بف شرؼ النككم ،الم تب اإلسػالمي ،بيػركت ،دمشػؽ،
عمافُُٗٗ ،ـ.

َُِ.الس ػ ػ ػراج الكىػ ػ ػػاج علػ ػ ػػى مػ ػ ػػتف المني ػ ػ ػػاج للنػ ػ ػػككم ،محمػ ػ ػػد الزىػ ػ ػػرم الغم ػ ػ ػراكم ،دار المعرف ػ ػ ػػة،
بيركت(،بدكف)

َُّ.الشرح ال بير ،عبد ال ريـ بف محمد الرافعي ،دار الف ر ،بيركت(،بدكف).
َُْ.غاية البياف شرح زبد ابف رسالف ،محمد بف أبي العباس الرملي ،دار المعرفة ،بيركت( ،بدكف).

َُٓ.الغرر البيية في شرح البيجة الكردية ،ز ريا بف محمد األنصارم ،المطبعة الميمنية(،بدكف)
َُٔ.الفقػػو المنيجػػي علػػى مػػنيج اإلمػػاـ الشػػافعي ،مصػػطفى سػػعيد الخػػف كمصػػطفى البغ ػى كعلػػي
الشربجي ،دار القلـ ،دمشؽُِٗٗ ،ـ.

َُٕ .فايػػة األخيػػار فػػي حػػؿ غايػػة االختصػػار ،أبػك ب ػػر بػػف محمػػد الحصػػني ،دار الخيػػر ،دمشػػؽ،
ُْٗٗـ.

َُٖ.اللباب في الفقو الشافعي ،أحمد بف محمد بف أحمد ،دار البخارل ،المدينة المنكرةُٗٗٓ ،ـ.
َُٗ.المجم ػ ػػكع ش ػ ػػرح المي ػ ػػذب ،م ػ ػػع ت مل ػ ػػة الس ػ ػػب ي كالمطيع ػ ػػي ،يحي ػ ػػى ب ػ ػػف ش ػ ػػرؼ الن ػ ػػككم ،دار
الف ر(،بدكف).

َُُ.مختصػػر المزنػػي (مطبػػكع ملحق ػان بػػاألـ للشػػافعي) ،إسػػماعيؿ بػػف يحيػػى المزنػػي ،دار المعرفػػة،
بيركتَُٗٗ ،ـ.

ُُُ.مغنػػي المحتػػاج إلػػى معرفػػة معػػاني المنيػػاج ،محمػػد بػػف أحمػػد الخطيػػب الش ػربيني ،دار ال تػػب
العلمية ،بيركتُْٗٗ ،ـ.
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ُُِ.الميذب في فقو اإلماـ الشافعي ،إبراىيـ بف علي الفيركز أبادم الشيرازم ،دار ال تب العلمية،
بيركت( ،بدكف).

ُُّ.نياية المطلب في دراية المذىب ،عبد الملؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ الجكيني ،دار المنياجََِٕ ،ـ
ُُْ.الكسيط في المذىب ،محمد بف محمد الغزالي ،دار السالـ ،القاىرةُٗٗٔ ،ـ.

ث .كتب المذىب الحنبمي:

ُُٓ.اإلقناع في فقو اإلمػاـ أحمػد بػف حنبػؿ ،شػرؼ الػديف مكسػى الحجػاكم المقدسػي ،دار المعرفػة،
بيركت( ،بدكف).

ُُٔ.حاشية الركض المربع شرح زاد المستقنع ،عبد الرحمف بف محمد النجدم ،بدكف ناشرُّٕٗ،ىػ.
ُُٕ.الركض المربع شرح زاد المستقنع ،منصكر بف يكنس البيكتى ،دار المؤيد ،كمؤسسة الرسالة( ،بدكف).
ُُٖ.زاد المعاد ،محمد بف أبي ب ر ابف القيـ الجكزية ،مؤسسة الرسالة ،بيركتُْٗٗ ،ـ.

