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إعــــداء ػ

أىذُ ىزه انشسانت إىل :
أسًاح انشيذاء ًانعهماء انزّه سبقٌوا ًالمسج أسًاحيم انسماء.
كم مه عهمين ًأسشذوِ طشّق اننجاة.
األسشٍ يف سجٌن االحخالل ..انقابضني عهَ اجلمش.
شْخِ ًأسخارُ ًقشة عْين ،انشْخ انشيْذ وظري انهٌقت سمحو اهلل.
سًح انعامل اجلهْم د .حممذ صّذان سمحو اهلل سمحت ًاسعت.
ًانذُّ انعضّضّه ،أبِ ًأمِ ،انهزّه سبْاوِ ًعهماوِ ًضحْا مه أجهِ.
صًجيت انعضّضة ،انيت صربث عهَ مسرية حعهْمِ ،فكاوج وعم انضًجت ًوعم انشفْق.
أبنائِ :حممذً ،أوسً ،سجَ.
إخٌحِ ًأخٌاحًِ ،انعائهت انكشميت.
صمالء انعمم يف ًصاسحِ انخعهْم ًاألًقاف.
صمالء انذساست يف اجلامعت يف كم مشاحهيا ًختصصاهتا.
انباحث

ت

ذصرػوتقدغر ػ
(ٔ)
الش ِ
اع ُب ْد َو ُك ْن ِم َن َّ
ش ُك ُر
ين ، ومن قول النبي َ «: م ْن َل َي ْ
اك ِر َ
انطالقاً من قول اهلل تعالىَ  :ب ِل المَّ َو فَ ْ

َّ
ش ُك ُر المَّ َو»(ٕ) ،فإنني أتقدم بالشكر والتقدير واالمتنان إلى أساتذتي في كمية الشريعة-قسم الفقو
اس َل َي ْ
الن َ
المقارن ،الذين عمموني وأفادوني وأخص منيم أستاذي وشيخي ،األستاذ الدكتور /مازن مصباح صباح –حفظو
افقة عمى اإلشر ِ
اهلل -الذي تفضل بالمو ِ
اف عمى رسالتي ،حيث ما بخل بوقتو وجيده في مراجعة الرسالة وتنقيحيا
حتى آخرىا ،وال أنسى توجيياتو القيمة التي كانت سندًا وعوناً لي في كتابة ىذه الرسالة.
ِ
ِ
ِ
المذي ِن تكرما بق ِ
مناقشة رسالتي ،وىما:
بول
كما وأشكر عضوي لجنة المناقشة ْ
عميد كمية الشريعة.
فضيم ُة األستا ُذ الدكتور :محمد مصطفى نجم حفظو اهلل
ُ
فضيم ُة الدكتور :بسام حسن العف حفظو اهلل.
موصول إلى جامعتي جامعة األزىر والعاممين فييا ،وأخص بالذكر رئيس الجامعة ونائبيو الكريمين
الشكر أيضاً
ٌ
و ُ
وكمية الشريعة ممثمة بعميدىا وأساتذتيا ،وكذلك طالبيا والعاممين فييا ،عمى ما يقدمونو لخدمة العمم الشرعي.
كما وأشكر أساتذتي الذين عمموني في مرحمة البكالوريوس ،وزمالئي طمبة الماجستير ،داعيًا اهلل إتمام نعمتو
عمييم بإتمام درجتي الماجستير والدكتو اره.
والحمد هلل رب العالمين.

)ٔ)

سورة الزمر.ٙٙ :

)ٕ) سنن الترمذي :كتاب (أبواب البر والصمة) ،باب (ما جاء في الشكر لمن أُحسن إليو) ،حديث رقم (ٗ٘ ،)ٖٖٜ /ٗ( ،)ٜٔوقال
يح".
عنو الترمذي" :ىذا ح ِد ٌ
يث ص ِح ٌ

ث

ممخص الرسالة
تناول ىذا البحث مسائل المضاربة والوقف من كتاب (الحجة عمى أىل المدينة) لإلمام محمد بن الحسن
الشيباني –رحمو اهلل ،-والبحث تكون من مقدمة وثالثة فصول ،في المقدمة بينت مشكمة البحث وأىمية
الموضوع وأسباب اختياره وأىداف البحث وأسئمة البحث ومنيج الباحث والدراسات السابقة وخطة البحث ،أما
الفصل التمييدي فتكون من مبحثين؛ في المبحث األول قدمت ترجمة وافية لإلمام الشيباني حياتو ووفاتو ،وفي

عرفت كتاب الحجة عمى أىل المدينة.
المبحث الثاني
ُ
وأما الفصل األول فبعنوان (مسائل المضاربة في كتاب الحجة عمى أىل المدينة) تكون من ثالثة
تناولت أحكام
مباحث ،في المبحث األول بينت حقيقة المضاربة ومشروعيتيا وأنواعيا ،وفي المبحث الثاني
ُ
المضاربة التي تناوليا اإلمام الشيباني في كتابو وىي :المضاربة بالعروض ،والشرط في المضاربة ،والرجل
يشتري من مضاربو ،والسمف في المضاربة ،والدين في المضاربة ،والمحاسبة في المضاربة ،والكراء في
ال
المضاربة ،وفي المبحث الثالث
تناولت أحكام رب المال والعامل المضارب وىي كاآلتي :الرجل يدفع إليو ما ً
ُ
مضاربة فيبيع بالدين ،والرجل يدفع إلى رجل ماالً مضاربة ثم جاءه بمال فقال :ىذا حصتك من الربح ،والرجل

بريو ،والرجل يدفع المال مضاربة ولم يأمره أ ن يعمل في ذلك
ال مضاربة ويأمره أ ن يعمل فيو أ
يدفع إلى رجل ما ً

بريو ،والرجل يدفع المال مضاربة فاستسمف منو العامل ،واختالف رب المال والمضارب في الربح ،ورجل يدفع
أ
إلى رجل المال مضاربة فاشترى بو السمعة فوجد المال قد سرق ،واذا تفاسخا فبقي عند أحدىما شيء من

ال مضاربة فاشترى بو سمعة فقال رب المال بعيا وقال المضارب ال.
المضاربة ،والرجل يدفع إلى الرجل ما ً

أما الفصل الثاني ف كان بعنوان (مسائل الوقف من كتاب الحجة) وتكون من مبحثين ،في المبحث األول تناولت

تناولت مسائل الوقف في كتاب "الحجة" ،وىي
حقيقة الوقف ومشروعيتو وأنواعو وشروطو ،وفي المبحث الثاني
ُ
كاآلتي :الرجل يقول دارى حبس عمى فالن ،والرجل يحبس داره عمى أصغر أوالده وعمى عقبو ،والحبس عمى
ولد الولد وال ولد لولده يوم حبس ،والرجل ال ولد لو وحبس داره عمى ولد ولده ،والرجل يحبس داره عمى ولده وولد
ولده.

توصمت إلييا والتوصيات.
وفي نياية البحث كانت الخاتمة وتضمنت نتائج البحث التي
ُ
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Message summary

This research speculative and endowment in the book business (the argument on the people of
the city) to the Imam Muhammad al-Shaybani mercy of Allah, and the search is consist of an
introduction and three chapters, in the foreground showed the research problem and the
importance of the subject and the reasons for his choice and objectives of the research and the
research questions and the methodology of the researcher and previous studies and research plan
, The introductory chapter shall be of two sections; the first section provided adequate translation
of Imam al-Shaibani his life and his death, and in the second section known book argument on
the people of the city.

The first chapter, entitled (speculative issues in the book of the argument on the people of the
city) are of three sections, the first section showed the fact that speculative and legitimacy and
types, and in the second section dealt with the provisions of speculative addressed by Imam alShaibani in his book: the speculative Alert, and the condition in the speculation, The man buys of
speculation, and advances in speculation, and religion in speculation and accounting in
speculation, and lease in speculation, and in the third section dealt with the provisions of the Lord
of the money factor beaters are as follows: The man paid him money speculative He sells debt,
and the man paid to the man money speculative Then came money, he said This is your share of
the profit, and the man paid to the man money speculation and ordering him to work as his

opinion, and the man paid money speculation did not order him to work in that in his opinion, the
man pays the money speculation Fastsilv it factor, differing Lord of money and speculative profit,
and a man paid to the man money speculation he bought it and found my money was stolen, and
if Tvaskha stood at one bit of speculation, and the man paid money to the man he bought by
speculative commodity sell it, said the Lord of money and said no speculator.
In the second chapter was titled (waqf issues from the book argument) and be one of the two
sections, the first section dealt with the fact that the moratorium and legitimacy, types and
conditions, and in the second section dealt with endowment issues in the book "argument", which
is as follows: the man says toddle imprisonment on so and so, and the man locked up his home
to his children and the youngest hitch, and imprisonment on the child was born and the day his
son was born to lock up, and the man not born to him and his home confinement at his son was
born, and the man locked up his home to his son and his son was born.
At the end of the research it was included Conclusion Find findings and recommendations.
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الحم ــد هلل رب الع ــالمين حم ــداً يـ ـوافي نعم ــو ويك ــاف ُ مزي ــده ،نحم ــده حم ــد الش ــاكرين ،ونبتي ــل إلي ــو ابتي ــال

الخاشعين ،وندعوه أن يتقبل أعمالنا وأن يوفقنا لما يحبو ويرضاه ،وأشيد أن ال إلـو إال اهلل وحـده ال شـريك لـو ،رفـع
الســماء بــال عمــد وبســط األرض وبســق النخــل وأنبــت الــزرع ،وأشــيد أن محمــدًا عبــده ورســولو ،أرســمو بــالحق بشــي ًار

ونذي اًر ،وداعياً إلى دينو وشريعتو وسراجاً مني ًار ،وعمى آلو وصحبو الطيبين األطيار ،أما بعد:

ف ـال يمتــري أحـ ٌـد أن الش ـريعة اإلســالمية صــالحةٌ لكــل زمــان ومكــان ،تواكــب األحــداث والتطــورات وتجــاري
حيــاة النــاس فت ـوافقيم وال تعــارض مــا ســاروا عميــو فــي معــامالتيم وحيــاتيم ،وتعطــي ليــم الحـ ّـل الشــافي الكــافي لكــل

مش ــاكميم ،ف ــال ي ــتيم أح ـ ٌـد شـ ـريعة اإلس ــالم بالرجعيـ ـة والجم ــود ،في ــي شـ ـريعةُ ش ــاممة كامم ــة وافي ــة ،ش ــممت ووس ــعت
بنصوصيا الزمان والمكان وأحوال الناس.
وان من نعم اهلل عمينا أن جعمنـا مـن طـالب العمـم ،الـذي نعتـز بطمبـو واالنتسـاب إليـو ،والسـير فـي سـبيل تحصـيمو،
ـون إِ َّن َمـا َيتَـ َذ َّك ُر
ين َل َي ْعمَ ُم َ
ـون َوالَّ ِـذ َ
ين َي ْعمَ ُم َ
سـتَ ِوي الَّ ِـذ َ
فالعمم لو مكانةٌ مرموقة في اإلسالم ،يقـول تعـالى :قُ ْـل َى ْـل َي ْ
أُولُو ْاألَ ْل َب ِ
اب}(ٔ) ،فكيـف إذا كـان ىـذا العمـم فـي عمـم العقيـدة والشـريعة ،الـذي ىـو مـن أشـرف العمـوم التـي تُنـال ىـذه

ـو ِفـي الـد ِ
ين»(ٕ) ،لـذلك رفـع اهلل مكانـة العممـاء وأعمـى
ـو ِب ِـو َخ ْي اا
ـر ُيفَق ْي ُ
األيام ،يقول رسو ُل اهلل َ « :--م ْـن ُي ِـرِد المَّ ُ
ين أُوتُـوا ا ْل ِع ْم َـم َد َر َجـات}( ،)3وب ّـين –عميـو الصـالة والسـالم-
ممنُـوا ِمـ ْن ُك ْم َوالَّ ِـذ َ
شأنيم ،فقال تعالىَ :ي ْرفَ ِع المَّ ُو الَّ ِـذ َ
ين َ
َخ َذ ِبحـظ و ِ
اء ،وَّرثُوا ِ
ِ
افـر»(ٗ) ،فعـن العممـاء يؤخـذ
في حديث صحيح«:أ َّ
الع ْم َمَ ،م ْن أ َ
َخ َذهُ أ َ َ َ
اء ُى ْم َوَرثَ ُة األَ ْن ِب َي َ
الع َم َم َ
َن ُ

رد المسائل الكبار ،ومنيم نأخذ الفتاوى السميمة ،عندما نثق في دينيم وأمانتيم وعمميم.
العمم الصحيح ،والييم تُ ّ
ُ

فكــان مــن ى ـؤالء العممــاء الــذين كــان ليــم جيـ ٌـد واضــح اإلمــام محمــد بــن الحســن الشــيباني تمميــذ اإلمــام أبــي حنيفــة
النعمان –رحميما اهلل ،-ذلك العالم الجميل الذي خدم الفقو الحنفـي فـي العديـد مـن المؤلفـات ،فكانـت كتبـو األسـاس
لممذىب الحنفي ،وكان من تمك الكتب كتاب "الحجة عمى أىل المدينة" حيث يذكر فيـو اخـتالف أىـل الكوفـة وأىـل
المدينة في المسائل الفقيية ،ويجعل ىذا َّ
المؤلف حج ًة عمييم في المسائل التي احتجوا بيا.
وقع اختيار قسم الفقو المقارن في كمية الشريعة عمـى ىـذا الكتـاب؛ ليكـون خدمـة جميمـة لـو فـي د ارسـتو د ارسـة فقييـة
مقارنة ،وسوف أتناول في ىذا البحث مسائل المضاربة والوقف ،حيـث سـبقني إخـوتي فـي مسـائل الطيـارة والصـالة

وغيرىا من العبادات والبيوع وغيرىا من المعامالت.

)ٔ)

سورة الزمر :اآلية .ٜ

)ٕ)

صحيح البخاري :كتاب (العمم) ،باب (من يرد اهلل بو خي ًار يفقيو في الدين) ،حديث رقم (ٔ.)ٕ٘ /ٔ( ،)ٚ

)ٗ)

صحيح البخاري :كتاب (العمم) ،باب (العمم قبل القول والعمل).)ٕٗ /ٔ( ،

)ٖ)

سورة المجادلة.ٔٔ :

ر

طذصضظػاضبحث :ػ
يتنــاول البحــث المســائل الفقييــة لممضــاربة والوقــف فــي كتــاب "الحجــة عمــى أىــل المدينــة" لإلمــام محمــد بــن
الحسن الشيباني ،وذلك بدراستيا دراسة فقيية مقارنة.
أعطغظ اضطوضوع وأدباب اختغاره:
يرجع سبب اختيار الموضوع ورغبتي في بحثو ،وكذلك تتمركز أىميتو في نقاط ،أىميا:
ٔ -خدمة كتاب "الحجة عمى أىل المدينة" ،الذي لم تتم دراسةُ المسائل الواردة فيو.

ٕ -التعرف إلى اإلمام محمد بن الحسن الشيباني ،وبيان جيوده الفقيية في التصنيف.
ٖ -بيان منيج اإلمام الشيباني في كتابو وسرده لألدلة والرد عمى المخالف.
أساس الفقو الحنفي.
ٗ -إن كتب اإلمام الشيباني ىي
ُ
٘ -دراسة آراء الفقياء في مسائل المضاربة والوقف الواردة في كتاب الحجة مقارنة بالمذاىب األخرى.
أعدافػاضبحث :ػ
ٔ -التعريف بكتاب (الحجة عمى أىل المدينة).
ٕ -توضيح سيرة اإلمام محمد بن الحسن الشيباني.
ٖ -توضيح مسائل المضاربة والوقف في كتاب "الحجة" ،خدمة لمكتاب في ىذه المسائل.
ٗ -مقارنة آراء الفقياء في مسائل المضاربة والوقف.

٘ -الخروج بالرأي الراجح من المسائل المختمف فييا.
طظهجػاضباحث :ػ
ٔ -س ــيتبع الباح ــث الم ــنيج االس ــتقرائي التحميم ــي بد ارس ــة المس ــائل الفقيي ــة الـ ـواردة ف ــي كت ــاب (الحج ــة عم ــى أى ــل

مختمف فييا.
المدينة) في كتابي المضاربة والوقف ،والتي ىي
ٌ
وأتبع في دراساتيا ما يمي:
أ -بيان صورة المسألة.

ب -أقدم بيان محل االتفاق بين العمماء قبل الولوج في المسألة ،ثم أعمد إلى أقوال المذاىب.

ج  -ذكـر األقـوال فـي المسـألة وبيـان مـن قـال بيـا مـن أىـل العمـم ،ويكـون عـرض الخـالف حسـب االتجاىـات
الفقيية.
د  -االقتصار عمى المذاىب الفقيية األربعة.

ه  -توثيق األقوال من مصادرىا األصمية.

و -استقصاء أدلة األقوال مع بيان وجو الداللة ،وذكر ما يرد عمييا من مناقشات ،وما يجاب بو عنيا إن كان
ثمة إجابات.

ز -الترجيح مع بيان مسوغاتو وأسبابو.

ٕ -االعتماد عمى أميات المصادر والمراجع األصمية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.
ٖ  -ترقيم اآليات وبيان سورىا مضبوطة بالشكل.
ز

ٗ  -تخريج األحاديث من مصادرىا األصمية واثبات الكتاب والجزء والصـفحة ورقـم الحـديث ،وبيـان مـا ذكـره أىـل
الشأن في درجتيا -إن لم تكن فـي الصـحيحين أو أحـدىما  -فـإن كانـت فـي الصـحيحين فيكتفـى حينئـذ بتخريجيـا
منيا.

٘ -سيتم استبعاد مسألتين يتعمقان بالعبيد والجواري لعدم جدواىا اآلن.
 -ٙتكون الخاتمة متضمنة ألىم النتائج والتوصيات التي أراىا
المرجع بكافة معموماتو في آخر الرسالة.
 - ٚذكر ا

 - ٛإتباع الرسالة بالفيارس الفنية المتعارف عمييا ،وىي:
فيرس اآليات القرآنية.
فيرس األحاديث واآلثار.


س

خطة البحث :خطة البحث في ىذه الرسالة مكونة من :مقدمة وثالثة فصول وخاتمة.
المقدمة:
وتشمل ما يمي :أىمية الموضوع ،وأسباب اختياره ،والدراسات السابقة ،ومنيج البحث ،وخطة البحث.
الفصل التمييدي
وفيو مبحثان- :
المبحث األول :حياة اإلمام محمد بن الحسن الشيباني.
وفيو خمسة مطالب:
المطمب األول -اسمو ونسبو.
المطمب الثاني -ولدتو وحياتو.
المطمب الثالث -شيوخو وتالمذتو.
المطمب الرابع -فضائمو وحياتو.
المطمب الخامس -وفاتو.
المبحث الثاني :التعريف بكتاب (الحجة عمى أىل المدينة).
وفيو ثالثة مطالب:

المطمب األول -مكانة كتب اإلمام الشيباني.
المطمب الثاني -كتاب (الحجة عمى أىل المدينة).
المطمب الثالث -منيج المؤلف في الكتاب.
الفصل األول
مسائل المضاربة في كتاب "الحجة عمى أىل المدينة"
وفيو ثالثة مباحث-:

المبحث األول :حقيقة المضاربة ومشروعيتيا وأنواعيا وأركانيا.

وفيو ثالثة مطالب-:
المطمب األول -تعريف المضاربة.
المطمب الثاني -مشروعية المضاربة وأنواعيا.
المطمب الثالث -أركان المضاربة.
المبحث الثاني :أحكام المضاربة.
وفيو ثمانية مطالب-:
المطمب األول -المضاربة بالعروض.

المطمب الثاني -الشرط في المضاربة.
المطمب الثالث -الرجل يشتري من مضاربو.

المطمب الرابع -السمف في المضاربة.

ش

المطمب الخامس -الدين في المضاربة.
المطمب السادس -البيع بالدين في المضاربة.
المطمب السابع -المحاسبة في المضاربة.

المطمب الثامن -قول المضارب لرب المال ىذه حصتك من الربح.
المبحث الثالث :أحكام رب المال والعامل المضارب.

وفيو سبعة مطالب-:
المطمب األول -خمط مال المضاربة.
المطمب الثاني -المضارب يضارب.

المطمب الثالث -الرجل يدفع المال مضاربة فاستسمف منو العامل.
المطمب الرابع -الكراء في المضاربة.
المطمب الخامس -اختالف رب المال والمضارب في الربح.

المطمب السادس -رجل يدفع إلى رجل المال مضاربة فاشترى بو السمعة فوجد المال قد سرق.
المطمب السابع -إذا تفاسخا فبقي عند أحدىما شيء من المضاربة.
المطمب الثامن -رفض المضارب أمر رب المال بالبيع

الفصل الثاني

مسائل الوقف من كتاب الحجة
وفيو مبحثان-:
المبحث األول :حقيقة الوقف ومشروعيتو وأركانو.
وفيو مطمبان-:
المطمب األول -تعريف الوقف ومشروعيتو.

المطمب الثاني -أركان الوقف وأنواعو وشروطو.
المبحث الثاني :مسائل الوقف في كتاب "الحجة عمى أىل المدينة"
وفيو خمسة مطالب-:

المطمب األول -الرجل يقول داري حبس عمى فالن.

المطمب الثاني -الرجل يحبس داره عمى أصغر أوالده وعمى عقبو.
المطمب الثالث -الحبس عمى ولد الولد وال ولد لولده يوم حبس.
المطمب الرابع -الرجل ال ولد لو وحبس داره عمى ولد ولده.
المطمب الخامس -الرجل يحبس داره عمى ولده وولد ولده.
الخاتمة :وفييا النتائج والتوصيات.


ص

انفصم انتمٍٍدي
وفيو مبحثان-:

المبحث األول -حياة اإلمام محمد بن الحسن الشيباني.

المبحث الثاني -التعريف بكتاب (الحجة عمى أىل المدينة).

ى
ى
ى
ى
ى
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ى
ى
ى
ى
المبحثىاألول ى
حواةىاإلمامىمحمدىبنىالحسنىالشوباني
وفيو خمسة مطالب-:

(ٕٖٜٔٔٛ-ىـ)

المطمب األول -اسمو ونسبو.

المطمب الثاني -والدتو وحياتو.

المطمب الثالث -شيوخو وتالمذتو.
المطمب الرابع -فضائمو وصفاتو.
المطمب الخامس -وفاتو.
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ادلغهة األَل
امسً َوسثً

هك العالمة ،فقيه العراؽ ،محمد بف الحسف بػف فرقػد أبػك عبػد ا﵀ الشػيبني ،،الكػكف ،،صػنحب أبػ ،حييفػة،
كامػػنـ أهػػؿ ال ػرأم ،إمػػنـ بنلفقػػه كاألصػػكؿ ،كهػػك الٌػػذم يشػػر عمػػـ أبػػ ،حييفػػة ،أصػػمه دمشػػق ،مػػف أهػػؿ قريػػة تسػػم
(ُ)

حرستن

عراؽ(ِ).
مف أىعمنؿ دمشؽ قدـ أىبكهي اٍل ى

الشيبني :،هذه اليسبة إل شيبنف ،كه ،قبيمة معركفة ف ،بكر بف كائؿ ،كهك شيبنف بف ذهؿ بف ثعمبة(ّ).
ادلغهة انثاوً
َالتدهً َيٍاهً

محمػػد بػػف الحسػػف الشػػيبني ،،أصػػمه مػػف قريػػة بدمشػػؽ يقػػنؿ لهػػن "حرسػػتن" كمكلػػده بكاسػػط(ْ) ،حضػػر مجمػػس

أب ،حييفة سيتيف ثـ تفقه عم أب ،يكسؼ ،كصيؼ الكتب الكثيرة كيشر عمـ أبػ ،حييفػة(ٓ) ،قػدـ أبػكه العػراؽ ،كيشػ

محمد بنلككفة ،قنؿ محمد بف سعد :محمد بف الحسف كنف أصػمه مػف أهػؿ الجزيػرة ،ككػنف أبػكه فػ ،جيػد أهػؿ الشػنـ
فقدـ كاسطن ،فكلد محمد بهن ف ،سية اثيتيف كثالثيف كمنئة(ٔ).

بػػدأ حينتػػه بنلككفػػة ،كطمػػب الحػػديث ،كسػػم سػػمنعن كثي ػ نار ،كجػػنلس أبػػن حييفػػة كسػػم ميػػه ،كيظػػر فػػ ،ال ػرأم فغمػػب

عميه ،كعرؼ به ،كيفذ فيه.

يقكؿ سعد بف معنذ :سمعت إسمنعيؿ بف حمند بف أب ،حييفة ،يقكؿ :كنف محمد بف الحسػف لػه مجمػس فػ ،مسػجد
الككفة كهك ابف عشريف سية(ٕ).

(ُ) حرســتا :قريػػة كبي ػرة عػػنمرة كسػػط بسػػنتيف دمشػػؽ عمػ طريػػؽ حمػػص ،بييهػػن كبػػيف دمشػػؽ أكثػػر مػػف فرسػ  ،يييسػػب لهػػن عػػدد مػػف
العممنء .ايظر :معجـ البمداف :ينقكت الحمكم.)ُِْ/ِ( ،

(ِ) ايظػػر :تػػنري بغػػداد :لمبغػػدادم ،)ُٓٔ/ِ( ،سػػير أعػػالـ اليػػبالء :لمػػذهب ،)ٓٓٓ/ٕ( ،،تػػنري اإلسػػالـ :نبػػف قى ٍنيمػػنز،)ْٗٓ/ْ( ،
الج ػكاهر المض ػػية ف ػػ ،طبق ػػنت الحيفي ػػة :لمقرشػػ ،)ِٓٔ/ُ( ،،األع ػػالـ :لمزركم ػػ ،)َٖ/ٔ( ،،األيس ػػنب :لمس ػػمعني ،)ََِ/ٖ( ،،ت ػػنج

الت ػراجـ :نبػػف قيطميكبغػػن ،)ِّٕ/ُ( ،الطبقػػنت الكبػػرل :نبػػف سػػعد ،)ِِْ/ٕ( ،ال ػكاف ،بنلكفيػػنت :لمصػػفدم ،)ِْٕ/ِ( ،أخبػػنر أبػػ،

حييفػػة كأصػػحنبه :لمصػػيمرم ،)ُِٓ/ُ( ،كفيػػنت األعيػػنف :نبػػف خم ٌكػػنف ،)ُْٖ/ْ( ،طبقػػنت الفقهػػنء :لمشػػيرازم ،)ُّٓ/ُ( ،بم ػػكغ
األمني :،لمككثرم( ،صْ).

(ّ) األيسنب :لمسمعني.)ُٖٗ/ٖ( ،،

(ْ) تنج التراجـ :نبف قيطميكبغن .)ِّٕ/ُ( ،واسط :أمن تسميتهن فأليهن متكسطة بػيف البصػرة كالككفػة ألف ميهػن إلػ كػؿ كاحػدة ميهمػن
خمسػيف فرسػػخن ،بينهػػن الحجػػنج سػػية ثػػالث كثمػػنييف أك سػػية أربػ كثمػػنييف كبيػ مسػػجدهن كقصػػرهن كقبػػة الخضػراء بهػػن .ايظػػر :فتػػكح

البمداف :لمبالذرم( ،ص ،)ِْٖ :معجـ البمداف :لمحمكم.)ّْٕ/ٓ( ،
(ٓ) طبقنت الفقهنء :لمشيرازم.)ُّٓ/ُ( ،
(ٔ) تنري بغداد :لمبغدادم.)ُٓٔ/ِ( ،
(ٕ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.
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ككنيػػت الككفػػة مػػف الم اركػػز العمميػػة الهنمػػة فػػ ،الدكلػػة اإلسػػالمية ،حيػػث هبطهػػن مػػف الصػػحنبة الجػػـ الكثيػػر ،يقػػكؿ
عم ػػر ب ػػف الخط ػػنب :بنلككف ػػة كج ػػكه الي ػػنس ،كك ػػنف إذا كت ػػب عم ػػر ب ػػف الخط ػػنب إلػ ػ أه ػػؿ الككف ػػة ق ػػنؿ :إلػ ػ رأس

العرب(ُ).

كجنء ف" ،طبقنت ابف سعد" فيمف يزؿ الككفة مف الصحنبة فكنف ميهـ عبدا﵀ بف مسػعكد  --حيػث كتػب عمػر
ألهػػؿ الككف ػػة :ي ػػن أه ػػؿ الككفػػة أي ػػتـ رأس الع ػػرب كجمجمته ػػن كسػػهم ،ال ػػذم أرم ػػ ،ب ػػه إف أتػػني ،ش ػػ،ء م ػػف هنهي ػػن

رت لكـ كآثرتكـ به عم يفس.)ِ(،
كهنهين ،قد
بعثت إليكـ بعبد ا﵀ كخ ي
ي
ثػػـ قػػدـ محمػػد بػػف الحسػػف–رحمػػه ا﵀ -بغػػداد فيزلهػػن كاختمػػؼ إليػػه اليػػنس كسػػمعكا ميػػه الحػػديث كال ػرأم ،كخػػرج إل ػ

الرقػػة كهػػنركف أميػػر المػػؤمييف بهػػن ،فػػكنه قضػػنء الرقػػة ثػػـ عزلػػه ،فقػػدـ بغػػداد فممػػن خػػرج هػػنركف إلػػ ،الػػرم الخرجػػة

األكل أمره فخرج معه فمنت بنلرم سية تس كثمنييف كمنئة كهك ابف ثمنف كخمسيف سية(ّ).

إمنمػػن مجتهػ نػدا مػػف األذكيػػنء
كقػػنؿ آخػػر :يكلٌػػ ،محمػػد بػػف ى
الح ىسػػف القضػػنء لمرشػػيد بعػػد القنضػػ ،أبػػ ،يكسػػؼ ،ككػػنف ن
صحنء(ْ).
الفي ى

ككنف ف ،اإلمنـ محمد–رحمه ا﵀ -اتجنه إلػ التػدكيف ،فهػك الػذم يعػد ينق ىػؿ فقػه العػراقييف إلػ األخػالؼ ،كلػـ يكػف
كدكيػػه ،كتيعػ ٌػد ركايتيػػه لػػه مػػف أجػػكد
يقميػػه مقصػػك نار عم ػ الع ػراقييف ،فقػػد ركل المكط ػى مػػف اإلمػػنـ منلػػؾ –رحمػػه ا﵀ٌ -
الركاينت ،كقد كنف يذكر رده عم اإلمنـ منلؾ كأهؿ الحجنز فيمن كنف يعتيقه هك مف آراء العراقييف(ٓ).