ُُٗ.شرح الزر شي على متف الخرقي ،محمد بف عبد اهلل الزر شي ،دار العبي افُّٗٗ ،ـ.
َُِ.الشرح ال بير ،عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة ،دار ال تاب العربي للنشر كالتكزيع( ،بدكف).

ُُِ .شػػرح منتيػػى اإلرادات المسػػمى دق ػػائؽ أكلػػي النيػػى لشػػرح المنتي ػػى ،منصػػكر بػػف يػػكنس ب ػػف
إدريس البيكتي ،عالـ ال تب ،بيركتُّٗٗ ،ـ.

ُِِ.ال ػ ػ ػػافي ف ػ ػ ػػي فق ػ ػ ػػو اإلم ػ ػ ػػاـ أحم ػ ػ ػػد ،عب ػ ػ ػػد اهلل ب ػ ػ ػػف قدام ػ ػ ػػة المقدس ػ ػ ػػي ،دار ال ت ػ ػ ػػب العلمي ػ ػ ػػة،
بيركتُْٗٗ،ـ.

ُِّ .شػ ػػاؼ القنػ ػػاع عػ ػػف مػ ػػتف اإلقنػ ػػاع ،منصػ ػػكر بػ ػػف يػ ػػكنس بػ ػػف إدريػ ػػس البيػ ػػكتي ،دار ال تػ ػػب
العلمية(،بدكف).

ُِْ.المحػػرر فػػي الفقػػو علػػى مػػذىب اإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ ،عبػػد السػػالـ بػػف عبػػد اهلل بػػف تيميػػو
الحراني ،م تبة المعارؼ ،الرياضُْٖٗ ،ـ.

ُِٓ.مختصر اإلنصاؼ كالشرح ال بير ،محمد بف عبد الكىاب ،مطابع الرياض ،الرياض(،بدكف).
ُِٔ.مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبػؿ كاسػحاؽ بػف رىاكيػو ،إسػحاؽ بػف منصػكر بػف بيػراف أبػك يعقػكب
المركزم ،عمادة البحث العلمي الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنكرة ،السعكديةََِِ،ـ.

ُِٕ.مطالب أكلي النيي في شرح غاية المنتيى ،مصطفى السيكطي الرحباني ،الم تب اإلسالمي،
بيركتُْٗٗـ.

ُِٖ.المغني ،عبد اهلل بف أحمد بف قدامة المقدسي ،م تبة القاىرة ،القاىرةُٖٗٔ ،ـ.
ُِٗ.منػػار السػػبيؿ فػػي شػػرح الػػدليؿ ،اإب ػراىيـ بػػف محمػػد بػػف سػػالـ بػػف ضػػكياف ،الم تػػب اإلسػػالمي،
بيركتُٖٗٗ ،ـ.
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ج .مذىب الظاىرية:
َُّ.المحلى باآلاار ،علي بف أحمد بف سعيد بف حزـ  ،دار الف ر ،بيركت(،بدكف).

ح .كتب الفقو العاـ:

ُُّ.الفقو اإلسالمي كأدلتو ،كىبة بف مصطفي الزحيلى ،دار الف ر ،دمشؽ ( ،بدكف).

ُِّ.المكس ػ ػػكعة الفقييػػ ػػة ال كيتي ػ ػػة ،ك ازرة األكقػػ ػػاؼ كالشػػ ػػؤكف اإلس ػ ػػالمية ال كيتي ػ ػػة ،طباعػػ ػػة ذات
السالسؿ ،ال كيتُِْٕ ،ىػ.

ُّّ .مكسػػكعة الفقػػو اإلسػػالمي ،محمػػد بػػف إب ػراىيـ بػػف عبػػد اهلل التػػكيجرم ،بيػػت األف ػػار الدكليػػة،
ََِٗ ـ

رابعا :أصوؿ الفقو:
ُّْ.البحر المحيط في أصكؿ الفقو ،محمد بف بيادر بف عبداهلل الزر شي ،دار ال تبي ،مصرُْٗٗ ،ـ.

ُّٓ.الجامع لمسائؿ أصكؿ الفقو كتطبيقاتيا على المذىب الراجح ،عبػد ال ػريـ بػف علػي بػف محمػد
النملة ،م تبة الرشد ،الرياضَََِ،ـ.

ُّٔ.الجامع لمسائؿ أصكؿ الفقو كتطبيقاتيا على المذىب الراجح ،عبػد ال ػريـ بػف علػي بػف محمػد
النملة ،م تبة الرشد ،الرياض َََِ ،ـ.

ُّٕ.العدة في أصكؿ الفقو  ،محمد بف الحسيف بف محمد ابف الفرامَُٗٗ ،ـ.

ُّٖ.المعتمد في أصكؿ الفقو ،محمد بف علي الطيب ،دار ال تب العلمية ،بيركتَُّْ ،ق.

خامسا :كتب المغة والمعاجـ:

ُ.تاج العركس مف جكاىر القامكس ،السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدم ،دار اليداية(،بدكف).
ِ.التعاريؼ المكسكـ بالتكقيؼ على ميمات التعاريؼ ،عالـ ال تب ،القاىرةَُٗٗ،ـ.

ّ.الصحاح تاج اللغػة كصػحاح العربيػة ،إسػماعيؿ بػف حمػاد الجػكىرم ،دار العلػـ للماليػيف،بيػركت،
َُٗٗـ.

ْ.القامكس المحيط ،محمد بف يعقكب الفيركز بادم ،مؤسسة الرسالة ،بيركتََِٓ ،ـ.
ٓ .تاب العيف ،الخليؿ بف أحمد الفراىيدم ،دار كم تبة اليالؿ( ،بدكف).

ٔ.ال ليػػات معجػػـ فػػي المصػػطلحات كالفػػركؽ اللغكيػػة،أيكب بػػف مكسػػى أبػػك البقػػام الحنفػػي ،الرسػػالة،
بيركت( ،بدكف).

ٕ.لساف العرب ،محمد بف م رـ بف منظكر ،دار صادر ،بيركتُُْْ ،ق.

ٖ.المح ـ كالمحيط األعظـ ،على بف إسماعيؿ بف سيده المرسى ،دار ال تب العلمية ،بيركتَََِ ،ـ.
ٗ.المحيط في اللغة ،إسماعيؿ بف عباد المشيكر بالصاحب بف عباد( ،بدكف).
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َُ.مختار الصحاح ،محمد بف أبي ب ر بف عبد القادر الرازم ،الم تبة العصرية ،بيركتُٗٗٗ ،ـ.
ُُ.المصباح المنير ،أحمد بف محمد الفيكمي ،الم تبة العلمية ،بيركت( ،بدكف).

ُِ.المعج ػػـ الكس ػػيط ،إبػ ػراىيـ مص ػػطفي كأحم ػػد الزي ػػات كحام ػػد عب ػػد الق ػػادر كمحم ػػد النج ػػار ،دار
الدعكة(،بدكف).

ُّ.المغرب في ترتيب المعرب ،ناصر بف عبد السيد المطرزم ،دار ال تاب العربي( ،بدكف).
ُْ.النياي ػػة ف ػػي غري ػػب الح ػػديث كاألا ػػر ،محم ػػد ب ػػف محم ػػد ب ػػف األاي ػػر الج ػػزرم ،الم تب ػػة العلمي ػػة،
بيركتُّٗٗ ،ىػ.

سادسا :كتب التاريخ والرجاؿ:
ُٓ.االستيعاب في معرفة األصحاب ،يكسؼ بف عبد اهلل النمرم ،دار الجيؿ ،بيركتُِٗٗ ،ـ.
ُٔ.أسد الغابة ،محمد بف محمد بف األاير الجزرم ،دار ال تب العلمية ،بيركتُْٗٗ ،ـ.
ُٕ.البداية كالنياية ،إسماعيؿ بف عمر بف اير ،دار إحيام التراث العربيُٖٖٗ ،ـ.