طمبو لمعمم:
العمـ ف ،العراؽ مػف اإلمػنـ أبػ ،حييفػة ،كمسػعر بػف كػداـ ،كسػفينف الثػكرم ،كعمػر
سم اإلمنـ محمد –رحمه ا﵀ -ى
ابف ذر ،كمنلؾ بف مغكؿ.
ككتب أيضن عف منلؾ بف أيس كأب عمرك األكزاع ،،كزمعة بف صنلح ،كبكيػر بػف عػنمر ،كأبػ يكسػؼ القنضػ،،
كسكف بغداد كحدث بهن(ٔ).

ػؽ الكثي ىػر عػػف اإلمػنـ أبػ ،حييفػة –رحمػػه ا﵀ -فبعػد أف تػػكف ،جمػس إلػ القنضػ ،أبػػ ،يكسػؼ كأخػػذ عيػه فقػػه
لػـ يتمػ ى
الع ػراؽ ،كايتهػػت إليػػه رينسػػة الفقػػه بػػنلعراؽ بعػػد أبػػ ،يكسػػؼ ،كتفقػػه بػػه أئمػػة كصػػيؼ التصػػنييؼ ،ككػػنف مػػف أذكيػػنء
العنلـ ،كل ،قضنء القضنة لمرشيد ،كينؿ مف الجنه كالحشمة منن مزيد عميه.

(ُ) الطبقنت الكبرل :نبف سعد.)ٖٔ/ٔ( ،
(ِ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.

(ّ) تنري بغداد :لمبغدادم.)ُٓٔ/ِ( ،

(ْ) ايظػػر :تػػنري بغػػداد :لمبغػػدادم ،)ُٓٔ/ِ( ،طبقػػنت الفقهػػنء :لمشػػيرازم( ،صُّٓ) ،تػػنج الت ػراجـ :نبػػف قطمكبغػػن( ،صِّٕ)،
تنري اإلسالـ :نبف ىق ٍنيمنز ،)ٗٓٓ/ْ( ،سير أعالـ اليبالء :لمذهب.)ُّٓ/ٗ( ،،
(ٓ) أبك حييفة :اإلمنـ محمد أبك زهرة( ،صِّّ).
(ٔ) تنري بغداد :لمبغدادم.)ُٓٔ/ِ( ،
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يقػكؿ محمػد بػف سػمنعة« :كػنف م حمػد بػػف الحسػف قػد ايقطػ قمبػه مػف فكػره فػػ ،الفقػه ،حتػ كػنف الرجػؿ يسػمـ عميػػه
في ػػدعك ل ػػه محم ػػد ،فيزي ػػده الرج ػػؿ ف ػػ ،الس ػػالـ ،في ػػزد عمي ػػه ذل ػػؾ ال ػػدعنء بعيي ػػه ال ػػذم ل ػػيس م ػػف جػ ػكاب الزي ػػندة ف ػػ،

ش،ء»(ُ).

يقكؿ محمد بف شجنع عف محمد بف الحسف« ،من كض ف ،اإلسالـ كتنب ف ،الفقػه مثػؿ جػنم محمػد بػف الحسػف

الكبير»(ِ).

ثػػـ رحػػؿ اإلمػػنـ محمػػد –رحمػػه ا﵀ -إلػ المدييػػة الميػػكرة كنزـ اإلمػػنـ منلك ػن –رحمػػه ا﵀ -أكثػػر مػػف ثػػالث سػػيكات،
فسػػم ميػػه ككتػػب عيػػه الكثيػػر ،يقػػكؿ محمػػد بػػف الحسػػف :أقمػػت عم ػ منلػػؾ ثػػالث سػػييف ،كسػػمعت ميػػه سػػبعمنئة

ركحػن
كييفن .كعف الشنفع ،أيه قػنؿ" :أخػذت مػف محمػد بػف الحسػف ًكٍقػر بعيػر ،كمػن أريػت رجػ ن
حديث ن
ال سػميين أخػؼ ن
ميه ،ككنف ركحن كٌمه ككنف يمأل القمب كالعيف".

كعػف أبػػ ،عبيػػد :مػػن أريػػت أعمػػـ بكتػػنب ا﵀ مػػف محمػػد بػػف الحسػػف(ّ) .قػػنؿ إبػراهيـ الحربػػ :،قمػػت لإلمػػنـ أحمػػد :مػػف

أيف لؾ هذه المسنئؿ الدقنؽ؟ قنؿ :مف كتب محمد بف الحسف(ْ).

قػػنؿ :ككػػنف إذا حػػدثهـ ،عػػف منلػػؾ امػػتالء ميزلػػه ككثػػر اليػػنس عميػػه حتػ يضػػيؽ عمػػيهـ المكضػ  ،كاذا حػػدثهـ عػػف
غير منلؾ لـ يجبه إن اليسير مف الينس ،فقنؿ :من أعمـ أحدا أسكأ ثيػنء عمػ أصػحنبه مػيكـ إذا حػدثتكـ عػف منلػؾ

مألتـ عم ،المكض  ،كاذا حدثتكـ عم أصحنبه ميكـ إيمن ت تكي ،متكنرهيف(ٓ).

أمن عف الحديث فقنؿ محمد بف الحسف قنؿ« :قرأت عم جرير بف حنزـ ف قر به»(ٔ).

(ُ) مينقب اإلمنـ أب ،حييفة كصنحبيه :نبف ىق ٍنيمنز( ،صٕٗ.)ِٖ-
(ِ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.

(ّ) تنج التراجـ :نبف قطمكبغن( ،صِّٕ) ،مينقب اإلمنـ أب ،حييفة كصنحبيه :نبف ىق ٍنيمنز( ،صٖٓ).
(ْ) سير أعالـ اليبالء :لمذهب ،)ُّٔ/ٗ( ،،مينقب اإلمنـ أب ،حييفة كصنحبيه :نبف ىق ٍنيمنز( ،صٖٔ).
(ٓ) تنري بغداد :لمبغدادم.)ُٓٔ/ِ( ،

(ٔ) المحدث الفنصؿ بيف الراكم كالكاع :،لمرامهرمزم( ،ص.)ّْْ :
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ادلغهة انثانث

أو ًال -شيوخو:

شٍُخً َهالمرهً

اسػ ػػتهؿ اإلمػ ػػنـ محمػ ػػد –رحمػ ػػه ا﵀ -حينتػ ػػه الفقهي ػ ػةى بحضػ ػػكر حمقػ ػػنت اإلمػ ػػنـ أبػ ػػ ،حييفػ ػػة –رحمػ ػػه ا﵀-

كانستمنع إليه كاألخذ عيه بعض كتب الفقه(ُ).

اإلمنـ أبن يكسؼ –رحمه ا﵀ -كتفقه به ،ثػـ رحػؿ إلػ اإلمػنـ منلػؾ –
كبعد كفنة اإلمنـ أب ،حييفة –رحمه ا﵀ -لزـ
ى
رحمػػه ا﵀ ،-كسػػم ميػػه المكط ػ م ػ د اريػ وػة كاهتمػػنـ ،فهػػؤنء األئمػػة األعػػالـ الثالثػػة هػػـ أبػػرز كأعظػػـ أسػػنتذة اإلمػػنـ
محمد –رحمه ا﵀ -كهينؾ أئمة آخركف مشهكركف ف ،مجنؿ الركاية ،سم ميهـ اإلمنـ محمد سمنعن كثي نار(ِ).

كاآلف يقدـ تعريفن مكج انز ألشهر شيكخ اإلمنـ محمد-رحمه ا﵀:-
ٔ -اإلمام أبو حنيفة (ٓ٘ٔىـ)

إمػػنـ الحيفيػػة ،الفقيػػه المجتهػػد المحقػػؽ ،أحػػد األئمػػة األربعػػة عيػػد أهػػؿ السػػية(ّ) ،اإلمػػنـ ،فقيػػه الممػػة ،عػػنلـ

العراؽ(ْ) ،أبػك حييفػة اليعمػنف بػف ثنبػت بػف زكطػ بػف مػنه الفقيػه الكػكف ،،مػكل تػيـ ا﵀ ابػف ثعمبػة ،كهػك مػف رهػط

حمػزة الزيػػنت كػػنف خػ از ناز يبي ػ الخػػز ،كجػػده زكطػ مػػف أهػػؿ كنبػػؿ ،كقيػػؿ بنبػػؿ ،كقيػػؿ مػػف أهػػؿ األيبػػنر ،كقيػػؿ مػػف

أهؿ يسن ،كقيؿ مف أهؿ ترمذ ،كهك الذم مسه الرؽ ف عتؽ ،ككلد ثنبت عم اإلسالـ(ٓ).

اإلمنـ العمـ الككف ،الفقيه مكل بي ،تمػيـ ا﵀ بػف ثعمبػة كلػد سػية ثمػنييف مػف الهجػرة كتػكف ،فػ ،يصػؼ شػكاؿ كقيػؿ
ف ،رجػب كقيػؿ فػ ،شػعبنف سػية خمسػيف كمنئػة كرأل أيػس بػف منلػؾ غيػر مػرة بنلككفػة(ٔ) ،كلػـ يثبػت لػه حػرؼ عػف

أحد ميهـ ،كركل عف :عطنء بف أب ،ربنح ،كهك أكبر شي له ،كأفضمهـ  -عم من قنؿ.)ٕ(-

كعي ،بطمب اآلثنر ،كارتحؿ ف ،ذلؾ ،كأمن الفقه كالتدقيؽ فػ ،الػرأم كغكامضػه ،فإليػه الميتهػ  ،كاليػنس عميػه عيػنؿ
ف ،ذلؾ(ٖ).

قنؿ الشػنفع :،قيػؿ لمنلػؾ :هػؿ أريػت أبػن حييفػة؟ قػنؿ :يعػـ ،أريػت رجػالن لػك كممػؾ فػ ،هػذه السػنرية أف يجعمهػن ذهبػن

لقنـ بحجته .كركل حرممة عف الشنفع ،قنؿ :مػف أراد الحػديث الصػحيح فعميػه بمنلػؾ ،كمػف أراد الجػدؿ فعميػه بػ ب،

(ُ) تنري اإلسالـ :لمذهب( ،،صّٗٓ).

(ِ) الطبقنت الكبرل :نبف سعد ،)ّّٔ/ٕ( ،األيسنب :السمعني.)ّّْ/ٕ ،،
(ّ) األعالـ :لمزركم.)ّٔ/ٖ( ،،

(ْ) سير أعالـ اليبالء :لمذهب ،)َّٗ/ٔ( ،،األعالـ :لمزركم.)ّٔ/ٖ( ،،

(ٓ) كفينت األعينف :نبف خم ٌكنف ،)َْٓ/ٓ( ،سير أعالـ اليبالء :لمذهب.)َّٗ/ٔ( ،،
(ٔ) الكاف ،بنلكفينت :لمصفدم.)ٖٗ/ِٕ( ،
(ٕ) سير أعالـ اليبالء :لمذهب.)ُّٗ/ٔ( ،،
(ٖ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.
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حييفػػة ،كمػػف أراد التفسػػير فعميػػه بمقنتػػؿ بػػف سػػميمنف .كركل حرممػػة أيضػن قػػنؿ :سػػمعت الشػػنفع ،يقػػكؿ :مػػف أراد أف

يتبحر ف ،الفقه فهك عينؿ عم ،أب ،حييفة(ُ).

كأخذ الفقه عف حمند بف أب ،سميمنف راكية إبراهيـ كقد كنف ف ،أينمه أربعة مف الصحنبة :أيس بػف منلػؾ كعبػد ا﵀

بػػف أبػػ ،أكف ػ األيصػػنرم كأبػػك الطفيػػؿ عػػنمر يػػف كاثمػػة كسػػهؿ بػػف سػػعد السػػنعدم كجمنعػػة مػػف التػػنبعيف كنلشػػعب،
كاليخع ،كعم ،بف الحسػيف كغيػرهـ ،كقػد مضػ تػنري كفػنتهـ ،كلػـ ي خػذ أبػك حييفػة عػف أحػد مػيهـ ،كقػد أخػذ عيػه
خمؽ كثير(ِ).

قنؿ محمد بف سعد العكف :،سمعت يحي بف معيف يقكؿ :كنف أبك حييفة ثقة ،ن يحػدث بنلحػديث إن بمػن يحفظػه،

كن يحػدث بمػن ن يحفػظ .كقػنؿ صػنلح بػف محمػد :سػمعت يحيػ بػف معػيف يقػكؿ :كػنف أبػك حييفػة ثقػة فػ ،الحػديث.
كركل :أحمد بف محمد بف القنسـ بف محرز ،عف ابف معيف :كنف أبك حييفة ن ب س به .كقػنؿ مػرة :هػك عيػدين مػف
أهؿ الصدؽ ،كلـ يتهـ بنلكذب ،كلقد ضربه ابف هبيرة عم القضنء ،ف ب أف يككف قنضين(ّ).

قيػػؿ :أصػػمه مػػف أبيػػنء فػػنرس .كلػػد كيش ػ بنلككفػػة .ككػػنف يبي ػ الخػػز كيطمػػب العمػػـ فػػ ،صػػبنه ،ثػػـ ايقط ػ لمتػػدريس

كاإلفتػػنء .كأراده عمػػر بػػف هبي ػرة (أميػػر الع ػراقيف) عم ػ القضػػنء ،فػػنمتي كرع ػن .كأراده الميصػػكر العبنسػػ ،بعػػد ذلػػؾ
عمػ القضػػنء ببغػػداد ،ف ػ ب  ،فحمػػؼ عميػػه لػػيفعمف ،فحمػػؼ أبػػك حييفػػة أيػػه ن يفعػػؿ ،فحبسػػه إل ػ أف مػػنت (قػػنؿ ابػػف
قكم الحجة ،مف أحسف الينس ميطقن(ْ).
خمكنف :هذا هك الصحيح) ،ككنف ٌ
قػػنؿ اإلمػػنـ الػػذهب" ،تػػكف ،شػػهيدان ،مسػػقين ،فػػ ،سػػية خمسػػيف كمنئػػة ،كلػػه سػػبعكف سػػية ،كعميػػه قبػػة عظيمػػة ،كمشػػهد
فنخر ببغداد  -كا﵀ أعمـ  ،-كابيه الفقيه حمند بف أب ،حييفة ،كنف ذا عمـ ،كديف ،كصالح ،ككرع تنـ(ٓ).

كلقد كنيت سف اإلمنـ محمد بف الحسف–رحمه ا﵀ -يكـ منت أبك حييفة –رحمه ا﵀ -يحك الثنميػة عشػرة ،فهػك لػـ

ال ،كلكيػه أت ٌػـ د ارسػته لفقػه العػراؽ عمػ أبػ ،يكسػؼ –رحمػه ا﵀ ،-كلقػد
يتمؽ عف أبػ ،حييفػة–رحمػه ا﵀ -أمػدنا طػكي ن
ى
أخذ عف الثكرم كاألكزاع ،كرحؿ إلػ اإلمػنـ منلػؾ–رحمػه ا﵀ ،-كتمقػ عيػه فق ىػه الحػديث كالركايػة كفقػه منلػؾ ،بعػد
ذلؾ تمق عف العراقييف فقه الرأم كالدراية كمكث عيده ثالث سيكات(ٔ).

ٕ -اإلمام أبو يوسف ،يعقوب بن إبراىيم (ٕٔٛىـ)

هػػك اإلمػػنـ ،المجتهػػد ،العالمػػة ،المحػػدث ،قنضػػ ،القضػػنة(ٕ)،يعقػػكب بػػف إب ػراهيـ بػػف حبيػػب بػػف حبػػيش بػػف

سعد بف بجير بف معنكية األيصنرم(ٖ).
(ُ) طبقنت الفقهنء :لمشيرازم( ،ص ٖٔ).
(ِ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.

(ّ) سير أعالـ اليبالء :لمذهب.)ّٗٓ/ٔ( ،،
(ْ) األعالـ :لمزركم.)ّٔ/ٖ( ،،

(ٓ) سير أعالـ اليبالء :لمذهب.)َّْ/ٔ( ،،
(ٔ) أبك حييفة :أبك زهرة( ،صِِّ).

(ٕ) سير أعالـ اليبالء :لمذهب.)ّٓٓ/ٖ( ،،

(ٖ) تنري اإلسالـ :لمذهب ،)َُُِ/ْ( ،،سير أعالـ اليبالء :لمذهب.)ّٓٓ/ٖ( ،،
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كلػػد أبػػك يكسػػؼ بنلككفػػة سػػية ثػػالث عش ػرة كمنئػػة ،كطمػػب العمػػـ سػػية ييػػؼ كثالثػػيف ،فسػػم مػػف :هشػػنـ بػػف عػػركة،
كعطنء بف السنئب ،كيحي بف سػعيد ،كيزيػد بػف أبػ ،زيػند ،كاألعمػش ،كأبػ ،إسػحنؽ الشػيبني ،،كحجػنج بػف أرطػ ة،
كعبيد ا﵀ بف عمر ،كطنئفة ،كتفقه ب ب ،حييفة حتػ صػنر المقػدـ فػ ،تالمذتػه ،تفقػه بػه محمػد بػف الحسػف ،كهػالؿ
الرأم ،كمعم بف ميصكر ،كعدد كثير(ُ).

ككنف كالده إبراهيـ فقي نار ،فكنف أبك حييفة يتعنهد أبن يكسؼ بنلمنئة درهـ بعد المنئػة ،يعييػه عمػ طمػب العمػـ ،فػركل

عمػ ،بػف حرممػة التيمػ ،عػف أبػ ،يكسػؼ قػنؿ :كيػت أطمػػب الحػديث كالفقػه كأيػن مقػؿ ،فجػنء أبػ ،يكمػن كأيػن عيػد أبػػ،

حييفػة ،فقػػنؿ :ن تمػػدف يػػن بيػػ ،رجمػػؾ مػ أبػػ ،حييفػػة ،ف يػت محتػػنج إلػ المعػػنش ،فػػرثرت طنعػػة أبػػ ،،فتفقػػدي ،أبػػك
حييفة ،فجعمت أتعنهده ،فدف إل ،منئة درهـ كقنؿ ل :،الزـ الحمقة ،فإذا يفدت هػذه فػ عممي ،،ثػـ أعطػني ،بعػد أيػنـ

منئة أخرل ،ثـ كنف يتعنهدي.)ِ(،

أخػػذ أبػك يكسػػؼ عػػف أبػػ ،حييفػػة ،ككلػػ ،القضػػنء لثالثػػة مػػف الخمفػػنء :المهػػدم ،كالهػػندم ،كالرشػػيد ،ككػػنف إليػػه تكليػػة

القضػػنء فػػ ،المشػػرؽ كالمغػػرب(ّ) ،كهػػك أكؿ مػػف كض ػ الكتػػب فػػ ،أصػػكؿ الفقػػه عم ػ مػػذهب اإلمػػنـ أبػػ ،حييفػػة،

كأمم المسنئؿ ،كيشرهن ،كبث عمـ أب ،حييفة ف ،أقطنر األرض(ْ).

ككنف أميؿ إل المحدثيف مػف أبػ ،حييفػة كمحمػد ،قػنؿ إبػراهيـ بػف أبػ ،داكد البرلسػ :،سػمعت ابػف معػيف يقػكؿ :مػن

أريػت فػ ،أصػحنب الػرأم أثبػت فػ ،الحػديث ،كن أحفػظ ،كن أصػح ركايػة مػف أبػ ،يكسػؼ .كركل :عبػنس ،عػف ابػػف
معيف :أبك يكسؼ صنحب حػديث ،صػنحب سػية .كعػف يحيػ البرمكػ ،،قػنؿ :قػدـ أبػك يكسػؼ ،كأقػؿ مػن فيػه الفقػه،
كقػػد مػػأل بفقهػػه الخػػنفقيف ،قػػنؿ أحمػػد :كػػنف أبػػك يكسػػؼ ميصػػفن فػػ ،الحػػديث ،كعػػف أبػػ ،يكسػػؼ ،قػػنؿ :صػػحبت أبػػن
حييفػػة سػػب عشػرة سػػية ،كعػػف هػػالؿ ال ػرأم ،قػػنؿ :كػػنف أبػػك يكسػػؼ يحفػػظ التفسػػير ،كيحفػػظ المغػػنزم ،كأيػػنـ العػػرب،

كنف أحد عمكمه الفقه ،كعف ابػف سػمنعة ،قػنؿ :كػنف كرد أبػ ،يكسػؼ فػ ،اليػكـ مػنئت ،ركعػة ،قػنؿ ابػف المػديي :،مػن
أخذ عم أب ،يكسؼ إن حديثه ف ،الحجر ،ككػنف صػدكقن ،قػنؿ يحيػ بػف يحيػ التميمػ :،سػمعت أبػن يكسػؼ عيػد

كفنته يقكؿ :كؿ من أفتيت بػه ،فقػد رجعػت عيػه ،إن مػن كافػؽ الكتػنب كالسػية ،كفػ ،لفػظ :إن مػن فػ ،القػرآف ،كاجتمػ
عميه المسممكف(ٓ).

قنؿ بشر بف الكليد :تكف ،أبك يكسؼ يكـ الخميس ،خنمس ربي األكؿ ،سية اثيتيف كثمنييف كمنئة(ٔ).

(ُ) تنري اإلسالـ :لمذهب ،)َُُِ/ْ( ،،سير أعالـ اليبالء :لمذهب.)ّٓٓ/ٖ( ،،
(ِ) تنري اإلسالـ :لمذهب.)َُُِ/ْ( ،،

(ّ) تنج التراجـ :نبف قطمكبغن( ،صُّٔ).
(ْ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.

(ٓ) سير أعالـ اليبالء :لمذهب.)ّٕٓ/ٖ( ،،
(ٔ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.
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ٖ -اإلمام مالك بن أنس (ٜٔٚىـ):
هك شي اإلسالـ ،حجة األمػة ،إمػنـ دار الهجػرة ،أبػك عبػد ا﵀ منلػؾ بػف أيػس بػف منلػؾ بػف أبػ ،عػنمر بػف
(ُ)

عمػرك بػف الحػػنرث

ثػـ األصػػبح ،،المػدي ،،حميػػؼ بيػ ،تػػيـ مػف قػريش ،فهػػـ حمفػنء عثمػػنف أخػ ،طمحػػة بػف عبيػػد

ا﵀ أحد العشرة مكلد منلؾ عم األصح :ف ،سية ثالث كتسعيف ،عنـ مكت أيػس خػندـ رسػكؿ ا﵀  --كيشػ فػ،
صكف كرفنهية كتجمؿ ،كطمب العمـ كهك حدث بعيد مكت القنسـ ،كسنلـ(ِ).

قيؿ إيه كلد سية خمس كتسعيف مف الهجرة كمػنت سػية تسػ كسػبعيف كمنئػة كلػه أربػ كثمػنيكف سػية ،قػنؿ الكاقػدم:

منت كهك ابف تسعيف سية ،كأخذ العمـ عف ربيعة ثـ أفت معه عيد السمطنف(ّ).

كطمب منلؾ العمـ كهك ابف بض عشرة سية ،كت هؿ لمفتين ،كجمس لإلفػندة ،كلػه إحػدل كعشػركف سػية ،كحػدث عيػه
جمنعة كهك ح ،شػنب طػرم ،كقصػده طمبػة العمػـ مػف اآلفػنؽ فػ ،آخػر دكلػة أبػ ،جعفػر الميصػكر ،كمػن بعػد ذلػؾ،

كازدحمكا عميه ف ،خالفة الرشيد ،كال أف منت(ْ).

كيػػركل عػػف ابػػف عيييػػة ،قػػنؿ :كيػػت أقػػكؿ :هػػك سػػعيد بػػف المسػػيب ،حت ػ قمػػت :كػػنف فػػ ،زمنيػػه سػػميمنف بػػف يسػػنر،
كسنلـ بف عبد ا﵀ ،كغيرهمن .ثـ أصبحت اليكـ أقكؿ :إيه منلؾ ،لـ يبؽ له يظير بنلمديية(ٓ).

كعف ابف عييية قنؿ :منلؾ عنلـ أهؿ الحجػنز ،كهػك حجػة زمنيػه ،كقػنؿ الشػنفع- ،كصػدؽ كبػر :-إذا ذكػر العممػنء
فمنلؾ اليجـ(ٔ).

كتكف :،صبيحة أرب عشرة مف ربي األكؿ ،سية تس كسبعيف كمنئة ،فصػم عميػه :األميػر عبػد ا﵀ بػف محمػد بػف

إبراهيـ(ٕ).

ٗ -اإلمام األوزاعي (ٔ٘ٚه):

شي اإلسالـ ،كعنلـ أهؿ الشنـ(ٖ) ،أبك عمرك عبد الرحمف بف عمرك بف يحمد األكزاع ،إمػنـ أهػؿ الشػنـ

لػـ يكػف بنلشػنـ أعمػػـ ميػه ،قيػؿ إيػػه أجػنب فػ ،سػػبعيف ألػؼ مسػ لة ،ككػػنف يسػكف بيػركت ،إمػػنـ أهػؿ الشػنـ كفقػػيههـ،
كعنلمهـ(ٗ).

(ُ) سير أعالـ اليبالء :لمذهب.)ْٖ/ٖ( ،،
(ِ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.

(ّ) طبقنت الفقهنء :لمشيرازم( ،صٖٔ).

(ْ) سير أعالـ اليبالء :لمذهب.)ٓٓ/ٖ( ،،
(ٓ) المصدر السنبؽ.)ٓٔ/ٖ( :
(ٔ) المصدر السنبؽ.)ٕٓ/ٖ( :

(ٕ)المصدر السنبؽ.)َُّ/ٖ( :
(ٖ)المصدر السنبؽ.)َُٕ/ٕ( :

(ٗ) كفينت األعينف :نبف خم ٌكنف.)ُِٕ/ّ( ،
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كػػنف يسػػكف بظػػنهر بػنب الفػراديس بمحمػػة األكزاع ،ثػػـ تحػػكؿ إلػ بيػػركت ،فػرابط إلػ أف مػػنت بهػػن ،قػػنؿ ابػػف سػػعد:
كاألكزاع بطف مف همداف ،كهك مػف أيفسػهـ ،قػنؿ :ككلػد سػية ثمػنف كثمػنييف ،ككػنف ثقػة م مكيػن ،فنضػالن خيػ نار ،كثيػر
العمـ كالحديث كالفقه ،حجة(ُ).

كقػػنؿ الكليػػد بػػف مزيػػد :كلػػد ببعمبػػؾ ،كيش ػ بنلبقػػنع ،ثػػـ يقمتػػه أمػػه إل ػ بيػػركت ،كػػنف يتيم ػن فقي ػ نار حجػػر أمػػه ،عجػػزت
الممكؾ أف تؤدب أيفسهن ،كأكندهن أدبه ف ،يفسه ،من سمعت ميه كممة فنضػمة إن احتػنج مسػتمعهن إلػ إثبنتهػن عيػه

كن رأيته ضنحكن حت يقهقه ،كلقد كنف إذا أخذ ف ،ذكر المعند أقكؿ :أترل ف ،المجمػس قمػب لػـ يبػؾ؟ قػنؿ محمػد

ابف عبد الرحمف السمم :،رأيت األكزاع ،ككنف فكؽ الربعة خفيؼ المحـ ،به سمرة ،يخضب بنلحينء(ِ).

قنؿ محمد بف سعد :األكزاع :بطف مف همداف ،كهك مػف أيفسػهـ ،ككػنف ثقػة ،قػنؿ :ككلػد سػية ثمػنف كثمػنييف ،ككػنف

ال ،م مكين ،كثير العمـ كالحديث كالفقه ،حجة ،تكف :،سية سب كخمسيف كمنئة(ّ).
خي نار ،فنض ن

ككنيػػت كندتػػه ببعمبػػؾ سػػية ثمػػنف كثمػػنييف لمهج ػرة ،كقيػػؿ سػػية ثػػالث كتسػػعيف .كميشػػؤه بنلبقػػنع ،ثػػـ يقمتػػه أمػػه إل ػ
(ْ)

بيركت .ككنف فكؽ الربعة

خفيؼ المحية به سمرة ،ككنف يخضػب بنلحيػنء .كتػكف ،سػية سػب كخمسػيف كمنئػة يػكـ

األحد لميمتيف بقيتن مف صفر ،كقيؿ ف ،شهر ربي األكؿ بمديية بيركت ،رحمه ا﵀ تعنل (ٓ).
ُ٘ -زَفر بن اليذيل (ٔ٘ٛه):

الفقيه ،المجتهد ،الربني ،،العالمة ،أبك الهذيؿ(ٔ) ،زفر بف الهذيؿ العيبرم ثـ التميمػ ،فكػنف كبيػ ار مػف كبػنر

أصحنب أب ،حييفة كأفقههـ ككنف يقنؿ إيه كنف أحسيهـ قينسن كل ،قضنء البصرة(ٕ).

كلد سية عشر كمنئة ،كمنت سية ثمنف كخمسيف كمنئة كله ثمنف كأربعكف سػية .ككػنف قػد جمػ بػيف العمػـ كالعبػندة،
ككنف مف أصحنب الحديث ثـ غمب عميه الرأم(ٖ).

قنؿ اإلمػنـ الػذهب" :،هػك مػف بحػكر الفقػه ،كأذكيػنء الكقػت ،تفقػه بػ ب ،حييفػة ،كهػك أكبػر تالمذتػه ،ككػنف ممػف جمػ

(ٗ)
ظػن ،قميػؿ الخطػ  ،كػنف أبػكه مػف
بيف العمـ كالعمؿ ،ككنف يدرم الحديث كيتقيه"  ،كقػنؿ ابػف حيػنف :كػنف فقيهنػن ،حنف ن
أهؿ أصبهنف .كقنؿ أبك يعيـ :كنف ثقة م مكين(َُ) ،منت بنلبصرة سية ثمنف كخمسيف كمنئة(ُُ).