ُٖ.البي ػػاف المغ ػػرب ف ػػي أخب ػػار األن ػػدلس كالمغ ػػرب ،اب ػػف ع ػػذارم الم ار ش ػػي ،دار الاقاف ػػة ،بي ػػركت،
ُّٖٗـ.

ُٗ.تػػػاريخ اإلسػ ػػالـ السياسػ ػػي كالػ ػػديني كالاقػ ػػافي كاالجتمػ ػػاعي ،حسػ ػػف اب ػ ػراىيـ حسػ ػػف ،دار الجيػ ػػؿ،
بيركتِِٔ ،ـ.

َِ.تػػاريخ اإلسػػالـ ككفيػػات المشػػاىير كاألعػػالـ ،محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عامػػاف الػػذىبي ،دار ال تػػاب
العربي ،بيركت( ،ُّٗٗ ،بدكف).

ُِ.تاريخ الاقات ،أحمد بف عبد اهلل العجلي ،دار البازُْٖٗ ،ـ.
ِِ.تػاريخ الخلفػػام ،عبػػد الػرحمف بػػف أبػػي ب ػػر جػالؿ الػػديف السػػيكطي ،م تبػة نػزار مصػػطفى البػػاز،
ََِْـ.

ِّ .تاريخ الرسؿ كالملكؾ المسمى تاريخ الطبرم  ،محمػد بػف جريػر الطبػرم ،دار التػراث ،بيػركت،
ُّٕٖق.

ِْ.تاريخ الفقو اإلسالمي ،محمد علي السايس ،المدار اإلسالميََُِ ،ـ.
ِٓ.تػػاريخ اليعقػػكبي ،أحمػػد بػػف أبػػك يعقػػكب بػػف جعفػػر بػػف كىػػب ،مؤسسػػة األعلمػػي للمطبكعػػات،
بيركت( ،بدكف).

ِٔ.تاريخ بغداد ،الخطيب البغدادم ،دار ال تب العلمية ،بيركتُٗٗٔ ،ـ.
ِٕ.ت ػػاريخ خليف ػػة ب ػػف الخي ػػاط ،خليف ػػة ب ػػف خي ػػاط ،دار القل ػػـ  ،مؤسس ػػة الرس ػػالة ،دمش ػػؽ ،بي ػػركت،
ُّٕٗ.
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ِٖ.تاريخ دمشؽ ،علي بف الحسف بف ىبة اهلل ابػف عسػا ر ،دار الف ػر للطباعػة كالنشػر كالتكزيػع ،
بيركتُٗٗٓ ،ـ.

ِٗ.التاريخ كالكفيات ،محمد بف علي الفشتالي ،مطبعة الغرب األفريقي( . .دكف طبعة كتاريخ)
َّ.تذ رة الحفاظ ،الذىبي ،دار ال تب العلمية ،بيركتُٖٗٗ ،ـ.

ُّ.تيذيب التيذيب ،أحمد بػف علػي بػف حجػر العسػقالني ،مطبعػة دائػرة المعػارؼ النظاميػة ،الينػد،
ُِّٔق.

ِّ.تيذيب ال ماؿ ،جماؿ الديف يكسؼ المزم ،مؤسسة الرسالة ،بيركتَُٖٗ ،ـ.
ّّ.الاقات ،محمد بف حباف بف أحمد ،دائرة المعارؼ العامانية ،اليندُّٕٗ ،ـ.

ّْ.الدكل ػػة األمكي ػػة عكام ػػؿ االزدى ػػار كت ػػداعيات االنيي ػػار ،عل ػػي محم ػػد الص ػػالبي ،دار المعرف ػػة،
بيركت ،لبنافََِٖ ،ـ.

ّٓ.سير أعالـ النبالم ،محمد بف أحمد الذىبي ،مؤسسة الرسالةُٖٗٓ ،ـ.