(ُ) تنري اإلسالـ :لمذهب.)َُِ/ْ( ،،
(ِ) المصدر السنبؽ.)ُُِ/ْ( :

(ّ) سير أعالـ اليبالء :لمذهب.)َُٗ/ٕ( ،،

)ْ)
الخٍم ً
قصير .الصحنح تنج المغة كصحنح العربية :لمجكهرم.)ُُِْ/ّ( ،
ؽ ،ن طكي هؿ كن
ربعة :أم ىم ٍربكعي ى
ه
(ٓ) كفينت األعينف :نبف خم ٌكنف.)ُِٕ/ّ( ،

(ٔ) سير أعالـ اليبالء :لمذهب.)ّٖ/ٖ( ،،

(ٕ) انيتقنء ف ،فضنئؿ الثالثة األئمة الفقهنء :نبف عبد البر( ،صُّٕ).

(ٖ) طبقنت الفقهنء :لمشيرازم( ،صُّٓ) ،كفينت األعينف :نبف خمكنف ،)ُّٖ/ِ( ،األعالـ :لمزركم.)ْٓ/ّ( ،،
(ٗ) سير أعالـ اليبالء :نبف سعد.)ّٗ/ٖ( ،

(َُ) تنج التراجـ :نبف قيطميكبغن( ،صَُٕ).
(ُُ) الطبقنت الكبرل :نبف سعد ،)ّْٓ/ٔ( ،تنج التراجـ :نبف قيطميكبغن ،ص(َُٕ).
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 -ٙسفيان الثوري (ٔٔٙىـ):
أبك عبد ا﵀ سفينف بف سعيد بػف مسػركؽ ،الثػكرم الكػكف ،كػنف إمنمػن فػ ،عمػـ الحػديث كغيػره مػف العمػكـ،

كأجم الينس عم دييه ككرعه كزهده كثقته ،كهك أحد األئمة المجتهديف(ُ).

ال كهػػك مػػف ثػكر مضػػر كلػيس هػػك مػػف
شػي اإلسػػالـ أبػك عبػػد ا﵀ الثػكرم الفقيػػه الكػػكف ،سػيد أهػػؿ زمنيػه عممػن كعمػ ن

ثكر همداف عم الصحيح كذا يسبه ابف سعد كالهيثـ بف عدم كغيرهمن(ِ).

كػنف أبػكه سػعيد مػػف ثقػنت المحػدثيف كقػػد تقػدـ ذكػره كطمػػب سػفينف العمػـ كهػػك م ارهػؽ ككػنف يتكقػػد ذكػنء صػنر إمنمػن

أثيػ انر ميظػػك انر إليػػه كهػػك شػػنب ،قػػنؿ يػػكيس بػػف عبيػػد :مػػن أريػػت ككفيػن أفضػػؿ مػػف سػػفينف ،قػػنلكا :إيػػؾ أريػػت سػػعيد بػػف
جبير كفالين كفالين ،قنؿ :من رأيت ككفين أفضؿ مف سفينف(ّ).

ال أعمػـ بػنلحالؿ كالحػراـ مػف سػفينف الثػكرم .كقػنؿ عبػد ا﵀ بػف المبػنرؾ :ن يعمػـ
قنؿ سفينف بف عييية :من رأيت رجػ ن

عم كجه األرض أعمـ مػف سػفينف الثػكرم .كيقػنؿ :كػنف عمػر بػف الخطػنب رضػ ،ا﵀ عيػه فػ ،زمنيػه رأس اليػنس،

كبعده عبد ا﵀ بف عبنس ،كبعده الشعب ،،كبعده سفينف الثكرم(ْ).

أمير المؤمييف ف ،الحػديث .كػنف سػيد أهػؿ زمنيػه فػ ،عمػكـ الػديف كالتقػكل(ٓ) ،كمكلػده فػ ،سػية خمػس ،كقيػؿ سػت،

كقيؿ سب كتسعيف لمهجرة .كتكف ،بنلبصرة أكؿ سية إحدل كستيف كمنئة متكارين مف السمطنف(ٔ).
ثانياً -تالميذ اإلمام محمد:

قدمػػه فػػ ،شػػعبه المتيكعػػة اسػػتقر
بعػػد أف تقمػػب اإلمػػنـ محمػػد –رحمػػه ا﵀ -فػػ ،أعطػػنؼ العمػػـ ،كرسػػخت ي
العمـ كايتشػر فػ ،كػؿ مكػنف،
بمديية الككفة كجمس يفقه ى
الينس كيحدثهـ بمن سم  ،فكنف له تالميذ كثيركف أثرل بهـ ى

كنسيمن ف ،ربكع العراؽ كخراسنف كالمغرب ،كمن صنقبهن –أم قنربهن -مف البمداف(ٕ) .كيمكػف تقسػيـ أكلئػؾ التالميػذ

كاألصحنب مف حيث المكنية العممية كالشهرة أك الخمكؿ إل زمرتيف:

أ -التالميػػذ المشػػهكركف اليػػنبهكف ،كفػػيهـ مجتهػػدكف ،كمعظمهػػـ أعػػنيكا اإلمػػنـ محمػػدنا –رحمػػه ا﵀ -فػػ ،يشػػر الفقػػه
كتبميغ اآلراء المتمقنة عف الشيكخ المتقدميف إل األجينؿ المتالحقة.

ب -التالميػػذ المغمػػكركف ،أك مػػف كػػنف حظػػه ضػػئيالن مػػف انسػػتفندة مػػف اإلمػػنـ محمػػد –رحمػػه ا﵀ ،-كهػػـ األكثػػر،
لكف سيكتف ،بتعريؼ قميؿ مف هذه الفئة(ٖ).

(ُ) كفينت األعينف :نبف خمكنف.)ّٖٔ/ِ( ،
(ِ) الكاف ،بنلكفينت :لمصفدم.)ُْٕ/ُٓ( ،

(ّ) كفينت األعينف :نبف خمكنف.)ّٖٔ/ِ ( ،
(ْ) المصدر السنبؽ.)ّٖٗ/ِ ( :

(ٓ) األعالـ :لمزركم.)َُْ/ّ( ،،

(ٔ) كفينت األعينف :نبف خمكنف ،)َّٗ/ِ( ،الكاف ،بنلكفينت :لمصفدم.)ُْٕ/ُٓ( ،
(ٕ)اإلمنـ محمد بف الحسف الشيبني ،ينبغة الفقه اإلسالم :،لميدكم( ،صْٓ).
(ٖ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.
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أوالً -تالميذه المشيورون:

ٔ -اإلمام الشافعي (ٕٗٓىـ):
اإلمنـ عنلـ العصر ينصر الحػديث فقيػه الممػة أبػك عبػد ا﵀ القرشػ ،،ثػـ المطمبػ ،الشػنفع ،،المكػ ،،الغػزم

المكلد يسيب رسكؿ ا﵀  --كابف عمه ،فنلمطمب هك أخك هنشـ كالد عبد المطمب(ُ).

محمد بف إدريس بف العبنس بف عثمنف ابف شػنف الهنشػم ،المطمبػ ،)ِ(،اتفػؽ مكلػد اإلمػنـ بغػزة كمػنت أبػكه إدريػس

شنبن فيش محمد يتيمن ف ،حجػر أمػه ،فخنفػت عميػه الضػيعة فتحكلػت بػه إلػ محتػده ،كهػك ابػف عػنميف فيشػ بمكػة،

كأقبؿ عم الرم ،حت فنؽ فيه األقراف ،كصنر يصيب مف عشرة أسػهـ تسػعة ثػـ أقبػؿ عمػ العربيػة كالشػرع ،فبػرع
ف ،ذلؾ كتقدـ ،ثـ حبب إليه الفقه فسند أهؿ زمنيه(ّ).

صيؼ التصنييؼ كدكف العمـ كرد عمػ األئمػة متبعػن األثػر كصػيؼ فػ ،أصػكؿ الفقػه كفركعػه ،كبعػد صػيته كتكػنثر
عميه الطمبة(ْ).

لمن دخؿ اإلمنـ الشنفع- ،رض ،ا﵀ عيه -بغداد كنف بهن ،كجرل بييهمػن مجػنلس كمسػنئؿ بحضػرة هػنركف الرشػيد.
كقنؿ الشنفع :،من رأيت أحدا يس ؿ عف مس لة فيهن يظر إن تبييت الكراهة ف ،كجهه ،إن محمػد بػف الحسػف ،كقػنؿ

أيضن :حممت مف عمـ محمد بف الحسف كقر بعير ،كقنؿ الربي بف سميمنف المرادم :كتػب الشػنفع ،إلػ محمػد بػف
الحسف كقد طمب ميه كتبن له لييسخهن(ٓ).

أخذ عيه :الشنفع ،ف كثر جدان ،كنزمه(ٔ).
ٕ -أسد بن الفرات (ٖٕٔه):

اإلمػنـ العالمػة القنضػ ،األميػػر مقػدـ المجنهػديف أبػػك عبػد ا﵀ الح اريػ ،،ثػـ المغربػػ ،)ٕ(،الفقيػه أبػك عبػػد ا﵀

القيركايػػ ،المغربػػ ،،أحػػد الكبػػنر مػػف أصػػحنب منلػػؾ(ٖ) ،قنضػػ ،إفريقيػػة ،كلػػد بحػ ٌػراف ككػػنف أبػػكه حمػػؿ أمػػه معػػه فػػ،
صػػحبة محمػػد بػػف األشػػعث حيػػث تكجػػه ال ػ إفريقيػػة كالي ػن ،فنجتػػنز بػػه أبػػكه فػػ ،صػػحبته بحمػػب(ٗ) .كهػػك مصػػيؼ

(األسػػدية) فػػ ،فقػػه المنلكيػػة(َُ) .قػػنؿ ابػػف مػػنككن :أسػػد بػػف الف ػرات بػػف سػػينف قنضػػ ،إفريقيػػة ،مكلػػده فػػ ،سػػية أرب ػ

(ُ) سير أعالـ اليبالء :لمذهب ،)ِّٔ/ٖ( ،،الكاف ،بنلكفينت :لمصفدم.)ُُِ/ِ ( ،
(ِ) كفينت األعينف :نبف خمكنف ،)ُّٔ/ْ( ،األعالـ :لمزركم.)ِٔ/ٔ( ،،

(ّ) سير أعالـ اليبالء :لمذهب ،)ِّٔ/ٖ( ،،الكاف ،بنلكفينت :لمصفدم.)ُُِ/ِ( ،
(ْ) سير أعالـ اليبالء :لمذهب.)ِّٔ/ٖ( ،،
)ٓ)
)ٔ)

كفينت األعينف :نبف خمكنف.)ُْٖ/ْ( ،
سير أعالـ اليبالء :لمذهب.)ٓٓٓ/ٕ( ،،

(ٕ) المصدر السنبؽ.)َّٓ/ٖ( :

(ٖ) تنري اإلسالـ :لمذهب.)ِْٕ/ٓ( ،،

(ٗ) بغية الطمب ف تنري حمب :نبف العديـ.)ُّٓٓ/ْ( ،
(َُ) األعالـ :لمزركم.)ِٖٗ/ُ( ،،
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كأربعيف كمنئة ،ركل "المكط " ،كرحؿ إل الككفػة ف خػذ عػف أهمهػن ،كسػم مػف :يحيػ بػف أبػ ،ازئػدة ،كأبػ ،يكسػؼ،
كجرير بف عبد الحميد ،كمحمد ابف الحسف الشيبني ،،ككتب عمـ أب ،حييفة.
ال
أخػذ عيػه أبػك يكسػػؼ القنضػ ،مػ تقدمػه ،ككػػنف قػد تفقػه قبػؿ ذلػػؾ ببمػده عمػ عمػ ،بػػف زيػند التكيسػ .،ككػنف جمػػي ن

محترمن كبير القدر(ُ).

قنؿ أبك زرعة الرازم :كنف أسد مف أهؿ المغرب س ؿ محمد بف الحسف عف مسنئؿ(ِ).

ٖ -عيسى بن أبان (ٕٕٓه):

فقيه العراؽ تمميذ محمد بف الحسف كقنض ،البصػرة(ّ) .ككػنف مػف أصػحنب الحػديث ثػـ غمػب عميػه الػرأم،

تفقه عم محمد بف الحسف .قنؿ أبك خنزـ القنض :،من أريػت ألهػؿ البصػرة حػدثن أذكػ مػف عيسػ بػف إبػنف كبشػر
ابف الكليد(ْ).

صحب محمد بف الحسف الشيبني ،كتفقػه بػه ،كاسػتخمفه يحيػ بػف أكػثـ عمػ القضػنء بعسػكر المهػدم ،كقػت خػركج
يحي م المػ مكف إلػ فػـ الصػمح ،فمػـ يػزؿ عمػ عممػه إلػ أف رجػ يحيػ  ،ثػـ تػكل عيسػ القضػنء بنلبصػرة فمػـ

يزؿ عميه حت منت(ٓ).

كلػػ ،قضػػنء البص ػرة كغيرهػػن ،كصػػيؼ التصػػنييؼ ،ككػػنف أحػػد األج ػكاد الك ػراـ ،يحك ػ عيػػه القػػكؿ بخمػػؽ الق ػرآف -
أجنرين ا﵀  -كهك معدكد مػف األذكيػنء ،قػنؿ بكػنر بػف قتيبػة :سػمعت هػالؿ الػرأم يقػكؿ :مػن قعػد فػ ،اإلسػالـ قػنض
أفقػه مػف عيسػ بػف أبػػنف فػ ،زمنيػه ،كقػنؿ الطحػػنكم :سػمعت بكػن انر القنضػ ،يقػكؿ :كػػنف ليػن قنضػينف ن مثػؿ لهمػػن
إسمنعيؿ بف حمند بف أب ،حييفة ،كعيس بف أبنف(ٔ).

له كتب ،ميهن " إثبنت القينس" ك" اجتهند الرأم " ك" الجنم " ف ،الفقه ،ك" الحجػة الصػغيرة" فػ ،الحػديث(ٕ) .تػكف،
سية إحدل كعشريف كمنئتيف(ٖ).

ٗ -القاسم بن سالم أبو عبيد (ٕٕٗه):
هك :القنسـ بف سالـ ،أبك عبيد الخراسني ،،األيصنرم مػكنهـ البغػدادم ،اإلمػنـ الكبيػر ،الحػنفظ ،العالمػة،
أحػد األعػالـ المجتهػػديف ،كصػنحب التصػػنييؼ فػ ،القػراءات ،كالحػديث ،كالفقػه ،كالمغػػة ،كالشػعر .ذكػره «الػذهب »،ػ

ضمف عممنء الطبقة السندسة مف حفنظ القرآف ،كذكره «ابف الجزرم» ضمف عممنء القراءات(ٗ).
(ُ) تنري اإلسالـ :لمذهب.)ِْٕ/ٓ( ،،
)ِ)

سير أعالـ اليبالء :لمذهب.)ِِٔ/َُ( ،،

(ّ) المصدر السنبؽ.)ُْٕ/ٖ ( :

(ْ) طبقنت الفقهنء :لمشيرازم( ،صُّٕ).
(ٓ) تنري بغداد :لمبغدادم.)ْٕٗ/ُِ( ،
(ٔ) تنري اإلسالـ :لمذهب.)ُٔٓ/ٓ( ،،
(ٕ) األعالـ :لمزركم.)ََُ/ٓ( ،،

(ٖ) سير أعالـ اليبالء :لمذهب ،)ُْٕ/ٖ( ،،تنج التراجـ :نبف قطمكبغن.)ِِٕ/ُ( ،
(ٗ) معجـ حفنظ القرآف عبر التنري  :لمحيسف.)َْٗ/ُ( ،
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كهك الفقيه األديب المشهكر صنحب التصنييؼ المشهكرة كالعمكـ المػذككرة قػدـ دمشػؽ طنلػب عمػـ(ُ) ،قػنؿ الػذهب:،

"اإلم ػػنـ ،الح ػػنفظ ،المجته ػػد ،ذك الفي ػػكف ،أب ػػك عبي ػػد القنس ػػـ ب ػػف س ػػالـ ب ػػف عب ػػد ا﵀"(ِ) ،كل ػػد أب ػػ ،عبي ػػد :س ػػية س ػػب

كخمسيف كمنئة(ّ) .صنحب المصيفنت الكثيرة ف ،القراءات كالفقه كالمغنت كالشػعر(ْ) .كهػك مػف أئمػة انجتهػند ،لػه:

كتنب (األمكاؿ)  ،ف ،مجمد كبير ،سمعينه بننتصنؿ ،ككتنب (الغريػب) مػركم أيضػن ،ككتػنب (فضػنئؿ القػرآف) كقػ

لي ػػن ،ككت ػػنب (الطه ػػكر) ،ككت ػػنب (الينسػ ػ كالميس ػػكخ)  ،ككت ػػنب (المػ ػكاعظ) ،ككت ػػنب (الغري ػػب المص ػػيؼ ف ػػ ،عم ػػـ
المسنف) ،كغير ذلؾ ،كله بضعة كعشركف كتنبن ،كله كتب ف ،الفقه(ٓ).

منت سية أربػ كعشػريف كمػنئتيف بمكػة كهػك ابػف سػب كسػتيف سػية .قػنؿ إبػ ارهيـ الحربػ :،كػنف أبػك عبيػد ك يػه جبػؿ

يف فيه الركح يحسف كؿ ش،ء .ككل ،القضنء بطرسكس ثمني ،عشرة سية كمنت بمكة(ٔ).
٘ -محمد بن سماعة (ٖٖٕه):

محمػػد بػػف سػػمنعة بػػف عبيػػد ا﵀ بػػف هػػالؿ التميمػػ ،الفقيػػه ،أبػػك عبػػد ا﵀ الكػػكف ،،قنضػػ ،بغػػداد ،كصػػنحب

أب ،يكسؼ القنض .،أخذ عيه ،كعػف محمػد بػف الحسػف ،كبػرع فػ ،مػذهب أبػ ،حييفػة ،كصػيؼ التصػنييؼ(ٕ) ،أخػذ

العمـ عػف أبػ ،يكسػؼ كمحمػد جميعػن ،ككتػب اليػكادر عػف محمػد ،ككلػ ،القضػنء ببغػداد لممػ مكف(ٖ) ،قػنؿ الخطيػب:

تكف ،سية ثالث كثالثيف كمنئتيف كله منئة سية كثالث سييف .كنف مكلده سية ثالثيف كمنئة(ٗ).

كلػػ ،القضػػنء لمرشػػيد بعػػد يكسػػؼ بػػف أبػػ ،يكسػػؼ ،كداـ إل ػ أف ضػػعؼ بص ػره ،فصػػرفه المعتصػػـ بإسػػمنعيؿ بػػف
عمر :منئة سية كثالث سييف ،كتكف :،سية ثالث كثالثيف كمنئتيف(َُ).
حمندٌ ،
 -ٙيحيى بن معين (ٖٖٕه):

هػػك اإلمػػنـ الحػػنفظ الجهبػػذ ،شػػي المحػػدثيف(ُُ) ،يحي ػ بػػف معػػيف بػػف عػػكف بػػف زيػػند بػػف بسػػطنـ بػػف عبػػد

الػػرحمف أبػػك زكريػػن المػػرم مػرة غطفػػنف مػػكنهـ البغػػدادم الحػػنفظ أصػػمه مػػف األيبػػنر قػػدـ دمشػػؽ فسػػم بهػػن مػػف أبػػ،
مسهر(ُِ).

(ُ) تنري دمشؽ :نبف عسنكر.)ٖٓ/ْٗ( ،

(ِ) سير أعالـ اليبالء :لمذهب.)َْٗ/َُ( ،،
(ّ) المصدر السنبؽ.)ُْٗ/َُ( :

(ْ) تنري اإلسالـ :لمذهب.)ْٔٓ/ٓ ( ،،

(ٓ) سير أعالـ اليبالء :لمذهب.)ِْٗ-ُْٗ/َُ( ،،
(ٔ) طبقنت الفقهنء :لمشيرازم( ،صِٗ).
(ٕ) تنري اإلسالـ :لمذهب.)ُٖٗ/ٓ( ،،

(ٖ) طبقنت الفقهنء :لمشيرازم( ،صُّٖ).

(ٗ) تنج التراجـ :نبف طقطمكبغن( ،صُِْ).

(َُ) سير أعالـ اليبالء :لمذهب.)ْٕٔ/َُ( ،،
(ُُ) المصدر السنبؽ.)ُِّ/ٗ( :

(ُِ) تنري دمشؽ :نبف عسنكر.)ّ/ٔٓ( ،
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أصػػمه مػػف األيبػػنر ،كيش ػ ببغػػداد ،كسػػم بهػػن ،كبنلحجػػنز ،كالشػػنـ ،كمصػػر ،كالي ػكاح ،،كقػػنؿ :مكلػػده فػػ ،سػػية ثمػػنف
كخمسػػيف كمنئػػة(ُ) ،فهػػك أسػػف مػػف عمػػ ،ابػػف المػػديي ،،كأحمػػد بػػف حيبػػؿ ،كأبػػ ،بكػػر بػػف أبػػ ،شػػيبة ،كاسػػحنؽ بػػف

راهكيػه ،ككػػنيكا يتػ دبكف معػػه كيعرفػػكف لػه فضػػمه(ِ) .قػنؿ أهػػؿ التػػنري  :كػنف يحيػ بػف معػػيف إمنمػن يقتػدل بػػه ،كػػنف
مف أهؿ الديف ،كالفضؿ ،كالزهد ،كترؾ الديين(ّ).

كقنؿ أبك حنتـ :يحي بف معيف إمنـ ،كقنؿ اليسنئ :،هك أبك زكرين الثقة الم مكف ،أحد األئمة ف ،الحديث.
كقػػنؿ عمػػ ،ابػػف المػػديي :،ن يعمػػـ أحػػدان مػػف لػػدف آدـ كتػػب مػػف الحػػديث مػػن كتػػب ابػػف معػػيف ،كقػػنؿ عبػػنس الػػدكرم:
سمعت ابف معيف يقكؿ :لك لـ يكتب الحديث خمسيف مرة من عرفينه(ْ).

منت بنلمديية سية ثالث كثالثيف كمنئتيف ،ف ،ذم القعدة(ٓ).

أكتف ػػ ،بترجم ػػة أكلئ ػػؾ التالمي ػػذ كأذك ػػر بقي ػػة التالمي ػػذ المش ػػهكريف ب ػػدكف ذك ػػر ت ػػرجمتهـ لط ػػكؿ ذك ػػرهـ :أب ػػك جعف ػػر
اله ػػركم ،كأحم ػػد العػ ػػنمرم ،كداكد ب ػػف رش ػػيد ،كالحسػ ػػف الحض ػػرم ،،كمحم ػػد ال ػ ػرازم ،كاس ػػمنعيؿ القزكيي ػػ ،،كعمػ ػػ،

الطكس ،،كسميمنف الكيسني ،،كمكس الرازم.

ثانيـــاً -التالميـــذ المرمـــورون :كسػ ػ كتف ،ب ػػذكرهـ دكف المج ػػكء لمترجم ػػة ،كه ػػـ :أب ػػك جعف ػػر الس ػػككي ،،كأب ػػك رج ػػنء

الخ ارس ػػني ،،كأحم ػػد الق ػػنرم ،كاس ػػمنعيؿ الش ػػنليج ،،كأي ػػكب الييس ػػنبكرم ،كالحس ػػف ب ػػف ح ػػرب ،كحم ػػند الييس ػػنبكرم،

كعبدالرحمف المركزم ،عبػدالكريـ عبػدؾ ،كأحمػد بػف مهػراف ،كجعفػر بػف عبػدالكهنب ،كالحسػف بػف مسػهر ،كزيػد بػف

يعيـ(ٔ).

(ُ) سير أعالـ اليبالء :لمذهب ،)ُِّ/ٗ( ،،تنري اإلسالـ :لمذهب.)ٗٔٓ/ٓ( ،،
(ِ) تنري اإلسالـ :لمذهب.)ٗٔٓ/ٓ( ،،

(ّ) سير السمؼ الصنلحيف :لألصبهني( ،،صُُٗٗ).
(ْ) تنري اإلسالـ :لمذهب.)ٕٗٔ/ٓ( ،،

(ٓ) التنري الكبير :لمبخنرم.)َّٕ/ٖ( ،

(ٔ) ايظر :الجكاهر المضية ف ،طبقنت الحيفية الجزء الثني.،
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ادلغهة انساتع

فضائهً َصفاهً

كنف اإلمنـ محمد –رحمه ا﵀ -يتصؼ بنألخالؽ الكريمة ،كن أدؿ عمػ ذلػؾ مػف قػكؿ الربيػ بػف سػميمنف،
س ػػمعت الش ػػنفع ،،يق ػػكؿ« :م ػػن أري ػػت أعق ػػؿ ،كن أفق ػػه ،كن أزه ػػد ،كن أكرع ،كن أحس ػػف يطقػ ػن كايػ ػرادان م ػػف محم ػػد ب ػػف
الحسف»(ُ).

قنؿ محمد بف الحسف :ترؾ أب ،ثالثيف ألؼ درهـ ،ف يفقت خمسػة عشػر ألفػن عمػ اليحػك كالشػعر ،كخمسػة

عشر ألفن عم الحديث كالفقه(ِ).

قػػنؿ الشػػنفع ،رحمػػه ا﵀ :حممػػت مػػف عمػػـ محمػػد كقػػر بعيػػر ،كقػػنؿ :مػػن أريػػت أحػػدنا يسػ ؿ عػػف مسػ لة فيهػػن يظػػر إن

تبييت ف ،كجهه الكراهة إن محمد بف الحسف .كركل الربي بف سميمنف قػنؿ :كتػب الشػنفع ،إلػ محمػد بػف الحسػف
كقد طمب ميه كتبه لييسخهن ف خرهن عيه فكتب إليه(ّ).

ػميين أذك ػ مػػف محمػػد ،كلػػك أشػػنء أف أقػػكؿ :يػػزؿ الق ػرآف بمغػػة محمػػد بػػف الحسػػف
ػنفع ،قػػنؿ :مػػن يػ
ػنظرت سػ ن
ي
كعػػف ال ٌشػ ٌ
طػ ًزًّار ًزًّار .كػنف الشػنفع ،يقػػكؿ :كتبػت عيػػه
ػت
أكداجػه تيػتف  ،كأز ارره تتق ٌ
كينظرتيػه م ٌػرةن فنشػ ٌ
ػتدت ميػنظرت ،لػه ،فجعمػ ٍ
ي
(ْ)
ككسػ نػرا ،كسػػمعت مػػف لفظػػه
الح ىسػػف :أقمػ ي
ػنفع :،قػػنؿ محمػػد بػػف ى
ػت عيػػد منلػػؾ ثػػالث سػػييف ٍ
كقػػر بختػػ ، ،كقػػنؿ ال ٌشػ ٌ
ً
الح ىسف(ٓ).
سبعمنئة حديث .كقنؿ يحي بف ىمعيف :كتبت الجنم الصغير عف محمد بف ى

ػنرا ،ث ػ ٌػـ ت ػػدبرتيهن فكض ػػعت إلػ ػ ىج ٍي ػػب ك ػ ٌػؿ مسػ ػ لة
ػنفع ،يق ػػكؿ :أيفق ػ ي
ػت ىعمىػ ػ يكتيػػب محم ػػد ٍب ػػف ى
الح ىس ػػف س ػػتيف ديي ػ ن
ال ٌش ػ ٌ
حديثنن(ٔ) .يقكؿ أبك عبيد« :من رأيت أعمـ بكتنب ا﵀ مف محمد بف الحسف»(ٕ).

كقػد كػػنف رحمػػه ا﵀ تعػػنل آيػػة فػػ ،الػػذكنء ،ذا عقػػؿ تػػنـ ،كسػؤدد ،ككثػرة تػػالكة لمقػرآف ،فحكػ أحمػػد بػػف أبػػ ،عمػراف
محمدا كنف حزبه فػ ،كػؿ يػكـ كليمػة ثمػث القػرآف(ٖ).ككػنف
أف
ن
الح ىسفٌ :
قنض ،مصر ،عف بعض أصحنب محمد بف ى
مقدمن ف ،عمـ العربية ،كاليحك ،كالحسنب(ٗ).
ن

(ُ) مينقب اإلمنـ أب ،حييفة كصنحبيه :نبف قى ٍنيمنز( ،ص.)ٖٕ :
(ِ) تنري بغداد :لمبغدادم.)ُٓٔ/ِ( ،

(ّ) طبقنت الفقهنء :لمشيرازم( ،صُّٓ).
)ْ)

البخت كالبختية :دخيؿ ف ،العربية ،أعجم ،معرب ،كه ،اإلبؿ الخراسنيية ،تيتج مف بيف عربية كفنلج .لسنف العرب :نبف

ميظكر.)ٗ/ِ( ،

(ٓ) ايظر :تنري اإلسػالـ :لمػذهب ،)ٗٓٓ/ْ( ،،سػير أعػالـ اليػبالء :لمػذهب ،)ُّٓ/ٗ( ،،مينقػب اإلمػنـ أبػ ،حييفػة كصػنحبيه :نبػف
ىق ٍنيمنز( ،صَٖ).
(ٔ) تنري اإلسالـ :لمذهب.)ٗٓٔ/ْ( ،،

(ٕ) مينقب اإلمنـ أب ،حييفة كصنحبيه :نبف ىق ٍنيمنز( ،صَٖ).
(ٖ) تنري اإلسالـ :لمذهب.)ٗٓٔ/ْ( ،،
(ٗ) تنج التراجـ :نبف قطمكبغن( ،صِّٖ).
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وصف اإلمام محمد:
كػػنف اإلمػػنـ محمػػد مػػف أجمػػؿ اليػػنس كأحسػػيهـ ،فقػػد قػػنؿ فػػ" ،الشػػذرات"" :جػػنلس أبػػن حييفػػة .كسػػم ميػػه،
الينس كأحسيهـ.
كيظر ف ،ال أرم ،كغمب عميه ،كعرؼ به ،ككنف مف أجمؿ ٌ
قػػنؿ أبػػك حييفػػة لكالػػده حػػيف حممػػه إليػػه :احمػػؽ شػػعر كلػػدؾ كألبسػػه الخمقػػنف مػػف الثيػػنب ن يفتػػتف بػػه مػػف رآه .قػػنؿ
محمد :فحمؽ كالدم شعرم ،كألبسي ،الخمقنف ،فزدت عيد الخمؽ جمننن".

اليػػنس
اليػػنس عميػػه ،فيظػػرت إليػػه فكػػنف مػػف أحسػػف ٌ
ػنفع -،رحمػػه ا﵀ :-أكؿ مػػن أريػػت محمػػدان كقػػد اجتم ػ ٌ
كقػػنؿ ال ٌشػ ٌ
اليػنس لبنسػن ،ثػـ سػ لته عػف مسػ لة
كجهن ،ثـ يظرت إل جبييه فك يػه عػنج ،ثػـ يظػرت إلػ لبنسػه فكػنف مػف أحسػف ٌ

كمر فيهن كنلسهـ(ُ).
فقكل مذهبه ٌ
فيهن خالؼ ٌ
ركل حديثن بسيد عف عم ،قػنؿ عمػ« : ،مػف كػنف لػه ذمتيػن فدمػه كػدمين ،كديتػه كػديتين» ،كيحكػ عػف محمػد بػف
الحسػػف ذكػػنء مفػػرط ،كعقػػؿ تػػنـ ،كسػػكدد ،ككث ػرة تػػالكة .قػػنؿ الطحػػنكم :سػػمعت أحمػػد بػػف أبػػ ،عم ػراف يحكػػ ،،عػػف

بعض أصحنب محمد بف الحسف« ،أف محمدان كنف حزبه ف ،كؿ يكـ كليمة ثمث القرآف»(ِ).

كصيؼ «الجنم الكبير» ،ك«الجنم الصغير» ،ككنف ميشؤه بنلككفة ،كتفقٌه ب ب ،حييفة ،ثـ ب ب ،يكسؼ(ّ).
ٌ
عممو وفقيو:
كنف اإلمنـ محمد –رحمه ا﵀ -بح نار ف ،عمـ الفقه كفيكيه ،يقكؿ اإلمنـ الشنفع-،رحمػه ا﵀ :مػن أريػت أعمػـ

محمد بف الحسف ،كن أفصح ميه.
بكتنب ا﵀ مف ٌ
كقنؿ :من رأيت رجالن أعمـ بنلحالؿ كالحراـ ،كالعمؿ ،كالينس كالميسكخ مف محمد بف الحسف.
كقنؿ :لك أيصؼ الينس لعممكا أيهـ لـ يركا مثؿ محمد بف الحسف.

ط أفقػه كن أفتػؽ لسػػنيه بنلفقػه ميػػه ،إيػه كػػنف يحسػف مػف الفقػػه كأسػبنبه أشػػينء تعجػز عيهػػن
كقػنؿ :مػن جنلسػػت فقيهػن قػ ٌ
األكنبر.

محمػد بػف الحسػف ،ف ٌيهمػن كػنف أفقػه؟ فقػنؿ :محمػد بػف الحسػف
كقيؿ
لمشنفع :،قد رأيت منلكن كسمعت ميه ،كرافقػت ٌ
ٌ
أفقه يفسن ميه(ْ).

(ُ) شذرات الذهب ف ،أخبنر مف ذهب :نبف العمند.)َْٗ/ِ( ،
(ِ) مينقب اإلمنـ أب ،حييفة كصنحبيه :نبف ىق ٍنيمنز( ،صْٗ).
(ّ) شذرات الذهب ف ،أخبنر مف ذهب :نبف العمند.)َْٖ/ِ( ،
(ْ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.

- 17 -

ادلغهة اخلامس
َفاهً

بعػػد حيػ و
ػنة حنفمػػة بػػنلعمـ كالفقػػه كالتػ ليؼ كالقضػػنء ،كنيػػت كفنتػػه –رحمػػه ا﵀ -عػػنـ ُٖٗه ػ كهػػك العػػنـ الػػذم

كنف الخميفة الرشيد سنئ انر إل الرم(ُ) ،كف ،هذه الرحمة تكف ،اإلمنـ محمد.

قنؿ عم ،بف معبدَّ :
الح ىسػف فػ ،بيتػه قػنؿ :حضػرتيهي كهػك يمػكت
م الػذم مػنت محمػد بػف ى
حدثي ،الرجؿ ال ٌػراز ٌ
ً
ػند
إف أكقفيػ ،ا﵀ تعػنل  ،كقػنؿ :يػن محمػد مػن أقػدمؾ الػرم؟ ألجه ي
فبك  ،فقمت له :أتبكػ ،مػ العمػـ؟ فقػنؿ لػ :،أ أريػت ٌ
ف ،سبيم،؟ أـ نبتغنء مرضنت،؟ منذا أقكؿ؟

ت؟
الح ىسػف فػ ،اليػكـ ،فقمػت :إلػ مػن ص ٍػر ى
كقنؿ أحمد بف محمد بف أبػ ،رجػنء :س ي
ػمعت أبػ ،يقػكؿ :أريػت محمػد بػف ى
ػت :بػـ؟ قػػنؿ :قيػؿ لػػ ،لػـ يجعػػؿ هػػذا ً
العٍمػـ فيػػؾ كان يحػف يغفػػر لػؾ .كتيػ يػكٌف ،إلػ رضػكاف ا﵀ فػػ،
قػنؿ :يغ ًفػػر لػ ،،قمػ ي
سية تس و كثمنييف كمنئة(ِ).

ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى

ُ
ػنج عمػ طريػؽ السػنبمة كقصػبة
أمهنت البالد كأعالـ المدف كثيرة الفكاكه كالخيػرات ،كهػ ،محػ ٌ
ط الح ٌ
( ) الر ّ
ي :ه ،مديية مشهكرة مف ٌ
بالد الجبنؿ ،بييهن كبيف ييسنبكر منئة كستكف فرسخن ،كال قػزكيف سػبعة كعشػركف فرسػخن ،كمػف قػزكيف إلػ أبهػر اثيػن عشػر فرسػخن،

كمف أبهر إل زيجنف خمسة عشر فرسخن .معجـ البمداف :لمحمكم.)ُُٔ/ّ( ،

(ِ) تنري اإلسالـ :لمذهب.)ٗٓٔ/ْ( ،،
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ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
المبحثىالثانيى ى
التعروفىبكتابى(الحجةىصلىىأهلىالمدونة) ى
وفيو ثالثة مطالب-:

المطمب األول -مكانة كتب اإلمام الشيباني.

المطمب الثاني -كتاب الحجة عمى أىل المدينة.

المطمب الثالث -منيج المؤلف في الكتاب.
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ادلغهة األَل

مكاوة كتة اإلماو انشٍثاوً

تعػػد كت ػػب الصػػنحبيف (محم ػػد بػػف الحس ػػف كأبػػ ،يكس ػػؼ) المرج ػ األص ػػيؿ لفقػػه أب ػػ ،حييفػػة –رحم ػػه ا﵀-

و
مدار العمؿ عيد الفقهنء مف الطبقنت المت خرة شرحن كتعميقن كتمخيصن(ُ).
كلممذهب الحيف ،بشكؿ عنـ ،كعميهن ي
و
ػنء
كليسػػت كتػ ي
ػب اإلمػػنـ محمػػد عم ػ درجػػة كاحػػدة مػػف حيػػث الثقػػة بهػػن كالعمػػؿ بمػػن فيهػػن ،فقػػد جعمهػػن عممػ ي
الحيفية ف ،طبقتيف ،فكتبه الت ،بقيت ب يدم الحيفية كمستيدهـ ف ،مذهب اإلمنـ أب ،حييفة عم قسميف-:

(ِ)
يفكسػػهـ كهػػ ،كتػػنب (المبسػػكط)
كتــب (ظــاىر الروايــة) كهػػ ،كتػػب يركيػػت عيػػه كاشػػتهرت حت ػ اطم يػػت إليهػػن ي
كيعػػرؼ عيػػدهـ بنألصػػؿ ،كهػػك أطػػك يؿ كتػ و
ػنب كتبػػه محمػػد بػػف الحسػػف ،كهػػك أهػػـ كتػػنب عيػػد الحيفيػػة القػػدمنء ،ككتػػب
ي

(الج ػػنم الص ػػغير) ركاه عي ػػه عيسػ ػ ب ػػف أىىب ػػنف كمحم ػػد ب ػػف س ػػمنعة ،كه ػػك مش ػػتم هؿ عمػ ػ أربع ػػيف كتنبػ ػن ،ك(الج ػػنم
الكبيػػر) ،كلػػه كتػػنب (السػػير الكبيػػر) ككتػػنب (السػػير الصػػغير) ،ككمهػػن مػػف الفقػػه ،ككتػػنب (الػػرد عم ػ أهػػؿ المدييػػة)
ككتنب (اآلثنر)(ّ).

(ْ)
ػتهر عيػػه ،كالتػػ ،تيعػػرؼ عيػػدهـ بػػنليكادر ك ػػ(الكيسنيينت)
كتــب ( يــر ظــاىر الروايــة) كهػػ ،الكتػػب التػػ ،لػػـ تشػ ٍ
ك(الزيػػندات) ك(زيػػندات الزيػػندات) ،كهػػ ،فػػ ،درجػػة كاحػػدة فػػ ،انعتمػػند عيػػدهـ ،كبنلجممػػة فكتػػب محمػػد بػػف الحسػػف

أسنس مذهب الحيفية ،كه ،الت ،اشتغؿ بهن عممنؤهـ كعميهن عكلكا شرحن كتعميقن(ٓ).
(ظنهر الركاية) ه،
ي
قنؿ الشي الككثرم  -رحمه ا﵀ ":-لـ يصؿ إليين مف أم عػنلـ فػ ،طبقتػه ،كتػب فػ ،الفقػه قػدر مػن كصػؿ إلييػن مػف
محمد بف الحسف ،بؿ كتبه ه ،العمند لمكتب المدكية ف ،فقه المذاهب"(ٔ).

(ُ)اإلمنـ محمد بف الحسف ينبغة الفقه اإلسالم( :،صْٗ) يقالن عف رسنئؿ ابف عنبديف.)ُٕ-ُٔ/ُ( :
ِ
الجن ًم ىعيف " ،ك"السىٍّي ىرٍيف" ،ك"الزيػندات"،
( ) ظاىر الرواية :كظنهر المذهب ،كه ،الت ،اشتممت عميهن مؤلفنت محمد بف الحسف مف " ى
ك" المبسكط " ،كهذه المسنئؿ ه ،الت ،أسيدهن محمد عف أب ،يكسػؼ عػف أبػ ،حييفػة ،أك أسػيدهن عػف أبػ ،حييفػة فقػط -رحمهػـ المَّػه

تعنل  ،-كقد َّ
مبمغػن ،ن يي ىج ٍّػكز
صيؼ تمؾ الكتب ف ،بغداد ،كتكاترت عيه ،أك اشتهرت بركاية جم كثير مف أصػحنبه قػد بمػغ عػددهـ ن
ػر إلػ أف كصػمت إلييػن .ايظػر :المػدخؿ إلػ د ارسػة المػذاهب الفقهيػة:
العقؿ تكاط هـ عم الكذب ،أك الخط ف ،الركاية عيه ،كهمـ ج ًّا

لجمعة( ،صُِْ).

(ّ) الفكر السنم ،ف ،تنري الفقه اإلسالم :،لمفنس.)ُّٓ/ُ( ،،

ْ
ػزك إن بطريػػؽ اآلحػػند بػػيف صػػحيح
( ) يــر ظــاىر الروايــة :كهػػ ،كتػػب مسػػنئؿ اليػكادر أليهػػن لػػـ تظهػػر كمػػن ظهػػرت األكلػ  ،كلػػـ تيػ ى
الجزىجنيًَّيػػنت " ،ك" الهى ينركيًَّيػنت" مػف تصػػنييؼ محمػد التػ ،ركاهػن عيػػه اآلحػند ،كلػـ تبمػػغ
كضػعيؼَّ " ،
يسػنيًيَّنت " ،ك" ي
كنلرقٍَّّيػنت " ،ك" ال ىك ى
الرقٍّيَّنت " :صيفهن حيف يزؿ رقَّة ،ككنف كردهن م هنركف الرشػيد قنض نػين عميهػن .ك"ال ىكيس ً
ػنييَّنت" :ركاهػن
حد التكاتر ،ن الشهرة عيه .ك" َّ
ى
ى
الجزىجنيًيَّنت " :ركاهن عيه عم ،بف صنلح الجرجني ،مف أصحنبه .المػدخؿ إلػ د ارسػة المػذاهب
عيه شعيب بف سميمنف الكيسني .،ك" ي

الفقهية :لجمعة( ،صُِٓ).

(ٓ) الفكر السنم ،ف ،تنري الفقه اإلسالم :،لمفنس.)ُْٓ/ُ( ،،
)ٔ)

بمكغ األمني :،لمككثرم( ،صُٔ).
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كن يخف مبمغ استمداد الكتب المدكية ف ،المذاهب مف كتب محمػد بػف الحسػف ،فنألسػدية التػ ،هػ ،أصػؿ المدكيػة
ف ،مذهب اإلمنـ منلؾ إيمػن ألفػت تحػت ضػكء كتػب محمػد ،كاإلمػنـ الشػنفع ،إيمػن ألػؼ قديمػه كجديػده بعػد أف تفقػه
عم محمد ،ككتب كتبػه ،كحفػظ ميهػن مػن حفػظ ،كابػف حيبػؿ كػنف يجػنكب فػ ،المسػنئؿ مػف كتػب محمػد ،كهكػذا مػف

بعدهـ مف الفقهنء(ُ).

ادلغهة انثاوً

كتاب (احلجة عهى أٌم ادلدٌىة)

(ِ)
ػديث
ػالث سػييف كسػم الح ى
لمن رحؿ اإلمنـ محمد -رحمه ا﵀ -إل المديية لسمنع "المكط " مكػث فيهػن ث ى
حججػه
بحجنج حسنف ،كجمػ
عممنء المديية ،كاحتج عميهـ
مف اإلمنـ منلؾ -رحمه ا﵀ -كمف غيره أيضن ،كينظر
و
ى
ى

سم أيضن "الرد عم أهؿ المديية" كاشتيهر هػذا الكتػنب مػف ركايػة عيسػ
كي َّ
عميهـ كردكده آلرائهـ ف ،هذا الكتنب ،ي
ابف أىىبنف(ّ).

أم اإلمػػنـ أبػػ ،حييفػػة -رحمػػه
كقػد ركل هػػذا الكتػ ى
ػنـ الشػنفع- ،رحمػػه ا﵀ -فػػ" ،األـ" ،كعمٌػػؽ عميػػه كيػنقش ر ى
ػنب اإلمػ ي
أم أهؿ المديية ،كايته مف المينقشة إمن إل مكافقة أبػ ،حييفػة ،كامػن
ا﵀ -الذم يقمه اإلمنـ محمد-رحمه ا﵀ ،-كر ى
إل مكافقة أهؿ المديية(ْ).

وليذا الكتاب قيم ٌة من ناحيتين:

ػنفع- ،رحمػػه ا﵀-
ػت َّ
ػندؽ الركايػػة كاليسػػبة إلػ اإلمػػنـ محمػػد ،كحسػ يػبؾ أف تعمػػـ أف الشػ َّ
السػػيد ،صػ ي
إحــداىما :أيػػه ثنبػ ي
كدكيه ف" ،األـ".
ركاه ٌ
ػنب في ػػه اس ػػتدن هؿ بنلقي ػػنس كالس ػػية كاآلث ػػنر ،فه ػػك م ػػف الفق ػػه المق ػػنرف ،كاذا أيض ػػيفت إلي ػػه تعميق ػػنت
والثانيـــة :أف الكت ػ ى
ممحصن مكزكين(ٓ).
الشنفع- ،رحمه ا﵀ -كمكازيته بيف اآلراء المختمفة كنف فقهن مقنرين ٌ

أقدـ كتنب كصؿ إليين ف ،الخالؼ الفقه ،أيضن ،كقد طيب قس هػـ ميػه فػ ،أربعػة مجمػدات فػ ،سمسػمة
كعم هذا فهك ي
مطبكع ػ ػػنت لجيػ ػ ػةي إحي ػ ػػنء المع ػ ػػنرؼ اليعمنيي ػ ػػة بنلهي ػ ػػد بتحقي ػ ػػؽ أب ػ ػػ ،الكف ػ ػػنء األفغ ػ ػػني ،م ػ ػػن ب ػ ػػيف ع ػ ػػنم-ُّٖٓ( ،
َُّٗهػ)(ٔ).

(ُ) المدخؿ إل دراسة المذاهب الفقهية :لجمعة( ،صّٖ).
)ِ)

ركل اإلمنـ محمد بف الحسف " المكط " عف اإلمنـ منلؾ –رحمه ا﵀  ،-كركايته تعد مف أجكد الركاينت إف لـ تكف أجكدهمن

مطمقن ،أليه سمعه مف لفظه بترك ف ،مدة ثالث سيكات ،كأليه يذكر بعد أحنديث انبكاب من إذا كنيت تمؾ األحنديث ممن أخذ به
فقهنء العراؽ ،أك خنلفكه م سرد األحنديث ،كفيه تتجم شخصية محمد بف الحسف المستقمة ف ،انجتهندات الكثيرة الت ،خنلؼ فيهن
منلكن كأبن حييفة كأصحنبه .سير أعالـ اليبالء :لمذهب.)ُّٓ /ٗ( ،،

(ّ) مف مقدمة الشي أب ،الكفنء األفغني ،لمكتنب :صُ.
(ْ) أصكؿ العالقنت الدكلية :لضميرية( ،صُْٖ).

(ٓ) ايظػػر :األـ :الشػػنفع ِٕٕ/ٕ( ،،كمػػن بعػػدهن) ،أبػػك حييفػػة :ألب ػ ،زه ػرة( ،صُِٕ ،)ُِٖ-بمػػكغ األمػػني :،لمكػػكثرم( ،صُّ
كٕٔ).

(ٔ) ثـ أيعيد طبعه بنلتصكير ف ،مطبعة عنلـ الكتب ف ،بيركت بتحقيؽ مهدم حسف الكيالي ،القندرم ف ،عنـ َُّْهػ.
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ادلغهة انثانث

مىٍج ادلؤنف يف انكتاب

ن قػػكؿ شػػيخه اإلمػػنـ أبػػ ،حييفػػة –رحمػػه ا﵀ -ثػػـ
سػػنر المؤلػػؼ فػػ ،الكتػػنب عم ػ أف يػػذكر فػػ ،البػػنب أك ن

يتيػػنكؿ مػػن قنلػػه أه ػ يؿ المدييػػة ،كفػػ ،الغنلػػب ت ػراه ييتصػػر لقػػكؿ اإلمػػنـ كيحػػتج لػػه عمػ أهػػؿ المدييػػة كتػػنرة يػػذكر قػػكؿ
اإلمنـ منلؾ –رحمه ا﵀ -أيضن فيمن بيف أقكاؿ المديية(ُ).

كهػذا الكتػػنب مػػف الكتػب التػػ ،تتجمػ فيهػن شخصػػيةي اإلمػػنـ محمػد –رحمػػه ا﵀ -انجتهنديػػة ،فػإف لػػه فيػػه اجتهػػندات
كاختينرات يحيد بهن عف قكؿ أب ،حييفة(ِ).

إيه مف الكتب الفخمة ف ،الميػنظرات الفقهيػة ،كبهػذا شػؽ اإلمػنـ محمػد –رحمػه ا﵀ -طريقػن جديػدنا فػ ،هػذا الميػداف

أيضن ،كن يخف من ف ،هذه الطريقة مف تفتح المدارؾ الفقهية.

يتمثؿ ف ،الكتنب مدل عككؼ المؤلؼ عم اآلثنر كالتحذير مف القينس عيد كجكد األثر(ّ).
يحتكم عم أصكؿ فقهية مهمة تعيف الفقيه عم استيبنط األحكنـ كميهن:

ُ ... -إيمن ييبغ ،إذا جنء الحديثنف المختمفنف أف ييظر إل أشبههمن بنلحؽ ،فيؤخذ به كيترؾ سكل ذلؾ(ْ).
ِ -إذا جنءت اآلثنر مبهمة بدكف تفسير ،فه ،ف ،جممتهن ،حت ت ت ،البيية بتفسيرهن(ٓ).
مصطمح (أىل المدينة):
يػػذكر اإلمػػنـ الشػػيبني ،فػػ ،كتنبػػه مصػػطمح (أهػػؿ المدييػػة) مشػػي انر إلػ مػػذهب المنلكيػػة ،حيػػث اعتمػػد اإلمػػنـ

منلػؾ –رحمػػه ا﵀ -عم ىػؿ أهػػؿ المدييػة ك حػػد أصػكؿ مذهبػػه ،كاعتبػره حجػة ،قػػنؿ اإلمػنـ منلػػؾ" :إذا أجمعػكا لػػـ يعتػػد
ن بػه لػػـ أر ألحػػد خالفػػه ،كن يجػكز ألحػػد مخنلفتػػه"(ٔ) .لػػذلؾ
بخػالؼ غيػػرهـ ،كاذا كػػنف األمػر بنلمدييػػة ظػػنه نار معمػػك ن
فهػك يقدمػه عمػ القيػنس كعمػ الحػديث الصػحيح(ٕ) ،كحجتػػه(ٖ) :قكلػه -عميػػه الصػالة كالسػالـ« :-الم ِدي َنـ ُة َكـ ِ
ـالك ِ
ير
َ
ِ
صعُ طَ ِّي ُب َيا»(ٗ) .بييمن لـ يعتبػر الجمهػكر عمػؿ أهػؿ المدييػة حجػة ،كحجػة الجمهػكر عمػ أف عمػؿ
تَ ْنفي َخ َبثَ َيا َوَي ْن َ
أهؿ المديية غير حجة فكاضحة أليهـ بعض األمة كالمعتبر إجمنع األمة كمهن(َُ).

(ُ) مقدمة أب ،الكفنء لكتنب الحجة ،صِ.

(ِ)اإلمنـ محمد ينبغة الفقه اإلسالم :،لميدكم( ،صُْْ).
(ّ) المرج السنبؽ يفس الصفحة.

(ْ)الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ِّّ/ِ( ،،
(ٓ) المرج السنبؽ.)ُْٔ/ِ( :
)ٔ)
)ٕ)
)ٖ)
)ٗ)

البحر المحيط ف ،أصكؿ الفقه :لمزركش.)َْْ/ٔ( ،،
الفكر السنم ،ف ،تنري الفقه اإلسالم :،لمفنس.)ْٖٓ/ُ( ،،
اإلبهنج ف ،شرح الميهنج :لمسبك.)ّْٔ/ِ( ،،
صحيح البخنرم  :كتنب (فضنئؿ المديية) ،بنب (المديية تيف ،خبثهن) ،حديث رقـ (ُّٖٖ) ،)ِِ/ّ( ،صحيح مسمـ :كتنب

(الحج) ،بنب (المديية تيف ،شرارهن) ،حديث رقـ (ُّّٖ).)ََُٔ/ِ( ،

)َُ)

مذكرة ف ،أصكؿ الفقه :لمشيقيط( ،،ص .)ُِٖ :المقصكد ب(األمة) هين أمة اإلجنبة كليست أمة الدعكة.
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انفصم األَل

مسائم ادلضازتة مه كتاب "احلجة عهى أٌم ادلدٌىة"
وفيو ثالثة مباحث-:

المبحث األول -حقيقة المضاربة ومشروعيتيا وأنواعيا وأركانيا.

المبحث الثاني -أحكام المضاربة.

المبحث الثالث -أحكام رب المال والعامل المضارب.

ى
ى
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ى
ى
ى
ى
المبحثىاألول ى

حقوقةىالمضاربةىومشروصوتهاىوأنواصها ى
وفيو ثالثة مطالب:

المطمب األول -تعريف المضاربة واأللفاظ ذات الصمة.
المطمب الثاني -مشروعية المضاربة وأنواعيا.

المطمب الثالث -أركان المضاربة.
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ادلغهة األَل

هعسٌف ادلضازتة َاألنفاػ ذات انصهة

أو ًال -تعريف المضاربة:

أ -في المرة:

المض ػػنربة :مفنعم ػػة م ػػف الض ػػرب ،كه ػػك الس ػػير ف ػػ ،األرض ،ض ػػرب ف ػػ ،األرض يض ػػرب ضػ ػربن كضػ ػربنين

كمضربن ،بنلفتح ،خرج فيهػن تػنج انر أك غنزيػن ،كقيػؿ :أسػرع ،كقيػؿ :ذهػب فيهػن ،كقيػؿ :سػنر فػ ،ابتغػنء الػرزؽ .يقػنؿ:

ال ،ضػػرب فػػ،
ضػػرب فػػ ،األرض إذا سػػنر فيهػػن مسػػنف نار فهػػك ضػػنرب ،كالضػػرب يق ػ عم ػ جمي ػ األعمػػنؿ ،إن قمػػي ن

ون
التجنرة كف ،األرض كف ،سبيؿ ا﵀ ،كضنربه ف ،المػنؿ ،مػف المضػنربة :كهػ ،القػراض ،قػنؿ ا﵀ تعػنل َ ﴿ :و َ
آخ ُـر َ
ون ِفــي ْاأل َْر ِ
ض﴾(ٔ) ،يقػػنؿ لمعنمػػؿ :ضػػنرب أليػػه هػػك الػػذم يضػػرب فػػ ،األرض ،قػػنؿ :كجػػنئز أف يكػػكف كػػؿ
َي ْ
ضـ ِـرُب َ
كاحد مف رب المنؿ كمف العنمؿ يسم مضنربن ألف كؿ كاحد ميهمن يضنرب صنحبه ،ككذلؾ المقنرض(ٕ).
ممن سبؽ تبيف أف المضنربة تطمؽ عم  -ُ :السير ف ،األرض -ِ ،المتنجرة بنلمنؿ -ّ ،السرعة.

ب -في االصطالح:
ال ميهمن يضرب بسػهـ فػ ،الػربح ،كلمػن فيػه غنلبػن مػف السػفر،
أهؿ العراؽ يسمكف القراض مضنربة ألف ك ن

كأهػػؿ المدييػػة يسػػمكف هػػذا العقػػد مقنرضػػة ألف المنلػػؾ يقط ػ لمعنمػػؿ قطعػػة مػػف منلػػه يتصػػرؼ فيهػػن ،كقطعػػة مػػف
الربح(ٖ).

(ْ)

كاختنر الحيفية

(ٓ)

كالحينبمة

(ٔ)

التسمية بنلمضنربة ،كاختنر المنلكية

(ٕ)

كالشنفعية

التسمية بنلقراض.

أوالً -تعريــف الحنفيــة :هػػ ،دف ػ ي المػػنؿ إل ػ الغيػػر ليتجػػر بػػه عم ػ أف يكػػكف ال ػربح الحنصػػؿ فيػػه بييهمػػن عم ػ مػػن

شرطن"(.)ٛ

ثانياً -تعريف المالكيـة :أف يػدف رجػ هؿ إلػ رج وػؿ د اره ىػـ أك ديػنيير ليتجػر فيهػن ،كيبتغػ ،رزؽ ا﵀ فيهػن يضػرب فػ،
األرض إف شنء ،أك يتجر ف ،الحضر فمن أفنء ا﵀ ف ،ذلؾ المنؿ مف ربح فهك بييهمن عم شرطهمن"(ٗ).

(ُ) سكرة المزمؿ.َِ :

(ِ) ايظر :لسنف العرب :نبف ميظكر ،)ْْٓ/ُ( ،التعريفنت :لمجرجني( ،،ص ،)ُِٖ :تنج العركس :لمزبيدم.)ُٗ/ُٗ( ،
(ّ) الفكاكه الدكاي ،عم رسنلة ابف أب ،زيد القيركاي :،لميفراكم ،)ُِِ/ِ( ،إعنية الطنلبيف :لمدمينط.)ُُٕ/ّ( ،،
(ْ) تحفة الفقهنء :لمسمرقيدم.)ُٗ/ّ( ،

(ٓ) الشرح الكبير عم متف المقي  :نبف قدامة الجمنعيم.)َُّ/ٓ( ،،
(ٔ) جنم األمهنت :نبف الحنجب.)ِّْ/ُ( ،
(ٕ) بحر المذهب :لمركيني.)ّٕ/ٕ( ،،

(ٖ) تبيػػيف الحقػػنئؽ :لمزيمعػػ ،)ِٓ/ٓ( ،،كايظػػر :رد المحتػػنر عم ػ الػػدر المختػػنر :نبػػف عنبػػديف ،)ْٔٓ/ٓ( ،العينيػػة شػػرح الهدايػػة:
لمبنبرت.)ْْٔ/ٖ( ،،

(ٗ) الكػػنف ،فػػ ،فقػػه أهػػؿ المدييػػة :نبػػف عبػػدالبر ،)ُٕٕ/ِ( ،كايظػػر :التػػنج كاإلكميػػؿ لمختصػػر خميػػؿ :لمم ػكاؽ ،)ّْٗ/ٕ( ،مكاهػػب

طنب.)ّٓٓ/ٓ( ،
الجميؿ ف ،شرح مختصر خميؿ :لمح ٌ

- 25 -

ثالثاً -تعريف الشافعية " :فهك أف يدف المنلؾ إل العنمؿ مننن ليتجر العنمؿ فيه ،كالربح مشترؾ بييهمن"(ٔ).

رابعاً -تعريف الحنابمة" :هك أف يدف إيسنف منله إل آخر يتجر فيه ،كالربح بييهمن"(ٕ).
تعقيب الباحث عمى تعريفات الفقياء:

ُ -هينؾ عالقة بػيف المعيػ المغػكم كالمعيػ انصػطالح ،،فنلمضػنربة هػ ،الضػرب فػ ،األرض ،ككػذلؾ العنمػؿ
ف ،المضنربة يسنفر ف ،التجنرة ،كك يه م خكذ مف الضرب ف ،األرض لطمب الرزؽ.
ِ -التعريفنت جميعهن متقنربة ،كلـ تختمؼ العبنرات كثي نار.

ّ -قػنؿ قنضػ ،زاده" :التعبيػػر بنلػدف فيػػه فتػكر ،إذ الظػنهر أف المضػػنربة فػ ،الشػريعة ليسػت يفػس الػػدف  ،بػؿ هػػ،
عقد يحصؿ قبؿ ذلؾ أك معه"(ّ).

ْ -يالحظ عم تعريؼ الشنفعية ككف المنؿ غير معمكـ ،كلـ يكضح كيفية انشتراؾ ف ،الربح.
ٓ -يالحظ عم تعريؼ الحينبمة من لكحظ عم تعريؼ الشنفعية.
تعريف الباحث لممضاربة:
إف تعريػػؼ المضػػنربة فيمػػن يظهػػر لمبنحػػث أيهػػن« :عقػ هػد يتضػػمف شػػركة يػػدف بمكجبهػػن رب المػػنؿ مػػننن معمػػكـ القػػدر
و
و
مشنع مف الربح»(ْ).
معمكـ
لعنقؿ رشيد يتجر فيه بجزوء
كاليكع كالصفة
و

شرح التعريف:

عقد :يشمؿ كؿ عقد بيف اثييف.
يتضمف شركة :بيف طرفيف األكؿ رب المنؿ كالثني ،العنمؿ.
يدف بمكجبهن :بمقتض هذا العقد يسمـ.
رب المنؿ :صنحب رأس المنؿ.