ّٔ.الطبقات ال برل ،محمد بف سعد بف منيع ،دار ال تب العلمية ،بيركتَُٗٗ ،ـ.
ّٕ.طبقات خليفة بف خياط ،خليفة بف خياط ،دار الف ر للطباعة كالنشر كالتكزيعُّٗٗ ،ـ.

ّٖ.العبر في خبر مف غبر ،محمد بف أحمد بف عاماف الذىبي  ،دار ال تب العلمية ،بيركت( ،بدكف).

ّٗ.العل ػػك للعل ػػي الغف ػػار ،محم ػػد ب ػػف أحم ػػد ب ػػف عام ػػاف ال ػػذىبي ،م تب ػػة أضػ ػكام الس ػػلؼ ،الري ػػاض،
ُٓٗٗـ.

َْ.فتكح البلداف ،عبد القادر محمد علي ،دار كم تبة اليالؿ ،بيركتُٖٖٗ ،ـ.
ُْ.الفخرم في اآلداب السلطانية كالدكؿ اإلسالمية ،محمد بف علػي بػف طباطبػا الفخػرم ،دار القلػـ
العربي ،بيركتُٕٗٗ ،ـ.

ِْ.ال امػ ػػؿ فػ ػػي التػ ػػاريخ ،محمػ ػػد بػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف األايػ ػػر الجػ ػػزرم ،دار ال تػ ػػاب العربػ ػػي ،بيػ ػػركت،
ُُْٕق.

ّْ.المختص ػ ػ ػػر ف ػ ػ ػػي أخب ػ ػ ػػار البش ػ ػ ػػر  ،إس ػ ػ ػػماعيؿ ب ػ ػ ػػف عل ػ ػ ػػي أب ػ ػ ػػي الف ػ ػ ػػدام ،المطبع ػ ػ ػػة الحس ػ ػ ػػينية
المصرية(،بدكف).

ْْ.م ػػركج ال ػػذىب كمع ػػادف الج ػػكىر ،عل ػػي ب ػػف الحس ػػف المس ػػعكدم ،دار ال ت ػػب العلمي ػػة ،بي ػػركت،
َُِِـ( .دكف طبعة).

ْٓ.معرفة الصحابة ،أحمد بف عبد اهلل ميراف األصبياني ،دار الكطف للنشر ،الرياضُُْٗ ،ق.

ْٔ.المنػػتظـ فػػي تػػاريخ الملػػكؾ كاألمػػـ ،عبػػد الػػرحمف بػػف علػػي بػػف الجػػكزم ،دار ال تػػب العلميػػة،
بيركتُِٗٗ ،ـ.
ػ ُّٔ ػ

ْٕ.النج ػػكـ الظ ػػاىرة ف ػػي مل ػػكؾ مص ػػر كالق ػػاىرة ،يكس ػػؼ ب ػػف تغ ػػرم ب ػػردم ،ك ازرة الاقاف ػػة كاإلرش ػػاد
القكمي ،دار ال تب ،مصر(،بدكف).

ْٖ.كفيات األعياف ،أحمد بف محمد بف أبي ب ر بف خل اف ،دار صادر ،بيركتُُٕٗ ،ـ.

سابعا :كتب متفرقة:

 .31االقتصاد في االعتقاد ،محمد بف محمد الغزالي ،دار ال تب العلمية ،بيركت ََِْ ،ـ

َٓ.شػػرح أصػػكؿ اعتقػػاد أىػػؿ السػػنة كالجماعػػة ،ىبػػة اهلل بػػف الحسػػف بػػف منصػػكر الالل ػػائي ،دار
طيبة ،السعكديةََِّ ،ـ( .بدكف).

ُٓ.الفص ػػؿ ف ػػي المل ػػؿ كاألىػ ػكام كالنح ػػؿ ،عل ػػي ب ػػف أحم ػػد ب ػػف س ػػعيد ب ػػف ح ػػزـ ،م تب ػػة الخ ػػانجي،
القاىرة(،بدكف).

ػ ُْٔ ػ