ن :مف اليقديف أك من يعندلهن ،دكف الديف.
من ن

معمكـ القدر كاليكع كالصفة :أم قدر المنؿ المدفكع كيكعه كصفته.
لعنقؿ رشيد :فال يصح مف مجيكف كن صب ،غير مميز.

يتجر فيه :بنلبي كالشراء.

جزء معمكـ مشنع :معمكـ اليسبة كيصؼ أك ثمث.
مف الربح :أم ربح المنؿ.

(ُ) مغي ػػ ،المحت ػػنج :لمشػ ػربيي ،)ّٖٗ/ّ( ،،كايظ ػػر :حنش ػػيتن قمي ػػكب ،كعميػ ػرة :لمقمي ػػكب ،كعميػ ػرة ،)ِٓ/ّ( ،تكمم ػػة ش ػػرح المه ػػذب:
لممطيع.)ّٖٓ/ُْ( ،،

(ِ) الكػػنف ،فػػ ،فقػػه اإلمػػنـ أحمػػد :نبػػف قدامػػة المقدسػػ ،) ُُٓ/ِ( ،،كايظػػر :الػػركض المرب ػ شػػرح زاد المسػػتقي  :لمبهػػكت( ،،ص:

َِْ) ،مطنلب أكل ،اليه ف ،شرح غنية الميته  :لمرحيبني.)ُّٓ/ّ( ،،
(ّ) تكممة فتح القدير :لقنض ،زاده.)ٕٓ/ٕ( ،

ْ
يب ميه تعريؼ عبدا﵀ الخكيطر ف ،رسنلته (المضنربة ف ،الشريعة اإلسالمية :صِٖ).
( ) قر ه
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ثانياً -األلفاظ ذات الصمة:
ا– ِ
ضاعُ:
اإل ْب َ

أ  -في المرة:

أبض الش،ء جعمه بضنعة ،كهك إعطنء شخص آخر رأس منؿ عم ككف الربح تمنمن عنئدنا له(ٔ).
ب -في االصطالح:

أ -تعريف الحنفية :هك أف يككف المنؿ لممبض  ،كالعمؿ مف اآلخر(ِ).

ب -تعريف المالكية :أف يبض بمنؿ القراض أم يرسمه أك بعضه م غيره ليشترم به من يتجر العنمؿ به(ّ).

ال ن أجرة له(ٗ).
ج -تعريف الشافعية :هك بعث البضنعة أم المنؿ لمف يتجر له فيه فيككف ككي ن

د -تعريف الحنابمة :أف يقكؿ صنحب المنؿ :خذ هذا المنؿ كاتجر به ،كالربح كمه ل ،فهك إبضنع(٘).
والصـــمة بينيمـــا :أف ك ػالن مػػف المضػػنربة كاإلبضػػنع أخػػذ مػػنؿ مػػف منلكػػه ليتجػػر فيػػه آخػػذه ،لكػػف آخػػذ المػػنؿ فػػ،

المضنربة له جػزء مػف الػربح بحسػب مػن اتفقػن عميػه ،فهػك شػريؾ فيمػن يكػكف مػف ربػح التجػنرة ،أمػن فػ ،اإلبضػنع فػال

ش،ء له أليه ككيؿ عف صنحب المنؿ دكف أجرة(.)ٙ
ٕ -الشركة:
أ -في المرة:

هك أف يككف الش،ء بيف اثييف ن ييفرد به أحػدهمن .كيقػنؿ :شػنركت فاليػن فػ ،الشػ،ء ،إذا صػرت شػريكه .كأشػركت
فالين ،إذا جعمته شريكن لؾ(.)ٚ

ب -في االصطالح:

أ -عند الحنفية" :عبنرة عف عقد بيف المتشنركيف ف ،األصؿ كالربح"(.)ٛ

(ُ) ايظر :القنمكس الفقه :،ألبك حبيب( ،ص ،)ّٕ :المعجـ الكسيط :لمجم المغة العربية ،)َٔ/ُ( ،معجـ لغة الفقهنء :لقمعجػ،،
(ص.)ّٗ :

(ِ) البينية شرح الهداية :لمعيي ،)ٖٖ/َُ( ،،كايظر :المبسكط :لمسرخس ،)ََُ/ِِ( ،،العينية شرح الهداية :لمبنبرت.)ْْٕ/ٖ( ،،

(ّ) حنشية الدسكق ،عم الشرح الكبير :لمدسكق ،)ُِٓ/ّ( ،،كايظر :شرح مختصر خميػؿ :لمخرشػ ،)َِٖ/ٔ( ،،الػذخيرة :لمق ارفػ،،
(ٕ.)ُِٕ/

(ْ) الغػػرر البهيػػة فػػ ،شػػرح البهجػػة الكرديػػة :لمسػػييك ،)ِٖٔ/ّ( ،،كايظػػر :يهنيػػة المحتػػنج إل ػ شػػرح الميهػػنج :لمرممػػ،)ِِٔ/ٓ( ،،
تحفة المحتنج ف ،شرح الميهنج :لمهيتم.)َِٗ/ٓ( ،،

(ٓ) المبدع ف ،شرح المقي  :نبف مفمح ،)ّٖٔ/ْ( ،كايظر :اإليصػنؼ فػ ،معرفػة الػراجح مػف الخػالؼ :لممػرداكم ،)ُْٕ/ٓ( ،شػرح
ميته اإلرادات :لمبهكت.)ُِِ/ِ( ،،

(ٔ) المكسكعة الفقهية الككيتية :ك ازرة األكقنؼ.)ّٔ/ّٖ( ،

(ٕ) ايظػػر :مقػػنييس المغ ػة :نبػػف فػػنرس ،)ِٔٓ/ّ( ،لسػػنف العػػرب :نبػػف ميظػػكر ،)ْْٖ/َُ( ،كمعجػػـ لغػػة الفقهػػنء :محمػػد ركاس

قعمج.)ُِٔ/ُ( ،،

(ٖ) الدر المختنر :نبف عنبديف )ِٗٗ/ْ( ،كايظر :مجم األيهر :شيخ ،زاده ،)ُْٕ/ُ( ،كالجكهرة الييرة :لمزبيدم.)ِٖٓ/ُ( ،
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ب -عنــد المالكيــة" :ه ػ ،إذف كػػؿ كاحػػد مػػف المتشػػنركيف لصػػنحبه فػػ ،التصػػرؼ فػػ ،منلػػه ،أك ببديػػه لهمػػن أم لػػه
كلشريكه"(ٔ).

ج -عند الشافعية" :ثبكت الحؽ ف ،ش،ء نثييف ف كثر عم جهة الشيكع"(ٕ).
د -عند الحنابمة" :انجتمنع ف ،استحقنؽ أك تصرؼ"(ٖ).
الصمة بينيما:
أف كالن مف الشريكيف ف ،المضنربة كالشػركة يسػتحقنف جػزءان مػف الػربح ،كالفػرؽ بييهمػن أف المضػنرب ن يشػنرؾ فػ،

رأس المنؿ كنلشريؾ ،كلكف ميه العمؿ فقط(ْ) ،كتككف الخسنرة فػ ،الشػركة بػيف الطػرفيف ،كفػ ،المضػنربة عمػ رب
المنؿ فقط.

ٖ – القرض:

أ  -في المرة:
قرض :القنؼ كالراء كالضند أصؿ صحيح ،كهػك يػدؿ عمػ القطػ  .كالقػرض :مػن تعطيػه اإليسػنف مػف منلػؾ لتقضػنه
كك يه ش،ء قد قطعته مف منلؾ(٘).

ب -في االصطالح:

أ -تعريف الحنفية :عقد مخصكص يرد عم دف منؿ مثم ،لرد مثمه(ٔ).
ال فقػط ن يكجػب إمكػنف عنريػة ن
ال ،تفضػ ن
ب -تعريف المالكيـة :دفػ متمػكؿ فػ ،عػكض غيػر مخػنلؼ لػه ن عػنج ن

تحؿ متعمقن بذمة(ٕ).

ج -تعريف الشافعية :هك تمميؾ الش،ء عم أف يرد بدله(ٖ).

د -تعريف الحنابمة :هك دف المنؿ إل الغير لييتف به كيرد بدله(ٗ).

ُ
لممكاؽ.)ْٔ/ٕ( ،
( ) مكاهب الجميؿ :لمحطٌنب )ُُٕ/ٓ( ،كايظر :ميح الجميؿ :لعميش ،)ِْٖ/ٔ( ،التنج كاإلكميؿٌ :
(ِ) أسي المطنلب :لأليصنرم ،)ِِٓ/ِ( ،كايظر :مغي ،المحتنج :لمشربيي ،)ُِِ/ّ( ،،حنشػيتن قميػكب ،كعميػرة :لقميػكب ،كعميػرة،

(ِ.)ُْٔ/

(ّ) المغي :،نبف قدامة المقدس ،)ّ/ٓ( ،،كايظر :شرح الزركش ،عم مختصر الخرق :،لمزركش.)ُِْ/ْ( ،،
(ْ) بدائ الصينئ  :لمكنسني.)ِٔ/ٔ( ،،

(ٓ) ايظر :مقنييس المغة :نبف فنرس ،)ُٕ/ٓ(،معجـ لغة الفقهنء :لقعمج.)ُّٔ/ُ( ،،

(ٔ) مجم األيهر ف ،شػرح ممتقػ األبحػر :لشػيخ ،زاده ،)ِٖ/ِ( ،كايظػر :بػدائ الصػينئ  :لمكنسػني ،)ّٗٓ/ٕ( ،،رد المحتػنر عمػ
الدر المختنر :نبف عنبديف.)ُُٔ/ٓ( ،

(ٕ) حنشػػية الدسػػكق ،عمػ الشػػرح الكبيػػر :لمدسػػكق ،)ِِِ/ّ( ،،كايظػػر :الػػذخيرة :لمق ارفػػ ،)ِٖٔ/ٓ( ،،حنشػػية الصػػنكم عمػ الشػػرح

الصغير :لمصنكم.)ُِٗ/ّ( ،

(ٖ) يهنية المحتنج إل شرح الميهنج :لمرمم ،)ُِٗ/ْ( ،،كايظر :مغي ،المحتنج :لمشػربيي ،)ِٗ/ّ( ،،حنشػية البجيرمػ ،عمػ شػرح

الميهج :لمبجيرم.)ّْٖ/ِ( ،،

(ٗ) المبػػدع فػػ ،شػػرح المقي ػ  :نبػػف مفمػػح ،)ُْٗ/ْ( ،كايظػػر :اإليصػػنؼ فػػ ،معرفػػة ال ػراجح مػػف الخػػالؼ :لممػػرداكم،)ُِّ/ٓ( ،

اإلقينع ف ،فقه اإلمنـ أحمد بف حيبؿ :لمحجنكم.)ُْٔ/ِ( ،
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الصمة بين المضاربة والقرض :أف ف ،كؿ ميهمن دف المنؿ إل غيره ،إن أيػه فػ ،القػرض عمػ كجػه الضػمنف(ُ)،

كف ،المضنربة عم كجه األمنية(ِ).

ادلغهة انثاوً

كفيه بيداف:

مشسَعٍة ادلضازتة َأوُاعٍا

البند األول -مشروعية المضاربة:

ن خػالؼ بػيف الفقهػنء فػ ،جػكاز القػ ارض ،كأيػه ممػن كػنف فػػ ،الجنهميػة فػ قره اإلسػالـ(ّ) .كأجمعػكا عمػ أف

صػفته أف يعطػػ ،الرجػػؿ الرجػػؿ المػنؿ عمػ أيػػه يتجػػر بػػه عمػ جػػزء معمػػكـ ي خػػذه العنمػؿ مػػف ربػػح المػػنؿ ،أم جػػزء
كنف ممن يتفقنف عميه ثمثن ،أك ربعن ،أك يصفن ،كأيه مستثي مػف اإلجػنرة المجهكلػة رفقػن بنليػنس(ْ) ،قػنؿ ابػف الميػذر:

كأجم أهؿ العمـ عم جكاز المضنربة ف ،الجممة(ٓ).
أدلة مشروعية المضاربة:

استدلكا بنلكتنب كالسية كاإلجمنع كاآلثنر كالقينس:

أو ًال -من القرآن:

ون ِفي ْاأل َْر ِ
ض ِل المَّ ِو﴾(.)ٙ
أ -قكؿ ا﵀ تعنل َ ﴿ :و َ
ون ِم ْن فَ ْ
ون َي ْ
ض َي ْبتَ ُر َ
ض ِرُب َ
آخ ُر َ
ب -كقكله سبحنيه كتعنل ﴿ :فَِإ َذا قُ ِ
الص َالةُ فَا ْنتَ ِش ُروا ِفي ْاأل َْر ِ
ض ِل المَّ ِو﴾(.)ٚ
ض َي ِت َّ
ض َو ْابتَرُوا ِم ْن فَ ْ
ض ًال ِم ْن َرِّب ُك ْم﴾(.)ٛ
َن تَ ْبتَرُوا فَ ْ
اح أ ْ
س َعمَ ْي ُك ْم ُج َن ٌ
ج -كقكله تعنل ﴿ :لَ ْي َ
وجو الداللة من اآليات:
الق ػراض أصػػمه مػػف الضػػرب فػػ ،األرض ،كالمضػػنرب يضػػرب فػػ ،األرض يبتغػػ ،مػػف فضػػؿ ا﵀  ألف

التنجر يسنفر ف ،طمب الربح ،كالسفر يكي عيه بنلضرب ف ،األرض كأليه طمب الفضؿ(ٗ).

)ُ)

كجه الضمنف :أم يضمف اليقص ف ،منؿ القرض  ،تعدل أك لـ يتعد ،قصر أك لـ يقصر ،أمن كجه األمنية :فهك ن يضمف إن

إذا تعدل أك قصر .ايظر :الفقه اإلسالم ،كأدلته :لمزحيم.)ّّّٔ /ٓ( ،،

(ِ) المقدمنت كالممهدات :نبف رشد.)ٓ/ّ( ،

(ّ) اإلقينع :نبف الميذر ،)َِٕ/ُ( ،مراتب اإلجمنع :نبف حزـ( ،ص.)ُٗ :

(ْ) ايظر :بدائ الصينئ  :لمكنسني ،)ٕٗ/ٔ( ،،بداية المجتهػد :نبػف رشػد ،)ُِ/ْ( ،تكممػة شػرح المهػذب :لممطيعػ،)ّٓٗ/ُْ( ،،
المغي :،نبف قدامة (ٓ.)ُٗ/

(ٓ) يقؿ هذا اإلجمنع اإلمنـ ابف قدامة ف" ،المغي "ُٗ/ٓ :،كالمقدس ،ف ،العدة."ِّٖ/ُ :
(ٔ) سكرة المزمؿ :مف اآلية َِ.
(ٕ) سكرة الجمعة.َُ :
(ٖ) سكرة البقرة.ُٖٗ :

(ٗ) بدائ الصينئ ف ،ترتيب الشرائ  :لمكنسني.)ٖٖ -ٕٗ/ٔ( ،،
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ثانياً -السنة النبوية:

أ -مػػن ركم عػػف ابػػف عبػػنس  -رضػػ ،ا﵀ عيهمػػن  -أيػػه قػػنؿ« :كـــان العبــاس بـــن عبـــد المطمــب «إذا دفـــع مـــاالً

مضاربة اشترط عمى صاحبو :ال يسمك بو بحراً ،وال ينزل بو وادياً ،وال يشتري بو ذات كبد رطبة ،فـإن فعـل فيـو
ضامن ،فرفع شرطو إلى رسول ا﵀  ،--فأجازه»(ٔ).

ب -عف صهيب  --قنؿ :قػنؿ رسػكؿ ا﵀ « :--ثـالث فـيين البركـة ،البيـع إلـى أجـل ،والمقارضـة ،وأخـالط
البر بالشعير ،لمبيت ال لمبيع»(ٕ).

ج -كيبعث رسك يؿ ا﵀  --كالينس يتعنقدكف المضنربة فمػـ ييكػر عمػيهـ كذلػؾ تقريػر لهػـ عمػ ذلػؾ كالتقريػر أحػد
كجكه السية(ٖ).
وجو الداللة:
تدؿ األحنديث السنبقة عم مشركعية المضنربة ،كأيهن جنئزة ك م يكع مف أيكاع البيكع.
ثالثاً -اآلثار:

أ -عف أسمـ  –-قنؿ :خرج عبد ا﵀ كعبيد ا﵀ ابين عمر بف الخطنب ف ،جيش إلػ العػراؽ ،فممػن قفػال مػ ار عمػ

أب ،مكس األشعرم ،فرحب بهمن كسهؿ ،كهك أمير البصرة ،فقنؿ :لػك أقػدر لكمػن عمػ أمػر أيفعكمػن بػه لفعمػت ،ثػـ
قنؿ :بم  ،هنهين منؿ مػف مػنؿ ا﵀ ،أريػد أف أبعػث بػه إلػ أميػر المػؤمييف ،ف سػمفكمنه فتبتنعػنف بػه متنعػن مػف متػنع

العػراؽ فتبيعنيػػه بنلمدييػػة ،فتؤديػػنف رأس المػػنؿ إلػ أميػػر المػػؤمييف كيكػػكف لكمػػن الػربح ،فقػػنن :كدديػػن ،ففعػػال ،فكتػػب

إلػ عمػػر  –-ي خػػذ ميهمػػن المػػنؿ ،فممػػن قػػدمن المدييػػة بنعػػن كربحػػن ،فممػػن رفعػػن ذلػػؾ إلػ عمػػر  –-قػػنؿ " :أكػػؿ
الجيش أسمفه كمن أسػمفكمن؟ " قػنن :ن ،قػنؿ عمػر  " :–-ابيػن أميػر المػؤمييف ف سػمفكمن ،أديػن المػنؿ كربحػه " ف مػن
عبد ا﵀ فسػمـ ،كأمػن عبيػد ا﵀ فقػنؿ :ن ييبغػ ،لػؾ يػن أميػر المػؤمييف ،هػذا لػك همػؾ المػنؿ أك يقػص لضػمينه ،قػنؿ" :

أدينه " ،فسكت عبد ا﵀ ،كراجعه عبيد ا﵀ ،فقػنؿ رجػؿ مػف جمسػنء عمػر بػف الخطػنب :–-يػن أميػر المػؤمييف ،لػك
جعمته قراضن ،فقنؿ " :قد جعمته ق ارضػن" ،ف خػذ عمػر  –-المػنؿ كيصػؼ ربحػه ،كأخػذ عبػد ا﵀ كعبيػد ا﵀ يصػؼ

ربح المنؿ(ٗ).

(ُ) ركاه الطب اري ػػ ،ف ػػ ،المعج ػػـ األكس ػػط ،ح ػػديث ب ػػرقـ (َٕٔ) ،)ُِّ/ُ( ،الس ػػيف الكب ػػرل لمبيهق ػػ :،كت ػػنب (القػ ػراض) ح ػػديث رق ػػـ
(ُُُُٔ) .)ُْٖ/ٔ( ،كضعفه البيهق.،

(ِ) سيف ابف منجه :كتنب (التجنرات) ،بنب (الشركة كالمضنربة) ،حديث برقـ (ِِٖٗ) .)ٕٖٔ/ِ( ،ىقن ىؿ َّ
الذ ىهبً ٌ :،ىح ًديث كاه جدنا.
كف ،الزكائد ف ،إسينده صنلح بف صهيب مجهكؿ كعبػد الػرحيـ بػف داكد قػنؿ العقيمػ :،حديثػه غيػر محفػكظ اه ػ .كيصػر بػف قنسػـ قػنؿ
البخػػنرم :حديثػػه مجهػػكؿ .ايظػػر :حنشػػية السػػيدم عم ػ سػػيف اب ػف منجػػه :لمسػػيدم ،)ّْ/ِ( ،التيسػػير بشػػرح الجػػنم الصػػغير :لتػػنج
العنرفيف.)ْٔٗ/ُ( ،

(ّ) بدائ الصينئ  :لمكنسني.)ٕٗ/ٔ( ،،

(ْ) السيف الكبػرل لمبيهقػ :،كتػنب (القػراض) حػديث بػرقـ (َُُٓٔ) ،)ُّٖ/ٔ( ،مكطػ منلػؾ :كتػنب (القػراض) ،بػنب (مػن جػنء فػ،
القراض) ،حديث برقـ (ُ) .)ٖٖٔ/ِ( ،قنؿ الحنفظ :إسينده صحيح .ايظر :ييؿ األكطنر :لمشككني.)ُّٖ/ٓ( ،،
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وجو الداللة:
إيمن جكز عمر ذلؾ ألف عبد ا﵀ كعبيد ا﵀ عمالن ف ،المنؿ بكجه شبهة كعم كجه يعتقػد أف فيػه الصػحة

دكف أف يػػبطال فيػػه مقصػػكدنا لمػػف يممكػػه ،فمػػـ يجػػز أف يبطػػؿ عميهمػػن عممهمػػن ،فردهمػػن إل ػ ق ػراض مثمهمػػن ككػػنف
قراض مثمهمن اليصؼ ،ف خذ عمر اليصؼ مف الربح ،كعبد ا﵀ كعبيد ا﵀ اليصؼ الثني.)ٔ(،

ِ -عف حكيـ بف حزاـ  –-صنحب رسكؿ ا﵀  --أيه « :كػنف يشػترط عمػ الرجػؿ إذا أعطػنه مػننن مقنرضػة

يضرب له به أف ن تجعؿ منل ،ف ،كبد رطبة ،كن تحممه ف ،بحر ،كن تيزؿ به فػ ،بطػف مسػيؿ  ،فػإف فعمػت شػيئن
مف ذلؾ فقد ضميت منل.)ِ(»،

ّ -عف عم –- ،ف ،المضنربة« :الكضيعة عم المنؿ ،كالربح عم من اصطمحكا عميه»(ّ).

ن ق ارضػن يعمػؿ
ْ -عف العالء بف عبد الرحمف بف يعقكب ،عف أبيه ،عف جده ،أف عثمػنف بػف عفػنف« :أعطػنه مػن ن

فيه عم أف الربح بييهمن»(ْ).
وجو الداللة:

لفظػة اإلعطػنء تقتضػػ ،تسػميمه إليػه كائتمنيػػه عميػه كهػػذه سػية القػراض ،كلػػك شػرطن بقػنء المػػنؿ بيػد صػػنحبه

كاذا اشترل العنمؿ سمعة كزف ،كاذا بنع قبض الثمف لـ يجز ذلؾ(ٓ).

قػػنؿ اإلمػػنـ الشػػككني– ،رحمػػه ا﵀" :-فهػػذه اآلثػػنر تػػدؿ عم ػ أف المضػػنربة كػػنف الصػػحنبة يتعػػنممكف بهػػن مػػف غيػػر

يكير ،فكنف ذلؾ إجمنعن سككتين ميهـ عم الجكاز"(.)ٙ

قنؿ ابف عبدالبر-رحمه ا﵀" :-كهذه اآلثنر كمن كنف مثمهن عمن ذكريػنه مػف الصػحنبة تػدؿ عمػ جػكاز القػراض فيمػن

ذكرين مف إجمنع العممنء كاتفنؽ الفقهنء  -أئمة الفتكل  -عم جكاز القراض حجة كنفية شنفية"(.)ٚ
رابعاً -اإلجماع:

قػػنؿ ابػػف عبػػدالبر-رحمػػه ا﵀ -فػػ ،انسػػتذكنر ":أصػػؿ هػػذا البػػنب إجمػػنع العممػػنء عم ػ أف المضػػنربة سػػية

معمكؿ بهن مسيكية قنئمة"( .)ٛفقد أجم الصحنبةي عم جكاز المضنربة كلـ ييكر عميهـ أحد(.)ٜ

(ُ) الميتق شرح المكط  :لمبنج.)ُُٓ/ٓ( ،،

(ِ) سػيف الػػدارقطي :،كتػػنب (البيػػكع) ،حػػديث بػػرقـ (َّّّ) .)ِْ/ْ( ،قػػنؿ الصػػيعني :،رجنلػػه ثقػػنت ،كقػػنؿ عيػػه اإلمػػنـ منلػػؾ :كهػػك
مكقكؼ صحيح .ايظر :سبؿ السالـ :لمصيعني.)ُُُ/ِ( ،،

(ّ ) مصيؼ عبد الػرزاؽ الصػيعني :،كتػنب (البيػكع) ،بػنب (يفقػة المضػنرب ككضػعيته) ،حػديث بػرقـ (َُٕٖٓ) .)ِْٖ/ٖ( ،لػـ أجػد
مف حكـ عميه مف عممنء الحديث عم حد اطالع.،

(ْ) مكط منلؾ :كتنب (القراض) ،بنب (من جنء ف ،القراض) ،حديث برقـ (ِ) .)ٖٖٔ/ِ( ،لـ أجد لعممنء الحديث حكمن عميه.
(ٓ) الميتق شرح المكط  :لمبنج.)ُُٓ/ٓ( ،،
(ٔ) ييؿ األكطنر :لمشككني.)ُّٖ/ٓ( ،،
(ٕ) انستذكنر :نبف عبدالبر.)ْ/ٕ( ،
(ٖ)المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.

(ٗ) بدائ الصينئ  :لمكنسني.)ٕٗ/ٔ( ،،
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يػػدؿ عم ػ الج ػكاز أيض ػن ،كهػػك أف اليػػنس يحتػػنجكف إل ػ عقػػد المضػػنربة ألف اإليسػػنف قػػد يكػػكف لػػه مػػنؿ لكيػػه ن
يهتدم إل التجػنرة ،كقػد يهتػدم إلػ التجػنرة لكيػه ن مػنؿ لػه ،فكػنف فػ ،شػرع هػذا العقػد دفػ الحػنجتيف ،كا﵀ تعػنل

من شرع العقكد إن لمصنلح العبند كدف حكائجهـ(ٔ).
خامساً -القياس:

(ِ)

اسػػتدؿ بعػػض الفقهػػنء عم ػ مشػػركعية المضػػنربة بنلقيػػنس عم ػ المسػػنقنة

قػػنؿ الخطيػػب الش ػربيي" :،كقػػد

ثبتػت بنلقيػنس عمػ المسػنقنة أليهػن إيمػن جػكزت لمحنجػة مػف حيػث إف منلػؾ اليخيػؿ قػد ن يحسػف تعهػدهن كن يتفػرغ
له ،كمف يحسف العمؿ قد ن يممؾ من يعمؿ فيه ،كهذا المعي مكجكد ف ،القراض"(ّ).

(ْ)

قػػنؿ شػػي اإلسػػالـ ابػػف تيميػػة –رحمػػه ا﵀": -كلقػػد كػػنف أحمػػد يػػرل أف يقػػيس المضػػنربة عم ػ المسػػنقنة كالمزارعػػة

ال يقػػنس عميػػه كاف خػػنلؼ فيهمػػن مػػف خػػنلؼ ،كقيػػنس كػػؿ ميهمػػن عمػ اآلخػػر صػػحيح،
لثبكتهمػن بػػنليص فتجعػػؿ أصػ ن
فإف مف ثبت عيده جكاز أحدهمن أمكيه أف يستعمؿ فيه حكـ اآلخر لتسنكيهمن"(٘).

ىل مشروعيتيا عمى خالف القياس أم عمى َوفق القياس؟
ػنؽ الفقهػػنء عم ػ مشػػركعية المضػػنربة ،لكػػيهـ اختمف ػكا هػػؿ يشػػرعت خػػالؼ القيػػنس أـ
ممػػن تقػػدـ يتضػػح اتفػ ي
كفقه ،عم مذهبيف:
()ٙ

المــذىب األول :ذىــب الجميــور مـــن الحنفيــة

()ٚ

والمالكيــة

()ٛ

والشــافعية

خالؼ القينس ،فه ،رخصة مستثينة مف اإلجنرة المجهكلة.

()ٜ

والحنابمـــة

إل ػ أيهػػن يشػػرعت عم ػ

ق ػػنؿ الكاســــاني–رحم ػػه ا﵀ " :-فنلقي ػػنس أي ػػه ن يج ػػكز ألي ػػه اس ػػتئجنر بػ ػ جر مجه ػػكؿ ب ػػؿ بػ ػ جر مع ػػدكـ ،كلعم ػػؿ

مجهكؿ ،لكين تركين القينس بنلكتنب العزيز كالسية كاإلجمنع"(َُ).

(ُ) بدائ الصينئ  :لمكنسني.)ٕٗ/ٔ( ،،

(ِ) المســـاقاة- :بضػػـ الم ػػيـ -مػػف سػػق الػػزرع إذا صػػب عميػػه المػػنء ،ه ػػ :،أف يسػػتعمؿ رجػػؿ رجػػالن فػػ ،يخيػػؿ ،أك كػػركـ ليق ػػكـ
بإصػػالحهن عم ػ أف يكػػكف لهػػـ سػػهـ معمػػكـ ممػػن تغمػػه .ايظػػر :القػػنمكس الفقهػػ :،د .سػػعدم أبػػك حبيػػب( ،ص ،)ُٕٔ :معجػػـ لغػػة

الفقهنء :محمد ركاس قمعج( ،،ص.)ِْٓ :

(ّ) مغي ،المحتنج :لمشربيي.)ّٖٗ/ّ( ،،
)ْ)

المزارعة :ه ،المعنممة عم األرض ببعض من يخرج ميهن .ايظر :التكقيؼ عم مهمنت التعنريؼ :لممينكم( ،ص،)ُٖٓ :

معجـ لغة الفقهنء :لقمعج( ،،ص.)ِّْ :

(ٓ) مجمكع الفتنكل :نبف تيمية.)َُُ/ِٗ( ،

(ٔ) المبسكط :لمسرخس ،)ِٓ/ِِ( ،،تبييف الحقنئؽ :لمزيمع.)ِِّ/ّ( ،،

(ٕ) الفكاكه الدكاي ،عم رسنلة ابف أب ،زيد القيركاي :،لميفراكم ،)ُِِ/ِ( ،البينف كالتحصيؿ :نبف رشد.)ُْٕ/ْ( ،
(ٖ) األـ :لمشنفع ،)ُُٖ/ٕ( ،،حنشيتن قميكب ،كعميرة :لقميكب ،كعميرة.)ِٓ/ّ( ،

(ٗ)المغي :،نبف قدامة المقدس ،)ََّ/ٓ( ،،العدة شرح العمدة :لممقدس( ،،ص.)ِّٖ :
(َُ) بدائ الصينئ  :لمكنسني.)ٕٗ/ٔ( ،،
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ـن رشــد –رحمػػه ا﵀" :-كأف هػػذا مسػػتثي مػػف اإلجػػنرة المجهكلػػة ،كأف الرخصػػة فػػ ،ذلػػؾ إيمػػن هػػ ،لمكض ػ
قػػنؿ ابـ ُ
الرفؽ بنلينس"(ُ).
قنؿ الشربيني–رحمه ا﵀" :-كاألصؿ ف ،المضنربة اإلجمنع ،كالقينس عم المسنقنة كهك كمػن قيػؿ :رخصػة خػنرج
عف قينس اإلجنرات ،كمن خرجت المسنقنة عف بي من لـ يخمؽ ،كالحكالة عف بي الديف بنلديف"(ِ).

ق ػػنؿ ابـــن قدامـــة –رحم ػػه ا﵀" :-ألف بنلي ػػنس حنج ػػة إلػ ػ المض ػػنربة ،ف ػػإف ال ػػدراهـ كال ػػدينيير ن تيمػ ػ إن بنلتقم ػػب
كالتجنرة ،كليس كؿ مف يممكهن يحسف التجنرة ،كن كؿ مف يحسف التجنرة لػه رأس مػنؿ ،فػنحتيج إليهػن مػف الجػنيبيف،
فشرعهن ا﵀ تعنل لدف الحنجتيف"(ّ).

(ٗ)

المذىب الثاني :ذىب شيخ اإلسالم ابن تيمية
القينس.

(٘)

ابن القيم
وتمميذه ُ

–رحمهمن ا﵀ -إل أيهػن يشػرعت عمػ ىكفػؽ

قنؿ شي اإلسالـ ابن تيمية–رحمه ا﵀" :-فنلػذيف قػنلكا :المضػنربة كالمسػنقنة كالمزارعػة عمػ خػالؼ القيػنس :ظيػكا
أف هػػذه العقػػكد مػػف ج ػيس اإلجػػنرة أليهػػن عمػػؿ بعػػكض كاإلجػػنرة يشػػترط فيهػػن العمػػـ بػػنلعكض كالمعػػكض ،فممػػن أركا
العمؿ ف ،هذه العقكد غير معمكـ كالربح فيهن غيػر معمػكـ قػنلكا :تخػنلؼ القيػنس كهػذا مػف غمطهػـ فػإف هػذه العقػكد

مػػف جػػيس المشػػنركنت ن مػػف جػػيس المعنكضػػنت الخنصػػة التػػ ،يشػػترط فيهػػن العمػػـ بنلعكضػػيف كالمشػػنركنت جػػيس
غير جيس المعنكضة كاف قيؿ إف فيهن شكب المعنكضة"(ٔ).

قػنؿ ابن القيم –رحمػه ا﵀ :-كقسػتـ المزارعػة كالمسػنقنة عمػ اإلجػنرة البنطمػة ف بطمتمكهمػن ،كتػركتـ محػض القيػنس

كمكجػػب السػػية كهػػك قينسػػهمن عم ػ المضػػنربة كالمشػػنركة فإيهمػػن أشػػبه بهمػػن ميهمػػن بنإلجػػنرة ،فػػإف صػػنحب األرض
كالشػػجر يػػدف أرضػػه كشػػجره لمػػف يعمػػؿ عميهمػػن كمػػن رزؽ ا﵀ مػػف يمػػنء فهػػك بييػػه كبػػيف العنمػػؿ ،كهػػذا كنلمضػػنربة
سكاء ،فمك لـ ت ت السية الصحيحة بجكازهن لكنف القينس يقتض ،جكازهن عيد القينسييف"(ٕ).
األدلة:
أدلة الفريق األول :استدلوا بالمعقول:

ُ -ترؾ القينس ببطالف المضنربة بنلكتنب كالسية كاإلجمنع(ٖ).
ِ -الرخصة ف ،ذلؾ إيمن ه ،لمكض الرفؽ بنلينس(ٗ).
(ُ) بداية المجتهد :نبف رشد.)ُِ :ْ( ،

(ِ) مغي ،المحتنج :لمشربيي.)ّٖٗ/ّ( ،،

(ّ) المغي :،نبف قدامة المقدس.)َِ/ٓ( ،،

(ْ) مجمكع الفتنكل :نبف تيمية.)َٓٔ/َِ( ،

(ٓ) إعالـ المكقعيف عف رب العنلميف :نبف القيـ ،)َِٗ/ُ( ،إغنثة المهفنف مف مصنيد الشيطنف :نبف القيـ.)ّْ/ِ( ،
(ٔ) مجمكع الفتنكل :نبف تيمية.)َٓٔ/َِ( ،

(ٕ) إعالـ المكقعيف عف رب العنلميف :نبف القيـ.)َِٗ/ُ( ،
(ٖ) بدائ الصينئ  :لمكنسني.)ٕٗ/ٔ( ،،

(ٗ) بداية المجتهد :نبف رشد.)ُِ :ْ( ،
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ّ -القينس عم المسنقنة(ُ).

ْ -إف بنلينس حنجة إل المضنربة ،فشرعهن ا﵀ تعنل لدف الحنجة(ِ).
أدلة الفريق الثاني :استدلوا بالمعقول:
إف هذه العقكد مف جيس المشنركنت ن مف جيس المعنكضنت الخنصة الت ،يشػترط فيهػن العمػـ بنلعكضػيف

كالمشنركنت جيس غير جيس المعنكضة كاف قيؿ إف فيهن شكب المعنكضة(ّ).
المناقشة:
مناقشة الفريق األول:

ُ -ظييتـ أف هذه العقكد مف جيس اإلجنرة أليهن عمؿ بعكض كاإلجنرة يشترط فيهن العمـ بنلعكض

كالمعكض(ْ).

(ٓ)

ِ -مػػف رأل شػػيئن مػػف الش ػريعة مخنلف ػن لمقيػػنس فإيمػػن هػػك مخػػنلؼ لمقيػػنس

الػػذم ايعقػػد فػػ ،يفسػػه ،لػػيس مخنلفػػن

لمقينس الصحيح الثنبت ف ،يفس األمر ،كحيث عممين أف اليص كرد بخالؼ قينس عممين قطعن أيه قينس فنسد(ٔ).
ّ -إف اليهػػ ،عػػف ن يجػػكز أف يخػػتص أحػػدهمن ب ػربح مقػػدر مكجػػب القيػػنس ،فػػإف هػػذا لػػك شػػرط فػػ ،المضػػنربة لػػـ

يجز ،فإف مبي المشنركنت عم العدؿ بيف الشريكيف(ٕ).
مناقشة الفريق الثاني:

القينس أيه ن يجكز أليه استئجنر ب جر مجهكؿ بؿ ب جر معدكـ ،كلعمؿ مجهكؿ(ٖ).

الترجيح:
شرعت َوفق القياس؛ لألمور اآلتية:
والذي يظير لي رجحانو –وا﵀ أعمم -القول بأن المضاربة ُ
ُ -إ ف المضنربة ه ،يكع مف الشركنت الت ،ذكرهن الفقهنء ،فه ،مشنركة بيف عنمميف ف ،الربح كالخسنرة.
ِ -إ ف المضنربة كنيت معركفة ف ،الجنهمية كأقرهن اإلسالـ.

ّ -إ ف المضنربة تفترؽ عف اإلجنرة ،فنألجير يستحؽ عممه سكاء ربح أـ لـ يربح.
ْ -إف القينس الذم اعتمد عميه الجمهكر –كهك القينس عم

اإلجنرة المجهكلة -هك قينس فنسد أليه جنء

مخنلفن لميص ،كليس قينسن صحيحن ليقكؿ إيه جنءت عم خالؼ القينس.

(ُ) مغي ،المحتنج :لمشربيي.)ّٖٗ/ّ( ،،

(ِ) المغي :،نبف قدامة المقدس.)َِ/ٓ( ،،

(ّ) مجمكع الفتنكل :نبف تيمية.)َٓٔ/َِ( ،
(ْ)المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.
)ٓ)

القينس هين بمعي القنعدة العنمة ،كهك مف األدلة الشرعية.

(ٔ)إعالـ المكقعيف عف رب العنلميف :نبف القيـ.)َِٗ/ُ( ،
(ٕ)المصدر السنبؽ.)ُِٗ/ُ( :

(ٖ) بدائ الصينئ  :لمكنسني ،)ٕٗ/ٔ( ،،بداية المجتهد :نبف رشد.)ُِ :ْ( ،
- 34 -

البند الثاني -أنواع المضاربة:
المضنربة يكعنف :مطمقة ،كمقيدة:
فالمطمقة :أف يدف المنؿ مضنربة مف غير تعييف العمؿ كالمكنف كالزمنف كصفة العمؿ كمف يعنممه.
والمقيدة :أف يعيف شيئن مف ذلؾ ،كتصرؼ المضنرب ،ف ،كؿ كاحد مف اليكعيف ييقسـ أربعة أقسنـ:
قسـ ميه لممضنرب أف يعممه مف غير الحنجة إل التيصيص عميه ،كن إل قكؿ :اعمؿ برأيؾ فيه.

كقسـ ميه من ليس له أف يعمؿ كلك قيؿ له :اعمؿ فيه برأيؾ إن بنلتيصيص عميه.
كقسـ ميه من له أف يعممه إذا قيؿ له :اعمؿ فيه برأيؾ كاف لـ ييص عميه.
كقسـ ميه من ليس له أف يعممه رأسن كاف يص عميه(ٔ).

(ُ) ب ػػدائ الص ػػينئ  :لمكنس ػػني ،)ٖٕ/ٔ( ،،الك ػػنف ،ف ػػ ،فق ػػه أه ػػؿ المديي ػػة :نب ػػف عب ػػدالبر ،)ّٕٕ/ِ( ،التيبيػ ػه ف ػػ ،الفق ػػه الش ػػنفع:،
لمشيرازم( ،ص ،)ُُٗ :المغي :،نبف قدامة المقدس.)ْٗ/ٓ( ،،
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ادلغهة انثانث
أزكان ادلضازتة

(ُ)

لمػن كػنف عق يػد المضػػنربة يحصػؿ بػيف رب المػنؿ كالمضػػنرب ،فػال بػد مػف بيػػنف حقيقػة العقػد كأركنيػه
ن يقكـ إن بهن.

التػػ،

ٔ -عند الحنفية:
ركػ ػػف العقػ ػػد :اإليجػ ػػنب كالقبػ ػػكؿ ،كذلػ ػػؾ ب لفػ ػػنظ تػ ػػدؿ عميهمػ ػػن فنإليجػ ػػنب هػ ػػك لفػ ػػظ المضػ ػػنربة كالمقنرضػ ػػة
كالمعنممػة ،كمػػن يػؤدم معػػني ،هػػذه األلفػنظ ،بػ ف يقػكؿ رب المػػنؿ :خػػذ هػذا المػػنؿ مضػنربة ،عمػ أف مػػن رزؽ ا﵀ -
عػػز كجػػؿ -أك أطعػػـ ا﵀ تعػػنل ميػػه مػػف ربػػح ،فهػػك بيييػػن عم ػ كػػذا مػػف يصػػؼ أك رب ػ أك ثمػػث أك غيػػر ذلػػؾ مػػف
األجزاء المعمكمة(ٕ).
ٕ -عند المالكية:
الق ػراض أركنيػػه أربعػػة :العنقػػداف كهمػػن (كنلككيػػؿ ،كالمككػػؿ) ،كالمػػنؿ ،كالصػػيغة ،كالجػػزء المعمػػكؿ لمعنمػػؿ

(الربح)(ٖ).

ٖ -عند الشافعية:

كأركنف القراض خمسة :منؿ كعمؿ كربح كصيغة كعنقداف(ٗ).

٘ -عند الحنابمة:

أركنف المضنربة خمسة :صيغة ،كعنقداف ،كمنؿ ،كعمؿ ،كتقدير يصيب العنمؿ(ٓ).

اتض ػػح مم ػػن س ػػبؽ أف الحيفيػ ػةى ذك ػػركا الص ػػيغةى فق ػػط ،كأف المنلكي ػػة ذك ػػركا أربع ػػة أرك ػػنف ،كأف الش ػػنفعيةى كالحينبمػ ػةى ن
خالؼ بييهـ أيهن خمسة كه :،صيغة ،كعنقداف ،كمنؿ ،كعمؿ ،كتقدير يصيب العنمؿ.

هذه األركنف الخمسة يتكقؼ عميهن تحقؽ عقد المضنربة ،فإذا فيقد كاحد ميهن ن تكجد المضنربة كيفسد العقد.
فنلعنقداف همن :صنحب المنؿ أك ككيمه ،كالعنمؿ.
كالصيغة :ه ،اإليجنب كالقىبكؿ.
كرأس المنؿ :هك الدراهـ كالدينيير ،كاختمفكا ف ،بقية األمكاؿ.

ً
المضنرب مقنبؿ جزء مشنع معمكـ مف الربح.
كالعمؿ :كهك من يقكـ به

ُ
يجبػػر .ايظػػر :عمػػـ أصػػكؿ الفقػػه :لخ ػالٌؼ،
( ) الــركن :هػػك جػػزء المنهيػػة الػػذم ن تتحقػػؽ إن بكجػػكده ،كن يسػػقط عمػػدان كن سػػهكان ،كن ى

(ص ُُٗ) ،تمخيص األصكؿ :لمزاهدم( ،صِٗ).

(ِ) بدائ الصينئ  :لمكنسني ،)ٕٗ/ٔ( ،،كايظر :درر الحكنـ :ألفيدم ،)َُّ/ِ( ،مجم األيهر :لشيخ ،زاده.)ُِّ/ِ( ،
(ّ)ايظر :الفكاكه الدكاي ،عم رسنلة ابف أب ،زيد القيركاي :،لميفراكم (ِ ،)ُِِ/حنشية العدكم :لمعدكم.)َِٓ/ِ( ،
(ْ)ايظر :أسي المطنلب :لأليصنرم ،)َّٖ/ِ( ،مغي ،المحتنج :لمشربيي.)ّٖٗ/ّ( ،،

(ٓ)ايظر :المغي :،نبف قدامة المقدس ،)َِ/ٓ( ،،كشنؼ القينع :لمبهكت ،)َٖٓ/ّ( ،،مطنلب أكل ،اليه فػ ،شػرح غنيػة الميتهػ :
لمرحيبني.)ُْٓ/ّ( ،،
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كتقدير يصيب العنمؿ :نبد أف يككف جزءان مشنعن معمكمن.

أ -العاقــدان (كهمػػن المنلػػؾ كالعنمػػؿ) كشػػرطهمن كككيػػؿ كمككػػؿ فػػ ،شػػرطهمن ألف القػراض تككيػػؿ كتككػػؿ بعػػكض،
فيشترط أهمية التككيؿ ف ،المنلؾ ،كأهمية التككؿ ف ،العنمؿ ،فػال يكػكف كاحػد ميهمػن سػفيهن كن صػبين كن مجيكيػن كن

رقيق ػػن بغي ػػر إذف س ػػيده ،كل ػػكل ،المحج ػػكر عمي ػػه م ػػف ص ػػب ،كمجي ػػكف كس ػػفيه أف يق ػػنرض م ػػف يج ػػكز إيداع ػػه الم ػػنؿ
المدفكع إليه ،سكاء أكنف الكل ،أبن أـ جدان أـ كصين أـ حنكمن أـ أمييه(ُ).

ب -المال :يشترط لصحته ككف المنؿ فيه دراهـ أك دينيير خنلصة ،كأف يككف مسممن إل العنمؿ(ِ).

ج -العمل :ككظيفة العنمؿ التجنرة ،كه ،انستربنح بنلبي كالشراء(ّ).
د -الربح :يشترط اختصنصهمن بنلربح(ْ).

ه -الصـيرة :يشػػترط لصػحة القػراض صػيغة ،كهػػ ،إيجػنب كقنرضػػتؾ أك ضػنربتؾ أك عنممتػػؾ أك بػ كاشػػتر عمػ

أف الربح بييين يصفيف ،كقبكؿ متصؿ بنإليجنب بنلطريؽ المعتبر ف ،البي (ٓ).
ممخص شروط القراض:

أف يككف رأس المنؿ يقػدان مضػركبن ،كمػن ألحػؽ بػه ،كأف يكػكف مسػممن كقػت العقػد مػف يػده ،فػال يصػح بػديف

كن رهف كن كديعة ،كأف يككف الربح مجهكؿ الكمية معمػكـ اليسػبة كربػ أك خمػس الػربح ،كأف يكػكف مػف ربػح المػنؿ
ن مف غيره ،كأف يككف جمي العمؿ عم العنمؿ كن يتقيد عقده بصيغة مخصكصة(ٔ).

(ُ) الفكاكه الدكاي :،لميفراكم ،)ُِِ/ِ( ،مغي ،المحتنج :لمشربيي.)َْٓ/ّ( ،،

(ِ) التػػنج كاإلكميػػؿ لمختصػػر خميػػؿ :لمم ػكاؽ ،)ِْْ/ٕ( ،مغيػػ ،المحتػػنج :لمش ػربيي ،)ّٖٗ/ّ( ،،اإلقيػػنع فػػ ،فقػػه اإلمػػنـ أحمػػد بػػف
حيبؿ :لمحجنكم.)ِّٓ/ِ( ،

(ّ) التػػنج كاإلكميػػؿ لمختصػػر خميػػؿ :لمم ػكاؽ ،)ُْٓ/ٕ( ،مغيػػ ،المحتػػنج :لمش ػربيي ،)ََْ/ّ( ،،اإلقيػػنع فػػ ،فقػػه اإلمػػنـ أحمػػد بػػف

حيبؿ :لمحجنكم.)ِّٓ/ِ( ،

(ْ) التػػنج كاإلكميػػؿ لمختصػػر خميػػؿ :لمم ػكاؽ ،)ُْٓ/ٕ( ،مغيػػ ،المحتػػنج :لمش ػربيي ،)َّْ/ّ( ،،اإلقيػػنع فػػ ،فقػػه اإلمػػنـ أحمػػد بػػف

حيبؿ :لمحجنكم.)ِّٓ/ِ( ،

(ٓ) مغي ،المحتنج :لمشربيي.)َْٓ/ّ( ،،

(ٔ) الفكاكه الدكاي ،عم رسنلة ابف أب ،زيد القيركاي :،لميفراكم.)ُِّ/ِ( ،
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ادلغهة األَل

صورة المسألة:

ادلضازتة تانعسَض

(أن يقول صاحب العرض لممضارب :خذ ىذا العرض فبعو ثم ضارب بثمنو)(ُ).

ػنلعركض مػف حيػث األصػؿ ،كالثػني -،حكػـ مػن إذا أخػذ
كسيتينكؿ هذه المس لة ف ،بيديف :األكؿ -حكـ المضػنربة ب ي
العرض كبنعه كضنرب بثميه.
بالعروض:
البند األول -حكم المضاربة ُ
العركض لغ نة كاصطالحن ثـ يرل رأم الفقهنء فيهن:
يعرؼ ي
نبد أف ٌ

تعريف العروض:

العػ ٍرض- :بسػككف الػراء -مػػن خػػنلؼ الثميػػيف الػػدراهـ كالػدينيير مػػف متػػنع الػػديين كأثنثهػػن ،كجمعػػه عػػركض،
أ -لرــة :ى

كالعرض :خالؼ اليقد مػف المػنؿ قػنؿ الجػكهرم" :العػرض المتػنع ،ككػؿ شػ،ء فهػك عػرض سػكل الػدراهـ كالػدينيير
فإيهمن عيف" ،قنؿ أبك عبيد" :العركض األمتعة الت ،ن يدخمهن كيؿ كن كزف كن يككف حيكاين كن عقن انر" (ِ).

ب -اصطالحاً:

ُ -تعريف الحنفية" :كؿ ش،ء فهك عرض سكل الدراهـ كالدينيير"(ّ).

ِ -تعريف المالكية" :األمتعة الت ،ن يدخمهن كيؿ كن كزف كن يككف حيكاين كن عقن انر"(ْ).
ّ -تعريف الشافعية" :اسـ لكؿ من قنبؿ اليقديف مف صيكؼ األمكاؿ"(ٓ).

ْ -تعريــف الحنابمــة" :هػػك غيػػر األثمػػنف مػػف المػػنؿ ،عم ػ اخػػتالؼ أيكاعػػه ،مػػف اليبػػنت كالحي ػكاف كالعقػػنر كسػػنئر

المنؿ"(ٔ).

(ُ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني .)َِ/ّ( ،،كؿ الصكر الت ،ذكرهػن اإلمػنـ محمػد بػف الحسػف الشػيبني– ،رحمػه ا﵀ -فػ ،كتنبػه
أم اإلمػنـ أبػ ،حييفػة –رحمػه ا﵀ -كلػـ يخنلفػه ،فيكػكف هػك فػ ،جممػة مػذهب الحيفيػة ،كفػػ،
الحجػة فػ ،مسػنئؿ المضػنربة كافػؽ فيهػن ر ى
بعض المسنئؿ خنلؼ أبن يكسؼ –رحمه ا﵀.-
(ِ) مقنييس المغة :نبف فنرس (ْ ،)ِٕٔ/لسنف العرب :نبػف ميظػكر ،)َُٕ/ٕ( ،معجػـ لغػة الفقهػنء :محمػد ركاس قمعجػ( ،،ص:

َّٗ).

(ّ) تبيػ ػػيف الحقػ ػػنئؽ :لمزيمعػ ػػ .) ِٕٗ/ُ( ،،كايظػ ػػر :العينيػ ػػة شػ ػػرح الهدايػ ػػة :لمبػ ػػنبرت ،)ُِٕ/ِ( ،،البينيػ ػػة شػ ػػرح الهدايػ ػػة :لمعييػ ػػ،،
(ّ ،)ِّٖ/البحر الرائؽ :نبف يجيـ.)ِْٔ/ِ( ،

(ْ) حنشػػية العػػدكم عم ػ كفنيػػة الطنلػػب الربػػني :،لمعػػدكم .)ُٕٔ/ِ( ،كايظػػر :التػػنج كاإلكميػػؿ لمختصػػر خميػػؿ :لممػػكاؽ،)ِِْ/ٔ( ،
الثمر الداي :،لألزهرم( ،ص.)َّّ :

(ٓ) حنشػػية البجيرمػػ ،عم ػ الخطيػػب :لمبجيرمػػ ،) ّْْ/ِ( ،،كايظػػر :كفنيػػة األخيػػنر فػػ ،حػػؿ غنيػػة انختصػػنر :لمحسػػيي( ،،ص:

ُّٕ) ،يهنية المحتنج :لمرمم.)ُُْ/ٔ( ،،

(ٔ) المغيػػ :،نبػػف قدامػػة المقدسػػ ،)ٖٓ/ّ( ،،كايظػػر :المبػػدع فػػ ،شػػرح المقي ػ  :نبػػف مفمػػح ،)ّٖٔ/ِ( ،كشػػنؼ القيػػنع :لمبهػػكت،،
(ِ.)ِّٗ/
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بنليظر إل تعريفنت الفقهنء ،يجد أيه لـ يخرج التعريؼ انصطالح ،عف المعي المغكم.
التعريف المختار:
الع ػػركض ،كه ػػك قري ػػب م ػػف تعري ػػؼ
يمكػػف أف يخت ػػنر تعري ػ ى
ػؼ الحينبم ػػة ألي ػػه تعري ػػؼ ش ػػنمؿ لجمي ػ أيػ ػكاع ي
العركض.
الحيفية كالشنفعية ،أمن تعريؼ المنلكية فقد أخرج الحيك ى
العقنر مف ي
اف ك ى

بالعروض:
حكم المضاربة ُ
أوالً -تحرير محل النزاع:

اتفػػػؽ الفقهػ ػػنء األربعػ ػػة عم ػ ػ ج ػ ػكاز عقػ ػػد المضػػػنربة ،كأف رأس المػ ػػنؿ فيهػ ػػن ن بػػػد أف يكػ ػػكف مػ ػػف الػ ػػدراهـ

كال ػػدينيير أليهم ػػن ق ػػيـ األمػ ػكاؿ كأثم ػػنف البينع ػػنت(ُ) ،كن خ ػػالؼ بي ػػيهـ ف ػػ ،أف القػ ػراض ج ػػنئز ب ػػنلعيف م ػػف ال ػػذهب

الكًرؽ(ِ) ،كاختمفكا ف ،المضنربة بنلعركض.
كى
ثانياً -مذاىب الفقياء:

بنلعركض عم مذهبيف:
اختمؼ العممنء ف ،حكـ المضنربة ي
المذىب األول :ذىب الحنفية(ّ) والمالكية(ْ) والشافعية في الصـحيح(ٓ) والحنابمـة فـي المعتمـد(ٔ) إلـى القـول :إن

رأس مال المضاربة يكون من الدراىم أو الدنانير ،وال تجوز المضاربة بالعروض مثمية أو متقومة(ٕ).
قنؿ اإلمام أبو حنيفة -رحمه ا﵀ " :-ن تككف المضنربة إن بنلدراهـ كالدينيير"(ٖ).

(ُ) بدائ الصينئ  :لمكنسني ،)ِٖ/ٔ( ،،المعكية عم مػذهب عػنلـ المدييػة :لمثعمبػ ،)ُُُٗ/ُ( ،،تكممػة شػرح المهػذب :لممطيعػ،،
(ُْ ،)ّٓٗ-ّٕٓ/المغي :،نبف قدامة المقدس.)ُّ/ٓ( ،،
(ِ) انستذكنر :نبف عبدالبر.)ُٗ/ٕ( ،

(ّ) المبسكط :لمسرخس ،)ُِ/ِِ( ،،بدائ الصينئ  :لمكنسني.)ِٖ/ٔ( ،،

(ْ) تنبيو  :يقؿ الكنسني ،ف" ،البدائ " كالسرخس ،ف" ،المبسكط" كابف قدامػة فػ" ،المغيػ "،أف مػذهب اإلمػنـ منلػؾ –رحمػه ا﵀ -جػكاز
المضػنربة بػنلعركض ،بييمػن يقمػت كتػب المػذهب المػنلك ،قكلػه :بعػدـ الجػكاز ،كهػك مػن يٌبػه إليػه الزيمعػ ،فػ( ،تبيػيف الحقػػنئؽ)ّٓ/ٓ :

كبػػدر الػػديف العييػػ ،فػػ( ،البينيػػة ،)ْٔ/َُ :كقػػد أجػػنز اإلمػػنـ منلػػؾ-رحمػػه ا﵀ -الشػػركةى بػػنلعركض كلػػيس المضػػنربة بهػػن ،مػػف غيػػر
و
خالؼ ف ،المذهب .ايظر :الذخيرة :لمقراف ،)َّ/ٔ( ،،مكاهب الجميؿ ف ،شرح مختصر خميؿ :لمحطٌنب.)َّٔ/ٓ( ،
(ٓ)الحنكم الكبير :لممنكردم ،)َّٕ/ٕ( ،تكممة شرح المهذب :لممطيع.)ُّٔ/ُْ( ،،

(ٔ) المغي :،نبف قدامة المقدس ،)ُّ/ٓ( ،،الشرح الكبير عم متف المقي  :نبف قدامة الجمنعيم.)ُُٗ/ٓ( ،،

(ٕ) المثمي  :من يكجد مثمه ف ،السكؽ بدكف تفنكت يعتد به ،كنلكيػؿ كالمػكزكف كالعػددينت المتقنربػة مثػؿ الجػكز كالبػيض .القيمـي :مػن
ن يكجػػد لػػه مثػػؿ فػػ ،السػػكؽ أك يكجػػد لكػػف م ػ التفػػنكت المعتػػد بػػه فػػ ،القيمػػة ،كػػنلمثم ،المخمػػكط بغيػره كهػػك مثػػؿ الحيطػػة المخمكطػػة

بشعير أك ذرة كمن مر معين ،كالخيؿ كالحمير كالغيـ ،كالبقػر كالبطػي ككتػب الخػط كمػن أشػبه ذلػؾ مػف األشػينء التػ ،يكجػد تفػنكت بػيف
أفرادهػػن بحيػػث تتفػػنكت فػػ ،األثمػػنف تفنكتػػن بعيػػدنا .مجمػػة األحكػػنـ العدليػػة( :ص )ِّ :مػػندة (ُْٓ) ك(ُْٔ) ،درر الحكػػنـ فػػ ،شػػرح
مجمة األحكنـ :ألفيدم.)ُُِ/ُ( ،

(ٖ) المبسكط :لمسرخس.)ُِ/ِِ( ،،
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قنؿ شياب الدين النفراوي -رحمه ا﵀" :-كن يجكز القراض بنلعركض ،كالمراد بهن من قنبػؿ العػيف ،فتػدخؿ الفمػكس
الجػدد حيػػث لػـ تيفػػرد بنلتعنمػؿ بهػػن ،كيػدخؿ الحديػػد كالرصػػنص كالػكدع كلػػك ايفػردت بنلتعنمػػؿ ،كمػن ن يجػػكز بسػػنئر

المقكمنت كالمثمينت"(ُ).

قػػنؿ اإلمــام الشــافعي -رحمػػه ا﵀ تعػػنل  " :-كن يجػػكز الق ػراض إن فػػ ،الػػدينيير كالػػدراهـ التػػ ،هػػ ،أثمػػنف لألشػػينء

كقيمهن"(ِ).

قنؿ ابن قدامة -رحمه ا﵀ " :-ف من العركض ،فال تجكز الشػركة فيهػن ،فػ ،ظػنهر المػذهب ،يػص عميػه أحمػد ،فػ،

ركاية أب ،طنلب كحرب ،كحكنه عيه ابف الميذر"(ّ).

(ْ)

المذىب الثاني :ذىب ابن أبـي ليمـى وحمـاد بـن أبـي سـميمان واألوزاعـي
(ٔ)

الرواية الثانية

(ٓ)

والشـافعية فـي قـول

والحنابمـة فـي

بالعروض.
إلى جواز المضاربة ُ

قػػنؿ الشـــيخ المطيعـــي-رحمػػه ا﵀ ..." :-كالقػػكؿ الثػػني :،يجػػكز ،كهػػك قػػكؿ أب ػ إسػػحنؽ أليػػه مػػف ذكات
األمثنؿ ف شبه األثمنف ،كاف لػـ يكػف لهمػن غيػر العػركض كأرادا الشػركة بػنع كػؿ كاحػد ميهمػن بعػض عرضػه بػبعض
عرض اآلخر ،فيصير الجمي مشتركن بييهمن ،كيشتركنف ف ،ربحه"(ٕ).

كقنؿ ابن قدامة -رحمه ا﵀ -ف" ،المغيػ" :)ٖ("،كعػف أحمػد ركايػة أخػرل ،أف الشػركة كالمضػنربة تجػكز بػنلعركض،
كتجعػػؿ قيمتهػػن كقػػت العقػػد رأس المػػنؿ .قػػنؿ أحمػػد :إذا اشػػتركن فػػ ،العػػركض ،يقسػػـ ال ػربح عم ػ مػػن اشػػترطن .كقػػنؿ
األثرـ :سمعت أبن عبد ا﵀ يس ؿ عػف المضػنربة بنلمتػنع؟ فقػنؿ :جػنئز .فظػنهر هػذا صػحة الشػركة بهػن ،اختػنر هػذا
أبك بكر ،كأبك الخطنب".

ثالثاً -سبب الخالف :هك تكييؼ هػذه البيعػة فقهػن ،فمػف رأل أيهػن قػراض كميفعػة أبطػؿ المضػنربة بػنلعركض ،كهػـ

الجمهػػكر ،فك يػػه ق ػراض ،كميفعػػة ،كمػػف رأل أف رأس مػػنؿ المضػػنربة يمكػػف تقػػديره كهػػك العػػركض أجػػنز المضػػنربة
ن عيد الفريؽ الثني.)ٗ(،
بهن ،فميس رأس المنؿ مجهك ن

(ُ) الفكاكه الدكاي :،لميفراكم.)ُِِ/ِ( ،
(ِ) الحنكم الكبير :لممنكردم.)َّٕ/ٕ( ،

(ّ)المغي :،نبف قدامة المقدس.)ُّ/ٓ( ،،

(ْ) فتح القدير :نبف الهمنـ ،)ُٖٔ/ٔ( ،كالمغي :،نبف قدامة المقدس.)ُّ/ٓ( ،،

(ٓ) المهذب ف ،فقه اإلمنـ الشنفع :،لمشيرازم ،)ُٓٔ/ِ( ،تكممة شرح المهذب :لممطيع .)ٔٓ/ُْ( ،،كهك قكؿ أب ،إسػحنؽ بجػكاز
الشركة ف ،ذكات األمثنؿ-كه ،الت ،لهن مثؿ ف ،السكؽ ،-كالصحيح عيد الشنفعية مي المضنربة بذكات األمثنؿ ،قنؿ اإلمػنـ اليػككم
ف" ،ركضة الطنلبيف" (ٓ" :) ُُٕ/قد ذكر الفكراي ،ف ،جكاز القراض عم ذكات المثؿ كجهيف ،كهػذا شػنذ ميكػر ،كالصػكاب المقطػكع
به :المي " .كا﵀ أعمـ.

(ٔ) المغي :،نبف قدامة المقدس ،)ُّ/ٓ( ،،الفركع كتصحيح الفركع :لممرداكم.)َُٓ/ٕ( ،
(ٕ) تكممة شرح المهذب :لممطيع.)ٔٓ/ُْ( ،،
(ٖ) (ٓ.)ُّ/

(ٗ) بداية المجتهد :نبف رشد.)ُِ/ْ( ،
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رابعاً -األدلــــــــــــة:

ػنلعركض ،بنلس ػػية اليبكي ػػة كاإلجم ػػنع
ػكر الفقه ػػنء عمػ ػ ع ػػدـ جػ ػكاز المض ػػنربة ب ػ ي
أدلـــة الفريـــق األول :اس ػػتدؿ جمه ػ ي
كالمعقكؿ:
أ -الســنة النبويــة :عػػف عمػػرك بػػف شػػعيب عػػف أبيػػه عػػف جػػده قػػنؿَ « :نيــى رســو ُل ِ
ــح َمــا َل ْــم
ــن ِرْب ِ
ا﵀ َ --ع ْ
َ َ ُ
ض َم ْن»(ُ).
ُي ْ
وجو الداللة:

أف رب ػػح م ػػن يتع ػػيف ب ػػنلتعييف رب ػػح م ػػن ل ػػـ يض ػػمف ألف الع ػػركض تتع ػػيف عي ػػد الشػ ػراء به ػػن ،كالمع ػػيف غي ػػر

مضمكف ،حت لك همكت قبؿ التسميـ ن ش،ء عم المضنرب ،فنلربح عميهن يككف ربح من لـ يضمف(ِ).
ب -اإلجماع:

أجمػ ػ الص ػػحنبة عمػ ػ أي ػػه ييش ػػترط لص ػػحة المض ػػنربة أف يك ػػكف الم ػػنؿ د اره ػػـ أك دي ػػنيير خنلص ػػة(ّ) ،يقم ػػه
الجكيي ،)ْ(،كقنؿ ف ،الركضة" :كدليمه اإلجمنع"(ٓ).
ج -من المعقول:
ُ -أف المضػػنربة بػػنلعركض تػػؤدم إل ػ جهنلػػة ال ػربح كقػػت القسػػمة ألف قيمػػة العػػركض تعػػرؼ بػػنلحرز كالظػػف،

كتختمؼ بنختالؼ المقكميف ،كالجهنلة تفض ،إل المينزعة ،كالمينزعة تفض ،إل الفسند ،كهذا ن يجكز(ٔ).
ِ -أف الرخصة يقتصر فيهن عم من كرد ف ،محمهن ،كالكارد بنليقد المضركب(ٕ).
(ٖ)

ّ -أف رأس المػػنؿ إذا كػػنف عركض ػن كػػنف غػػر انر

قيمة غيرهن ،فيككف رأس المنؿ كالربح مجهكنن(ٗ).

أليػػه يقػػبض العػػرض كهػػك يسػػنكم قيمػػة مػػن ،كيػػرده كهػػك يسػػنكم

(ُ ) سيف الترمذم :كتنب (البيكع) ،بنب (من جنء ف ،كراهية بي من لػيس عيػدؾ) ،حػديث بػرقـ (ُِّْ) ،)ِٕٓ/ّ( ،سػيف اليسػنئ:،
كتنب (البيكع) ،بنب (شرطنف ف ،بي ) ،حديث برقـ (َّْٔ) .)ِٗٓ/ٕ( ،سيف ابف منجه :كتنب (التجػنرات) ،بػنب (اليهػ ،عػف بيػ

من ليس عيدؾ) ،حديث برقـ (ُِٖٖ) .) ّٕٕ/ِ( ،كالسػيف الكبػرل لمبيهقػ :،كتػنب (جمػنع أبػكاب الخػراج بنلضػمنف كالػرد بػنلعيكب)،
بنب (اليه ،عف بي كسمؼ) حديث برقـ (َُِِٗ) .)َٕٓ/ٓ( ،كقنؿ عيد الترمذم :حديث حسف صحيح.

(ِ) بدائ الصينئ  :لمكنسني.)ِٖ/ٔ( ،،

(ّ) مغي ،المحتنج :لمشربيي.)ّٖٗ/ّ( ،،

(ْ) يهنية المطمب ف ،دراية المذهب :لمجكيي.)ّْْ/ٕ( ،،
(ٓ) ركضة الطنلبيف :لميككم.)ُُٕ/ٓ( ،
(ٔ) بدائ الصينئ  :لمكنسني.)ِٖ/ٔ( ،،

(ٕ) الفكاكه الدكاي :،لميفراكم.)ُِِ/ِ( ،
)ٖ)

الغرر :هك من كنف له ظنهر يغر المشترم ،كبنطف مجهكؿ .اليهنية ف ،غريب الحديث كاألثر :نبف األثير.)ّٓٓ/ّ( ،

(ٗ) بداية المجتهد :نبف رشد.)ُِ/ْ( ،
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ْ -إف المضنرب لك بنع العركض فهمكت العػركض فػ ،يػده لػـ يضػميهن ألف العػركض أمنيػة عيػده إف سػممهن تػـ
البيػ  ،كاف همكػػت فػػ ،يػػده بطػػؿ البي ػ فػػإذا لػػـ يكػػف العػػرض مضػػمكين عميػػه فػػنلربح الحنصػػؿ ميػػه يكػػكف ربػػح مػػن لػػـ
يضمف كهك حراـ لميه.)ُ(،

ٓ -إف القػراض مشػػركط بػػرد رأس المػػنؿ كاقتسػػنـ ال ػربح ،كعقػػده بػػنلعركض يميػ مػػف هػػذيف الشػػرطيف ،أمػػن رد رأس

المػنؿ فػػألف مػف العػػركض مػن ن مثػػؿ لهػن فمػػـ يمكػف ردهػػن ،كأمػن الػربح فقػد يفضػ إلػ اختصػػنص أحػدهمن بػػه دكف
اآلخر أليه إف زاد خيره العنمؿ بنلربح فنختص به رب المنؿ(ِ).

ٔ -إ ف هذه الشركة تفض ،إل أف ييفرد أحد الشريكيف بػربح مػنؿ أحػدهمن أليػه قػد يزيػد قيمػة عػرض أحػدهمن ،كن

يزيد قيمة عرض اآلخر ،فيشنركه مف لـ يزد قيمة عرضه عيد المفنصمة(ّ).

ٕ -ن تجكز المضنربة بش،ء مف العركض أليهن ليست بيقد ،فمـ تصح الشركة بهن ،كنلذم ن مثؿ له(ْ).
ٖ -المضنربة ن تجكز إن بنليقكد أليهن شرعت عم خالؼ القينس(ٓ).
ٗ -أف الشركة إمن أف تق عم أعينف العركض أك قيمتهن أك أثمنيهن:

ف من أعينيهػن فإيػه ن يجػكز أف تقػ عميهػن ألف الشػركة تقتضػ ،الرجػكع عيػد المفنصػمة بػرأس المػنؿ أك بمثمػه ،كهػذه
ن مثؿ لهن فيرج إليه ،كقد تزيد قيمة جيس أحدهمن دكف اآلخر فيستكعب بػذلؾ جميػ الػربح أك جميػ المػنؿ ،كقػد

تػيقص قيمتػه فيػػؤدم إلػ أف يشػػنركه اآلخػر فػػ ،ثمػف ممكػػه الػذم لػيس بػربح ،كأمػن قيمتهػػن فإيهػن غيػػر متحققػة القػػدر
فيفض إل التينزع ،كقد ييق ٌػكـ الشػ،ء بػ كثر مػف قيمتػه ،كألف القيمػة قػد تزيػد فػ ،أحػدهمن قبػؿ بيعػه فيشػنركه اآلخػر
فػػ ،العػػيف المممككػػة لػػه ،كأمػػن األثمػػنف فإيهػػن معدكم ػة حػػنؿ العقػػد كن يممكنيهػػن ،كأليػػه إف أراد ثميهػػن الػػذم اشػػتراهن بػػه
فقد خرج عف مكنيه كصنر لمبنئ (ٔ).

َُ -ألف ف ،القراض بهن إغ ار نار إذ العمؿ فيه غير مضبكط كالربح غير مكثػكؽ بػه ،كايمػن جػكز لمحنجػة فػنختص

ال كن
بمػػن يػػركج بكػػؿ حػػنؿ كتسػػهؿ التجػػنرة بػػه كألف الػػدراهـ كالػػدينيير ثميػػنف ن يختمفػػنف بنألزميػػة كاألمكيػػة إن قمػػي ن

يقكمنف بغيرهمن ،ككض القراض عم أف يشتركن ف ،الربح كييفرد المنلؾ برأس المنؿ(ٕ).

ُُ -ألف القراض ف ،األصؿ غرر أليه إجنرة مجهكلة إذا كنف العنمؿ ن يدرم كـ يربح فػ ،المػنؿ فيعمػؿ مقػدار

الجػزء المشػػترط لػه ،ككػػذلؾ رب المػنؿ ن يػػدرم هػؿ يػربح أـ ن؟ كهػؿ يرجػ إليػه رأس منلػػه أـ ن؟ فكػنف ذلػػؾ غػػر انر
مف هذه الكجكه(ٖ).

(ُ) تبييف الحقنئؽ :لمزيمع.)ّٓ/ٓ( ،،

(ِ) تكممة شرح المهذب :لممطيع.)ِّٔ/ُْ( ،،
(ّ) المصدر السنبؽ.)ٔٔ/ُْ( :

(ْ) المغي :،نبف قدامة المقدس.)ُّ/ٓ( ،،
(ٓ) فتح القدير :نبف الهمنـ)ُٖٔ/ٔ( ،

(ٔ) تكممة شرح المهذب :لممطيع.)ٔٓ/ُْ( ،،

(ٕ) أسي المطنلب ف ،شرح ركض الطنلب :لأليصنرم.)ُّٖ/ِ( ،
(ٖ) حنشية العدكم عم كفنية الطنلب الربني :،لمعدكم.)َِٔ/ِ( ،
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ٕ -أدلة الفريق الثاني:
يؽ الثني ،بنلقينس كالمعقكؿ:
استدؿ الفر ي
أ -القياس:

يجكز القراض بنلعركض أليهن كنلدراهـ كالدينيير(ُ).

كألف كؿ عقد صح بنلدراهـ كالدينيير صح بنلعركض كالبي (ِ).
وجو القياس:

أف العػػرض مػػنؿ متقػػكـ يسػػتريح عميػػه بنلتجػػنرة عػػندة فيكػػكف كنليقػػد فيمػػن هػػك المقصػػكد بنلمضػػنربة ،ككمػػن

يجكز بقنء المضنربة بنلعرض يجكز ابتداؤهن بنلعركض(ّ).
ب -المعقول:

ُ -ألف مقصكد الشركة جكاز تصرفهن ف ،المػنليف جميعػن ،ككػكف ربػح المػنليف بييهمػن ،كهػذا يحصػؿ فػ ،العػركض

كحصكله ف ،األثمنف ،فيجب أف تصح الشركة كالمضنربة بهن ،كنألثمنف(ْ).
خامساً -المناقشة:

أو ًال -مناقشة الفريق األول:

ُ -استدالليم بالسنة :يجنب عيه مف كجكه:

ػض ألص ػؿ مشػػركعية
ػنلعركض ربػػح مػػن يتعػػيف بػػنلتعييف هػػك ربػػح مػػن لػػـ يضػػمف ،هػػك يقػ ه
أ -القػػكؿ :إف المضػػنربة بػ ي
ػدـ لمقػ ػػكؿ بجكازهػ ػػن ألف العنمػ ػ ىػؿ فػ ػػ ،المضػ ػػنربة ن يضػ ػػمف شػ ػػيئن مػ ػػف المػ ػػنؿ كايمػ ػػن يخسػ ػػر جهػ ػػده،
المضػ ػػنربة كهػ ػ ه
كنلمضنربة بنلدراهـ كالدينيير تمنمن.

ب -ألف القيمة ن تعرؼ إن بػنلحزر كالظػف ،كن يفيػداف العمػـ بنلقيمػة فيػؤدم إلػ المينزعػة فيػه ،كهػذا إيمػن يمػزـ لػك
اعتبػر أرس المػنؿ قيمػة العػركض ،أمػن إذا كػنف هػك يفػس العػركض مػف جػيس كاحػد متحػدة القيمػة كقػت العقػد ،كقػد
خمطنه فيه فال تينزع ،يعـ الالزـ ربح من لـ يضمف كتعذر من يدفعه(ٓ).

ج -كألف أكؿ التصرؼ ف ،العركض البي كف ،اليقكد الشراء ،كبي اإليسنف منله عمػ أف يكػكف اآلخػر شػريكن فػ،

ثميه ن يجكز ،كشراؤه شيئن بمنله عم أف يككف اآلخر شريكن فيه يجكز(ٔ).
ٕ -استدالليم باإلجماع :ييجنب عف استدنلهـ بنإلجمنع بنليقنط اآلتية:

(ُ) الحنكم الكبير :لممنكردم ،)َّٕ/ٕ( ،تكممة شرح المهذب :لممطيع.)ُّٔ/ُْ( ،،
(ِ) المغي :،نبف قدامة المقدس.)ُّ/ٓ( ،،
(ّ) المبسكط :لمسرخس.)ّّ/ِِ( ،،

(ْ) الحنكم الكبير :لممنكردم ،)َّٕ/ٕ( ،تكممة شرح المهذب :لممطيع.)ُّٔ/ُْ( ،،
(ٓ) فتح القدير :لمكمنؿ بف الهمنـ.)ُٔٗ/ٔ( ،
(ٔ)المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.
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أ -اإلجمػػنع كق ػ عم ػ أف يكػػكف رأس مػػنؿ المضػػنربة مػػف الػػدراهـ كالػػدينيير ،كلػػـ يق ػ عم ػ عػػدـ ج ػكاز المضػػنربة

بنلعركض(ُ).
ي

ب -ن يسػػمـ كقػػكع اإلجمػػنع عمػ عػػدـ الج ػكاز ،فنإلجمػػنع خػػالؼ األصػػؿ ،فػػال بػػد فيػػه مػػف دليػػؿ ص ػريح بكقكعػػه،
مطنلب بدليؿ تحققه ككقكعه(ِ).
كمف ادع اإلجمنع
ه
ج -اإلجم ػ ػػنع كاقػ ػ ػ ه عمػ ػ ػ جػ ػ ػكاز المض ػ ػػنربة بنألثم ػ ػػنف ،كل ػ ػػـ يميػ ػ ػ المض ػ ػػنربةى بغيره ػ ػػن ،فم ػ ػػيس لإلجم ػ ػػنع مفه ػ ػػكـ
مخنلفة(ّ).)ْ(.

ٖ -استدالليم بالمعقول:
ُ -الجهنلة ف ،الربح :يجنب عيه ب ف هذا ش ف أغمب المعػنمالت التجنريػة ،فكػذلؾ العمػؿ كالػربح غيػر مضػمكييف
ف ،المضنربة عم اليقكد كشركة العينف ،فهذا ش ف التجنرة(ٓ).

ِ -الرخصة :يجنب عيه بمن ي ت:،
أ -ن يسػػمـ ب ػ ف المضػػنربة رخصػػة ألف مطمػػؽ انحتمػػنؿ كالمخػػنطرة فػػ ،ال ػربح كالخسػػنرة ن يجعػػؿ فػػ ،المعنممػػة

غنلب المعنمالت المنلية يدخؿ فيهن انحتمنؿ كالمخنطرة كنلمزارعة كانستصينع كالمسنقنة كغيرهن(ٔ).
غر انر ألف
ى
ب -إف سػٌممين أيهػػن رخصػػة عمػ خػػالؼ القيػػنس ،فهػػ ،رخصػػة بنعتبػػنر أصػػمهن ن فرعهػػن ،ف صػػؿ اعتبنرهػػن معنممػػة
منلية ثبت بنلرخصة ،أمن من تيعقد عميه فال يدخؿ تحت مسػم الرخصػة ،فػنلترخص كػنف مػف جهػة أصػؿ اسػتثينئهن
كيتكس فيه ضمف دائرته(ٕ).
مف اليص العنـ ،أمن بعد ذلؾ فه ،أصؿ مستقؿ ييعمؿ به ي

ّ -كجػػكد الغػػرر :يجػػنب عيػػه ب ػ ف الغػػرر مغتفػ هػر هيػػن ألف المتعنقػػديف يعرفػػنف احتمػػنؿ ارتفػػنع أسػػعنر العػػرض أك
بنلغيـ(ٖ).
يقصنيه ،فهمن يعممنف مسبقن
فنلغ ٍرـ ي
تفنعهن ،ي
ايخفنض األسعنر كار ى
ى
ْ -عدـ الضمنف :أيجيب عيه ف ،استدنلهـ بنلسية.

(ُ) البينيػػة شػػرح الهدايػػة :لمعييػػ ،)ْٔ/َُ( ،،بدايػػة المجتهػػد :نبػػف رشػػد ،)ُِ/ْ( ،تكممػػة شػػرح المهػػذب :لممطيعػػ،)ُّٔ/ُْ( ،،
المغي :،نبف قدامة المقدس.)ُِ/ٓ( ،،

(ِ) التقرير كالتحبير :ابف المكقت ،)َُُ/ّ( ،شرح مختصر الركضة :لمطكف ،)ُُِ/ّ( ،،كشؼ األسرار :لمبخنرم.)ِّٔ/ّ( ،

(ّ) مفيوم المخالفة :فهك من يككف مدلكؿ المفػظ فػ ،محػؿ السػككت مخنلفػنن لمدلكلػه فػ ،محػؿ اليطػؽ ،كيسػم دليػؿ الخطػنب أيضػن.

أك :كهػػك أف يكػػكف المسػػككت عيػػه مخنلفػن لػػه فيػػه .كبػػه قػػنؿ الجمهػػكر خالفػن لمحيفيػػة .ايظػػر :اإلحكػػنـ فػ ،أصػػكؿ األحكػػنـ :ل،مػػدم،

(ّ ،)ٔٗ/شرح التمكيح عم التكضيح :لمتفتزاي ،)ُِٕ/ُ( ،،معنلـ أصكؿ الفقه عيد أهؿ السية كالجمنعة :لمجيزاي.)ْٓٔ/ُ( ،،
(ْ) بداية المجتهد :نبف رشد ،)ُِ/ْ( ،شرح ميته اإلرادات :لمبهكت.)ُِٓ/ِ( ،،
(ٓ) مطنلب أكل ،اليه  :لمرحيبني.)ُٓٓ/ّ( ،،
(ٔ) البينف كالتحصيؿ :نبف رشد،)ُُٕ/ُِ( ،
(ٕ) مجمكع الفتنكل :نبف تيمية.)َٓٔ/َِ( ،
(ٖ) المصدر السنبؽ.)ّٓٔ/َِ( :
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ػثمف أك يقػص بعػػد ذلػؾ فهػك مػػف الػربح كالخسػنرة تجػػرم
ٓ -أف العبػرةى بسػعر العػرض كقػػت ايعقػند العقػد ،فػػإذا زاد ال ي
أحكنمهمن(ُ).
عميه
ي
ٕ -كٖ -تمت اإلجنبة عيهمن(ِ).

ال بػػؿ هػػك
ٗ -قػػكلهـ (الشػػركة إمػػن أف تق ػ عم ػ أعيػػنف العػػركض أك قيمتهػػن أك أثمنيهػػن) يجػػنب عيػػه هػػذا لػػيس دلػػي ن

جمػ كاعػندة صػينغة كقسػمة عقميػة كتفصػيؿ لألدلػة السػنبقة ،كيجػنب :أف العبػرة بػثمف العػرض كقػت البيػ  ،فمػن زاد
أك يقص فهك مف الربح كالخسنرة ،فال يككف العقد عم العيف.

كاف كنف العقد عم يفس العيف ن قيمته فال إشكنؿ فيه ألف العرض ترج عييهػن عيػد ايتهػنء المضػنربة إف كنيػت

بنقية ،كاف كنيت متغيرة فنلعرؼ جرل ب ف تيستبدؿ القط المعطكبة بثميهن(ّ).
ثانياً -مناقشة الفريق الثاني:
أوالً -الجواب عن القياس:

قينسػػهـ عم ػ الػػدراهـ كالػػدينيير ،يجػػنب عػػف :أيهػػن ن تمي ػ صػػحة عقػػد الق ػراض ،كأمػػن قينسػػهـ عم ػ البي ػ

فػػنلمعي فيػػه أيػػه ن يمػػزـ فيػػه رد مثػػؿ كن قسػػمة ربػػح فجػػنز بكػػؿ مػػنؿ ،فػػإذا ثبػػت أف الق ػراض ن يصػػح إن بنلػػدراهـ
(ْ)

كالدينيير فال يصح إن بمن كنف ميهن مضركبن ن غش فيه ،فإيه بنليقنر

كالسبنئؾ ن يجكز(ٓ).

ثانياً -الجواب عن المعقول:

ػنلعركض إغ ػ ار انر إذ العمػػؿ فيػػه غيػػر مضػػبكط كال ػربح
يجػػنب عػػف اسػػتدنلهـ بػػنلمعقكؿ :ب ػ ف فػػ ،الق ػراض بػ ي
غيػػر مكثػػكؽ بػػه كايمػػن جػػنزت المضػػنربة رخضػػة لمحنجػػة ،فػػنختص بمػػن يػػركج بكػػؿ حػػنؿ كتسػػهؿ التجػػنرة بػػه كألف

الػػدراهـ كالػػدينيير ثميػػنف ن يختمفػػنف بنألزميػػة كاألمكيػػة إن قمػػيالن كن يقكمػػنف بغيرهمػػن ،كالعػػركض تختمػػؼ قيمتهػػن فمػػك

رجعػػت رأس مػػنؿ لػػزـ إمػػن أخػػذ المنلػػؾ جمي ػ ال ػربح ،أك أخػػذ العنمػػؿ بعػػض رأس المػػنؿ ككض ػ الق ػراض عم ػ أف
يشتركن ف ،الربح كييفرد المنلؾ برأس المنؿ(ٔ).

سادساً -الترجيح:

والـراجح فيمــا أراه –وا﵀ أعمــم -القــول بجـواز المضــاربة بــالعروض إذا كانــت معمومــة القــدر؛ لألســباب

اآلتية:

(ُ) أسي المطنلب ف ،شرح ركض الطنلب :لأليصنرم.)ّٗ/ِ( ،
)ِ)

ف ،بيد (ب) السنبؽ.

)ْ)

اليقنر :ه ،الفضة المذابة ،قنؿ ابف دريد" :اليقرة مف الذهب كالفضة القطعة المذابة" .ايظر :أسنس البالغة :لمزمخشرم،

(ّ) الحنكم الكبير :لممنكردم.)ُّّ/ٕ( ،
(ِ ،)ِٖٗ/المخصص :نبف سيده.)ََّ/ّ( ،

(ٓ) الحنكم الكبير :لممنكردم ،)َّٕ/ٕ( ،تكممة شرح المهذب :لممطيع.)ِّٔ/ُْ( ،،
(ٔ) أسي المطنلب ف ،شرح ركض الطنلب :لأليصنرم.)ُّٖ/ِ( ،
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ُ -أف القكاع ػػد األص ػػكلية ت ػػيص عمػ ػ أف(:األص ػػؿ ف ػػ ،األش ػػينء اإلبنح ػػة)

(ُ)

ك(األص ػػؿ ف ػػ ،البي ػػكع اإلبنح ػػة) (ِ)،

ك(األص ػػؿ ف ػػ ،المع ػػنمالت الح ػػؿ)(ّ) ،كم ػػف ه ػػذه المع ػػنمالت الش ػػركنت ب يكاعه ػػن ،فنألص ػػؿ فيه ػػن الجػ ػكاز كاإلبنح ػػة،
فنلذم يقكؿ بنلجكاز يتمسؾ بنألصؿ ،كالذم يقكؿ بنلمي فعميه أف ي ت ،بنلدليؿ(ْ).

بنلعركض نيخفنض األسعنر كارتفنعهن ،كالعنقداف يعممنف ذلؾ قبؿ العقد.
ِ -أف الغرر مغتفر ف ،المضنربة ي
ػنلعركض ،أمػػن الػػذم ثبػػت فهػػك اإلجمػػنع عم ػ ج ػكاز
ّ -لػػـ يثبػػت أف اإلجمػػنع كق ػ عم ػ عػػدـ ج ػكاز المضػػنربة بػ ي
المضنربة بنليقكد ،كن يينف ،جكازهن كقكعهن عم غير اليقكد.

ْ -جمي المعنمالت المنلية التجنرية غير مضمكية الربح ،كه ،تتردد بيف الربح كالخسنرة.
ٓ -لػـ تسػػمـ أدلػةي الفريػؽ األكؿ مػػف مينقشػػة كردكد ،فػػال تقػكل عمػ معنرضػػة األصػػؿ العػنـ المقػػرر أف األصػػؿ فػػ،

المعنمالت اإلبنحة.

ٔ -كيقػػكؿ بج ػكاز المضػػنربة بػػنلعركض متقكمػػة القػػدر كقػػت العقػػد ،كعيػػد تكزي ػ ال ػربح فمػػن زاد أك يقػػص مػػف ثمػػف

يعكض مف الربح تالفين لمفنسد المضنربة بنلعركض كخنصػة الغػرر ،كاألفضػؿ أف تيحسػب قيمتػه بنلػذهب
العرض ٌ
لثبنت قيمته(ٓ).
(ٔ)

ػرجيح قػػك يؿ مػػف قػػنؿ :أف المضػػنربة يشػػرعت عم ػ خػػالؼ القيػػنس
ٕ -كيؤيػػد هػػذا التػ ى
يضمف ،فهك ن يضمف شيئن مف منؿ المضنربة من لـ يقصر ،كايمن يخسر جهده فقط.

ألف المضػػنرب ي ػربح مػػن لػػـ

ٖ -كمػػن أيجيػػزت المضػػنربة بنألثمػػنف لحنجػػة اليػػنس ،خالفػن لمقنعػػدة العنمػػة أيػػه ن يجػػكز ربػػح مػػن لػػـ يضػػمف ،كػػذلؾ

ػنلعركض لحنجػة المجتمػ إليهػن ،فػنلمجتم فػ ،هػذا العصػر بحنجػة منسػة إلػ
جنء هذا الترجيح بجػكاز المضػنربة ب ي
تصحيح المضنربة بنلعركض.

يقكؿ المر يناني ف" ،الهداية"" :ه ،مشركعة لمحنجػة إليهػن ،فػإف اليػنس بػيف غيػ ،بنلمػنؿ غبػ ،عػف التصػرؼ فيػه،
كبيف مهتد ف ،التصرؼ صػفر اليػد عيػه ،فمسػت الحنجػة إلػ شػرع هػذا اليػكع مػف التصػرؼ لييػتظـ مصػمحة الغبػ،

كالػذك ،كالفقيػػر كالغيػ .)ٕ("،كبنلتػػنل :،فػإف األصػػؿ فػ ،العقػػكد كالمعػنمالت الحػػؿ ،كبػنب المعػػنمالت أكسػ مػػف بػػنب
خنص يمي المضنربة بنلعركض ،كيبق األصؿ عم جكازهن .كا﵀ أعمـ.
العبندات ،كلـ ي ًت دلي هؿ
ه

(ُ) األشبنه كاليظنئر :نبف يجيـ( ،ص.)ٓٔ :
(ِ) الحنكم الكبير :لممنكردم.)ُِٕ/ٓ( ،

(ّ ) مجمكعة الفكائد البهية عم ميظكمة القكاعد الفقهية :لمقحطني( ،،ص.)ٕٓ :

(ْ) الحنكم الكبير :لممنكردم .)ْٔٗ/ٔ( ،المغي :،نبف قدامة المقدس.)ّ/ٓ( ،،
(ٓ) المغي :،نبف قدامة المقدس.)َٔ/ّ( ،،

(ٔ) تبييف الحقنئؽ :لمزيمع ،)ِِّ/ّ( ،،مغي ،المحتنج :لمشربيي،)َْٔ/ّ( ،،
(ٕ)(ّ.)ََِ/
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ـن عثيمــين-رحمػػه ا﵀ " :-يصػػح أف يكػػكف رأس المػػنؿ مػػف غيػػر اليقػػديف المضػػركبيف ،كلكػػف تقػػدر
قػػنؿ العالّمــة ابـ ُ
قيمته بنليقديف عيد عقد الشركة ليرج كؿ كاحد ميهمن إل قيمة ممكه عيػد فسػ الشػركة ،كهػذا القػكؿ هػك الػراجح،

كعميه العمؿ"(ُ).

ِ
وضار ْب بثمنو.
البند الثاني :إذا دفع إليو َع ْرضاً وقال :بعو
أوالً -تحرير محل النزاع:

ن خالؼ بيف األئمة األربعة عم أف رأس منؿ المضنربة يككف مػف الػدراهـ كالػدينيير(ِ) ،كاتفقػكا أف يكػكف

(ّ)
عرضن كضنرب بثميه.
رأس المنؿ حنض انر كمعمكـ القدر  ،كاختمفكا إذا بنع المضنرب ٍ
ثانياً -مذاىب الفقياء:

الفقهنء ف ،حكـ هذه الصكرة عم مذهبيف:
اختمؼ
ي
المذىب األول :ذىب الحنفية(ْ) والحنابمة(ٓ) إلى القول بجواز ىذه الصورة.

قنؿ الكاساني –رحمه ا﵀ -ف" ،البدائ "(ٔ)" :قنلكا :إيه لك دف إليػه عركضػن ،فقػنؿ لػه :بعهػن كاعمػؿ بثميهػن

مضػنربة فبنعهػػن بػدراهـ أك ديػػنيير كتصػرؼ فيهػػن جػنز أليػػه لػػـ يضػؼ المضػػنربةى إلػ العػػركض كايمػن أضػػنفهن إلػ

الثمف ،كالثمف تصح به المضنربة".

كيرل الحيفيػة أيػه ييبغػ ،أف يػ مره ببيعػه كن يػذكر المضػنربة ،فػإذا قػبض الػثمف أمػره أف يعمػؿ بػه مضػنربة ،ككػذلؾ

هين الحكـ ف ،جمي العركض مف المكيالت كالمكزكينت(ٕ).

قػنؿ ابن قدامة الجماعيمي –رحمػه ا﵀ -فػ" ،الشػرح الكبيػر"(ٖ)":كاف قػنؿ بػ هػذا العػرض كضػنرب بثميػه صػح فػ،
قكله ،كيككف ككيالن ف ،بي العرض".

(َُ)

المذىب الثاني :ذىب المالكية(ٗ) والشافعية

إلى القول بعدم الجواز.

(ُ) الشرح الممت عم زاد المستقي  :نبف عثيميف.)َْٕ/ٗ( ،

(ِ) بدائ الصينئ  :لمكنسني ،)ِٖ/ٔ( ،،المعكية عم مػذهب عػنلـ المدييػة :لمثعمبػ ،)ُُُٗ/ُ( ،،تكممػة شػرح المهػذب :لممطيعػ،،
(ُْ ،)ّٓٗ-ّٕٓ/المغي :،نبف قدامة المقدس.)ُّ/ٓ( ،،

(ّ) تبيػيف الحقػنئؽ :لمزيمعػ ،)ّٓ/ٓ( ،،الفكاكػػه الػدكاي :،لميفػراكم ،)ُِّ/ِ( ،ركضػة الطػػنلبيف :لميػككم ،)ُُٕ/ٓ( ،المغيػ :،نبػػف
قدامة المقدس.)ْٓ/ٓ( ،،

(ْ) المبسكط :لمسرخس ،)ّٔ/ِِ( ،،كحنشية ابف عنبديف :نبف عنبديف.)ْٖٔ/ٓ( ،

(ٓ ) الك ػػنف ،ف ػػ ،فق ػػه اإلم ػػنـ أحم ػػد :نب ػػف قدام ػػة المقدس ػػ ،) ُِٓ/ِ( ،،الش ػػرح الكبي ػػر عمػ ػ م ػػتف المقيػ ػ  :نب ػػف قدام ػػة الجم ػػنعيم،،
(ٓ.)ُّٗ/

(ٔ) (ٔ.)ِٖ/

(ٕ) المبسكط :لمسرخس.)ّٕ/ِِ( ،،
(ٖ) (ٓ.)ُّٗ/

(ٗ) بداية المجتهد :نبف رشد ،)ُِ/ْ( ،حنشية الدسكق ،عم الشرح الكبير :لمدسكق.)ُٓٗ/ّ( ،،
(َُ) ايظر :بحر المذهب :لمركيني ،)ٕٕ/ٕ( ،،الحنكم الكبير :لممنكردم.)َّٗ/ٕ( ،
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جنء ف" ،مكاهب الجميؿ"" :ن يجكز أف يككف رأس منؿ القراض عرضن عم أيه رأس المنؿ كيرد مثمه

عيد المفنصمة"(ُ).

قنؿ اإلمام الجويني –رحمه ا﵀" :-كلػك قػنؿ :خػذ هػذه العػيف ،كأشػنر إلػ سػمعة ،فبعهػن ،كقػد قنرضػتؾ عمػ ثميهػن،
فقد يص الشنفع ،عم فسند القراض"(ِ).

وىناك تفصي ٌل في ىذه المسألة:
قنؿ المالكية :فإف عمؿ به فمه أجر مثمه ف ،بيعه كقراض مثمه ف ،ثميه ،كن ييظر إل من شرط له مف الربح(ّ).
قنؿ الشافعية :فإف بنعه العنمؿ كنف بيعه جػنئ انز لصػحة اإلذف فيػه ،كاف اتجػر بػه كػنف الػربح كالخسػراف لػرب المػنؿ
كعميػػه لحػػدكثهمن عػػف ممكػػه ،كلمعنمػػؿ أج ػرة مثمػػه فػػ ،عمػػؿ الق ػراض دكف بي ػ العػػرض أليػػه لػػـ يجعػػؿ لػػه فػػ ،بي ػ

ال ،كايمن جعؿ له ف ،عمؿ القراض ربحن فصنر متطكعن بنلبي معتنضن عم القراض(ْ).
العرض يجع ن
ثالثاً -سبب الخالف:

هك تعميؽ الككنلة عم شرط كالجهنلة ف ،الثمف ،فمف رأل جكاز تعميؽ الككنلة عم شرط ف ،المستقبؿ

كأيه يمكف تجنكز الجهنلة بتقدير ثمف العرض قنؿ بجكاز هذه الصكرة ،كمف رأل عدـ جكاز تعميؽ الككنلة عم
شرط ككجكد الجهنلة ف ،الثمف لعدـ معرفة ثمف العرض قنؿ بعدـ جكاز هذه الصكرة.
رابعاً -األدلــــــــة:

أدلة الفريق األول :استدؿ أصحنب المذهب األكؿ القنئمكف بنلجكاز بنلمعقكؿ:

ُ -أيهن استينبة ف ،التصرؼ فجنز تعميقهن بنلشرط كنلكصية يجكز تعميقهن بنلشرط(ٓ).

ِ -أليػػه جعػػؿ إليػػه الش ػراء بػ و
ػثمف جعػػؿ إليػػه بيعػػه ،كمػػن لػػك قػػنؿ :ككمتػػؾ ببي ػ هػػذا العبػػد ب ػ لؼ ،كش ػراء هػػذا الثػػكب
(ٔ)

بثميه ،مبيية عم جكاز تعميؽ الككنلة

بنلحظر(ٕ).

(ُ) (ٓ.)َّٔ/

(ِ) يهنية المطمب ف ،دراية المذهب :لمجكيي.)ْْٗ/ٕ( ،،

(ّ) الذخيرة :لمقراف ،)ُّ/ٔ( ،،ميح الجميؿ شرح مختصر خميؿ :لعميش.)ِّٔ/ٕ( ،

(ْ) الحنكم الكبير :لممنكردم ،)َُّ/ٕ( ،تكممة شرح المهذب :لممطيع.)ّْٔ/ُْ( ،،

(ٓ) التجريد :لمقدكرم ،)َّٕٓ/ٕ( ،الشرح الكبير عم متف المقي  :نبف قدامة الجمنعيم.)ُّٗ/ٓ( ،،

(ٔ) الوكالـة- :كهػػ ،بفػتح الػكاك كالكسػر -لغػػة :التفػػكيض إلػ الغيػػر ،كرد األمػر إليػػه .كشػرعن :اسػػتينبة جػنئز التصػػرؼ مثمػه فيمػن لػػه
عميه تسمط أك كنيػة ليتصػرؼ فيهػن .ايظػر :القػنمكس الفقهػ :،سػعدم أبػك حبيػب ،)ّٖٕ/ُ( ،المصػبنح المييػر :لمفيػكم)َٕٔ/ِ( ،،

التكقي ػػؼ عمػ ػ مهم ػػنت التع ػػنريؼ :لممي ػػنكم( ،ص ،)َّْ :مغي ػػ ،المحت ػػنج :لمشػ ػربيي .)ُِّ/ّ( ،،كالفقه ػػنء متفق ػػكف عمػ ػ جػ ػكاز
تخصيصهن بؿ األصؿ أف تككف مخصصػة ألف الككيػؿ يممػؾ التصػرؼ بػنإلذف ،فمػزـ أف يكػكف المػ ذكف فيػه معمكمػن بػؿ إف اإلمػنـ

الش ػػنفع ،ل ػػـ يجزه ػػن إن ف ػػ ،تص ػػرؼ مخص ػػكص .ايظ ػػر :الب ػػدائ  :لمكنس ػػني ،)ِٗ/ٔ( ،،المغي ػػ :،نب ػػف قدام ػػة المقدس ػػ،)ٔٗ/ٓ( ،،

المهذب :لمشيرازم.)ُٔٓ/ِ( ،

(ٕ) يجكز عيد الحيفية تعميؽ الككنلة ،أمن عيد الشنفعية فنلمذهب عيدهـ عدـ الجكاز ،كايمن الجػنئز أف ييجػز الككنلػة .ايظػر :البػدائ :

لمكنسني ،)َِ/ٔ( ،،كالمهذب :لمشيرازم.)ُٔٓ/ِ( ،
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ّ -ألف المقص ػػكد م ػػف البيػ ػ المم ػػؾ ،كذل ػػؾ ن يق ػػؼ عمػ ػ ش ػػرط ،فم ػػـ يق ػػؼ عق ػػد البيػ ػ عمػ ػ ش ػػرط ،كالمقص ػػكد

بنلمضنربة الربح ،كذلؾ مكقكؼ عم الشرط ،فجنز أف تعميؽ العقد عم الشرط(ُ).

ن فكنف بي الككيؿ له كبيعه ليفسه ،ثـ عقد المضنربة عم الثمف المقبكض مف
ْ -أليه ككمه ببي العرض أك ن

دراهـ أك دينيير ،كهك أمنية ف ،يد الككيؿ ،فقد كجد شرط صحة المضنربة كأكثر من فيه أيه أضنؼ عقد

المضنربة إل من بعد البي كقبض الثمف(ِ).

أدلة الفريق الثاني :استدؿ أصحنب المذهب الثني ،القنئمكف بعدـ الجكاز بنلمعقكؿ:

عقد ن يصح عم المجهكؿ ،فال يصح تعميقه بنلشرط كنلبي (ّ).
ُ -أليه ه
ِ -ألف ثميه مجهكؿ فال يجكز عميه القراض(ْ).
ّ -أليه عقد مضنر و
بة عم دراهـ يحصؿ ف ،الثني ،ف شبه إذا قنؿ :قنرضتؾ عم دراهـ س رثهن كيحك ذلؾ(ٓ).
ْ -أيػػه قنرضػػه عم ػ مػػن بيعػػت بػػه السػػمعة كعم ػ بي ػ السػػمعة يفسػػهن ،فك يػػه ق ػراض ،كميفعػػة ،م ػ أف مػػن يبي ػ بػػه
السػمعة مجهػػكؿ ،فك يػػه إيمػػن قنرضػػه عمػ رأس مػػنؿ مجهػػكؿ ،كيشػبه أف يكػػكف أيضػن إيمػػن ميػ المقنرضػػة عمػ قػػيـ

العػػركض لمك ػػنف م ػػن يتكمػػؼ المق ػػنرض ف ػػ ،ذلػػؾ م ػػف البيػػ  ،كحييئػػذ ي ػػيض رأس م ػػنؿ الق ػراض ،كك ػػذلؾ إف أعط ػػنه
العرض الذم اشتراه به(ٔ).

ٓ -نحتمػػنؿ أف يغمػػك غم ػكنا يسػػتغرؽ رأس المػػنؿ كال ػربح فيػػؤدم إل ػ بطػػالف عمػػؿ العنمػػؿ كيػػرخص في خػػذ العنمػػؿ

بعض رأس المنؿ ،كن عم أف رأس المنؿ قيمته اآلف أك عيد المفنصػمة كك يػه  -كا﵀ أعمػـ  -لمغػرر ،كن عمػ أف

يبيعه ،كيككف ثميه رأس المنؿ قنؿ ف ،المدكية :كيفس ذلؾ ،كاف بي من لـ يعمـ بنلثمف(ٕ).
ٔ -أليه عقد بنلصفة ،كالقراض بنلصفنت بنطؿ(ٖ).

خامساً -المناقشة:

مناقشة أدلة الفريق األول القائمين بالجواز:

ُ -رد الحيفية عم استدنلهـ بقكلهـ كلك شرط عم المضنرب ف ،المضنربة ميفعة له سػكل مػن يحصػؿ بػه الػربح

كنف ذلؾ الشرط فنسدان(ٗ).

(ُ) التجريد :لمقدركم.)َّٖٓ/ٕ( ،

(ِ) المبسكط :لمسرخس ،)ّٔ/ِِ( ،،الشرح الكبير عم متف المقي  :نبف قدامة الجمنعيم.)ُّٗ/ٓ( ،،
(ّ) بحر المذهب :لمركيني ،)ٕٕ/ٕ( ،،تكممة شرح المهذب :لممطيع.)ّْٔ/ُْ( ،،
(ْ) بحر المذهب :لمركيني.)ٕٕ/ٕ( ،،
(ٓ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.

(ٔ) بداية المجتهد :نبف رشد.)ُِ/ْ( ،

ٕ
طنب ،)َّٔ/ٓ( ،ميح الجميؿ شرح مختصر خميؿ :لعميش.)ِّٔ/ٕ( ،
( ) مكاهب الجميؿ ف ،شرح مختصر خميؿ :لمح ٌ

(ٖ) تكممة شرح المهذب :لممطيع.)ّْٔ/ُْ( ،،
(ٗ) المبسكط :لمسرخس.)ّٕ/ِِ( ،،
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و
و
بشرط كنلبي (ُ).
منؿ مجهكؿ ،فال تتعمؽ
ِ -المضنربة ن تيعقد عم
ّ -ثمف العرض مجهكؿ فال يجكز عميه القراض(ِ).
ْ -ن يجكز تعميؽ الككنلة عم شرط مستقبؿ(ّ).

ٓ -أليه عقد مضنربة عم دراهـ تحصؿ ف ،المستقبؿ فال يجكز(ْ).

ٔ -نبد أف تيتف ،الجهنلة مف المضنربة ،لئال يدخؿ الغرر كاليزاع(ٓ).
مناقشة أدلة الفريق الثاني القائمين بعدم الجواز:
ُ -قكلكـ إيه ن يصح تعميؽ عقد المضنربة بنلشرط غير مسمـ أليه لػك دفػ إليػه د ارهػـ ن يعمػـ كزيهػن ،لػـ يعػرؼ
قدرهن ،فنلمضنربة أكل بنلمي مف البي (ٔ).

ِ -يمكف أف يتجنكز الجهنلة بنشتراط معرفة ثمف العرض عيد العقد كتعيييه(ٕ).
ّ -يجكز تعميؽ البي عم شرط ،ككذلؾ المضنربة(ٖ).

ْ -ك يه اشتمؿ عم عقديف عقد ككنلة ثـ عقد مضنربة ،فبدأت ككنلة كايتهت مضنربة(ٗ).

ٓ -أمن بنليسبة لغمك األسعنر كارتفنعهن أك ايخفنضهن فهذا ش ف كنفػة المعػنمالت التجنريػة ،كهػذا يعػكد لمسػكؽ ،أمػن
العنمؿ فال يخسر إن جهده ،كرب المنؿ يخسر منله ،كهمن يعممنف ذلؾ قبؿ بداية العقد(َُ).

سادساً -الترجيح:

والراجح في نظر الباحث –وا﵀ أعمم -ىو القول بجواز ىذه الصورة؛ لألسباب اآلتية:

ُ -تبيف فػ ،المسػ لة السػنبقة جػكاز المضػنربة بػنلعركض المتقكمػة ،عمػ األدلػة السػنبقة فػ ،البيػد األكؿ(ُُ) ،فػألف

تجكز بهذه الصكرة مف بنب أكل .

ذكف له بنلتصرؼ ف ،هذا العرض بنلبي .
ِ -أف العنمؿ ف ،هذه الصكرة م ه

(ُ) بحر المذهب :لمركيني.)ٕٕ/ٕ( ،،

(ِ) مطنلب أكل ،اليه  :لمرحيبني.)ْٗٗ/ّ( ،،

(ّ) تكممة شرح المهذب :لممطيع.)َُٖ/ُْ( ،،
(ْ) بحر المذهب :لمركيني.)ٕٕ/ٕ( ،،

(ٓ) الشرح الكبير عم متف المقي  :نبف قدامة الجمنعيم.)ُُْ/ٓ( ،،
(ٔ) التجريد :لمقدركم.)َّٖٓ-َّٕٓ/ٕ( ،

(ٕ) درر الحكنـ شرح غرر األحكنـ :لمال خسرك ،)ُُّ/ِ( ،مجم األيهر ف ،شرح ممتق األبحر :لدامن أفيدم.)ِِّ/ِ( ،
(ٖ) كشنؼ القينع :لمبهكت.)ُِٓ/ّ( ،،
(ٗ) المبسكط :لمسرخس.)َُِ/ُٗ( ،،

(َُ) العينية :لمبنبرت ،)ْْٓ/ٖ( ،،مجمكع الفتنكل :نبف تيمية.)ّٓٔ/َِ( ،
(ُُ) صْْ.
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ّ -أف الشنفعية القنئميف بعدـ جكاز هذه الصكرة ،يقكلكف بجكاز تعميؽ الكصية عم شػرط فػ ،الحيػنة ،كهػك مسػتيد

الحيفية ف ،الجكاز(ُ).

ْ -أف بعض الشنفعية يقكلكف بجكاز تعميؽ الككنلة عم شرط(ِ).

ٓ -أف الشنفعية يقكلكف بجكاز بي العنمؿ لمعرض ،كاف قنرض بنلمنؿ فنلربح كالخسراف لػرب المػنؿ ،كلمعنمػؿ أجػرة

المثؿ(ّ).

ٔ -يمك ػػف الخ ػػركج م ػػف الجهنلػػػة بتق ػػدير قيم ػػة الع ػػرض بنليقػػػديف .كق ػػد رأل اب ػػف رش ػػد الحفيػػػد أيه ػػن أق ػػرب الكجػ ػػكه

لمجكاز(ْ).

(ُ) المهذب :لمشيرازم ،)ّْْ/ِ( ،البينف ف ،مذهب اإلمنـ الشنفع :،لمعمراي.)ُُٕ/ٖ( ،،
(ِ) المهذب :لمشيرازم ،)ُٔٓ/ِ( ،تكممة شرح المهذب :لممطيع.)َُٖ/ُْ( ،،
(ّ) الحنكم الكبير :لممنكردم.)َّٗ/ٕ( ،
(ْ) بداية المجتهد :نبف رشد.)ُِ/ْ( ،
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ادلغهة انثاوً

أو ًال -صورة المسألة:

انشسط يف ادلضازتة

(مـن دفــع إلــى رجــل مــاالً واشــترط عميــو أن ال يشــتري بمالـو إال ســمعة كــذا وكــذا لشــيء يبقــى فــي أيــدي

الناس أو ال يبقى في أيدييم)(ُ).
ثانياً -تحرير محل النزاع:

ن خػػالؼ بػػيف األئمػػة األربع ػػة أيػػه إذا اشػػترط أحػػدهمن ليفس ػػه مػػف ال ػربح شػػيئن ازئ ػػدنا غيػػر مػػن ايعقػػد عمي ػػه

ن ،ككػػذلؾ مػػن أدل إلػ غػػرر أك إل ػ
القػراض أف ذلػػؾ ن يجػػكز أليػػه يصػػير ذلػػؾ الػػذم ايعقػػد عميػػه القػراض مجهػػك ن

جهنلة زائدة(ِ) ،كاتفقكا عم جكاز أف يعيف له سمعة بعييهن تبق ،ف ،أيدم الينس(ّ) ،كاختمفكا إذا اشػترط عميػه شػراء
سمعة معيية ن تبق ف ،أيديهـ.

الفقهنء ف ،هذه المس لة عم مذهبيف:
ثالثاً -مذاىب الفقياء :اختمؼ
ي
المذىب األول :ذىب الحنفية(ْ) والحنابمـة(ٓ) إلـى أنـو إذا اشـترط رب المـال عمـى المضـارب أال يشـتري إال سـمعة
تبقى في أيدي الناس أو ال تبقى فيجوز.
قػػنؿ الزيمعــي –رحمػػه ا﵀" :-إذا خػػص لػػه رب المػػنؿ التصػػرؼ فػػ ،بمػػد بعييػػه أك فػػ ،سػػمعة بعييهػػن ،أك فػػ ،معنممػػة
رجؿ بعييه ن يجكز له أف يتعداه فػإف تعػدل صػنر ضػنمين ألف المضػنربة تككيػؿ كفػ ،التخصػيص فنئػدة مػف أمػف
خطر الطريؽ كخينية المضنرب كمف يفقته مف منله "(ٔ).

قنؿ ابن قدامة –رحمه ا﵀ :-إذا اشترط عمػ العنمػؿ أف ن يسػنفر بنلمػنؿ ،أك أف يسػنفر بػه ،أك ن يتجػر إن فػ،

بمد بعييه ،أك يكع بعييه ،أك ن يشترم إن مف رجؿ بعييه ،فهػذا كمػه صػحيح ،سػكاء كػنف اليػكع ممػن يعػـ كجػكده ،أك
ن يعـ ،كالرجؿ ممف يكثر عيده المتنع أك يقؿ"(ٕ).

(ُ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ِِ/ّ( ،،

(ِ) المبسكط :لمسرخس ،)ُٗ/ِِ( ،،الهداية :لممرغييني ،)ََِ/ّ( ،،بداية المجتهد :نبف رشد ،)ِِ/ْ( ،التػنج كاإلكميػؿ :لمم ٌػكاؽ،

(ٕ ،)ُْٓ/يهنية المطمب ف ،دراية المذهب :لمجكيي ،)ْٕٓ/ٕ( ،،البينف فػ ،مػذهب اإلمػنـ الشػنفع :،لمعم اريػ ،)ُْٗ/ٕ( ،،الكػنف،
ف ،فقه اإلمنـ أحمد :نبف قدامة المقدس ،)ُِٓ/ِ( ،،الشرح الكبير عم متف المقي  :نبف قدامة الجمنعيم.)ُُٔ/ٓ( ،،

(ّ) الهدايػػة فػػ ،شػػرح بدايػػة المبتػػدم :لممرغييػػني ،)َِِ/ّ( ،،المبسػػكط :لمسرخسػػ ،)ِْ/ِِ( ،،مػػيح الجميػػؿ :لعمػػيش،)ِّٗ/ٕ( ،
شرح مختصر خميؿ :لمخرش ،)َِٔ/ٔ( ،،البينف ف ،مذهب اإلمنـ الشنفع :،لمعمراي ،)ََِ/ٕ( ،،تكممػة شػرح المهػذب :لممطيعػ،،
(ُْ ،)ّٔٗ/الهداية عم مذهب اإلمنـ أحمد :لمكمكذاي ،)ِٖٔ/ُ( ،،المبدع ف ،شرح المقي  :نبف مفمح.)ُّٕ/ْ( ،

(ْ) المبسكط :لمسرخس ،)ِْ/ِِ( ،،البدائ  :لمكنسني ،)ََُ/ٔ( ،،الهداية ف ،شرح بداية المبتدم :لممرغييني.)َِِ/ّ( ،،

(ٓ) الهداية عم مذهب اإلمنـ أحمد :لمكمكذاي ،)ِٖٔ/ُ( ،،المغي :،نبف قدامة المقدس ،)ْٗ/ٓ( ،،المبدع ف ،شػرح المقيػ  :نبػف
مفمح.)ُّٕ/ْ( ،

(ٔ) تبييف الحقنئؽ :لمزيمع.)ٓٗ/ٓ( ،،

(ٕ) المغي :،نبف قدامة المقدس.)ْٗ/ٓ( ،،
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(ُ)

المذىب الثاني :ذىب المالكية

(ِ)

والشـافعية

إلـى أنـو ال يصـح أن يشـترط عمـى المضـارب أن يشـتري سـمعة ال

تبقى في أيدي الناس.
قػػنؿ اإلمــام الخرشــي –رحمػػه ا﵀" :-ككػػذلؾ يكػػكف الق ػراض فنسػػدنا إذا عػػيف رب المػػنؿ لمعنمػػؿ يكع ػن ككػػنف

ذلؾ اليكع ف ،يفسه يقؿ كجكده سكاء خنلؼ كاشترل سكاه أك لـ يخنلؼ كاشتراه"(ّ).

قنؿ الشيخ المطيعي –رحمه ا﵀" :-ن يصح إن عم التجػنرة فػ ،جػيس يعػـ كنلثيػنب كالطعػنـ كالفنكهػة فػ ،كقتهػن،
فنف عقده عم من ن يعـ كنلينقكت انحمر كالخيؿ البمؽ كمن أشبههن أك عم التجنرة ف ،سمعة بعييهن لـ يصح(ْ).

يتبيف ممن تقدـ اتفنؽ العممػنء عمػ التػزاـ العنمػؿ بتخصػيص يػكوع مػف السػم  ،لكػف المنلكيػة كالشػنفعيةى اشػترطكا فيهػن
أف تككف ممن يعـ كجكده كممن تبق ف ،أيدم الينس.

رابعاً -سبب الخالف:

كجكد الغرر ،فنلمذهبنف رأين أف هذا انشتراط مف بنب التضييؽ عم

المقنرض فيعظـ الغرر بذلؾ

كالحييفة استخفكا الغرر المكجكد ف ،ذلؾ ،كمن لك اشترط عميه أف ن يشترم جيسن من مف السم لكنف عم شرطه
ف ،ذلؾ بإجمنع(ٓ).

خامساً -األدلـــــــة:

أدلة المذىب األول :استدؿ الفريؽ األكؿ القنئمكف بجكاز التقييد بنلمعقكؿ:
(ٔ)

ُ -إيه إذف ف ،التصرؼ حنؿ الحينة ،فال يبطمه التخصيص

و
بعيف مف األعينف ،كنلككنلة(ٕ).

ِ -إف من جنز شراؤه مف المضنربة جنز تخصيص المضنربة فيه ،إذا صح شراؤه كبيعه كنلبر(ٖ).
ّ -إف لرب المنؿ غرضن صحيحن ف ،تخصيص و
رجؿ بعييه ألمنيته كثقته ،فصنر كتخصيص اليكع(ٗ).
(ُ) ج ػػنم األمه ػػنت :نب ػػف الحنجػ ػػب ،)ِْْ/ُ( ،ال ػػذخيرة :لمق ارف ػػ ،) ّْ/ٔ( ،حنش ػػية الصػ ػػنكم عمػ ػ الش ػػرح الص ػػغير :لمصػ ػػنكم،
(ّ.)ٖٖٔ/

(ِ) تكممػة شػػرح المهػػذب :لممطيعػ ،)ّٔٗ/ُْ( ،،يهنيػػة المطمػػب فػ ،د اريػػة المػػذهب :لمجػكيي ،)ُْٓ/ٕ( ،،حنشػػيتن قميػػكب ،كعميػرة:
لقميػكب ،كعميػرة .)ْٓ/ّ( ،قػنؿ بعــض الشــافعية  :إذا قنرضػػه عمػ أف يتجػػر فػ ،جػػيس يعػػـ كجػكده فػػ ،بعػض األكقػػنت دكف بعػػض،
كنلرطب ،كالعيب ..فيصح ذلؾ أليه يعـ كجكده ف ،كقته ،فتمكف التجػنرة فيػه ،فػال يضػر فػ ،العقػد إذيػه فيمػن ن ييقطػ كجػكده غنلبػن

كنلبر كيضر فيمن ييدر .كهك اختينر أب ،حنمد ،قنؿ الركيػني" :،كهػك األصػح" .ايظػر :بحػر المػذهب :لمركيػني ،)ِٖ/ٕ( ،،البيػنف فػ،
مذهب اإلمنـ الشػنفع :،لمعم اريػ ،)ََِ/ٕ( ،،اإلقيػنع فػ ،حػؿ ألفػنظ أبػ ،شػجنع :لمشػربيي ،)ِّْ/ِ( ،،مغيػ ،المحتػنج :لمشػربيي،،
(ّ.)َُْ/

(ّ) شرح مختصر خميؿ :لمخرش.)َِٔ/ٔ( ،،

(ْ) تكممة شرح المهذب :لممطيع.)ّٔٗ/ُْ( ،،

(ٓ) بداية المجتهد :نبف رشد ،)ِّ/ْ( ،الذخيرة :لمقراف.)ّٖ/ٔ( ،،

(ٔ) التخصيص :إخراج بعض من تينكله الخطنب عيه .ايظر :المحصكؿ :لمرازم ،)ٕ/ّ( ،اإلحكنـ :ل،مدم.)ُِٖ/ِ( ،
(ٕ) التجريد :لمقدركم.)ُِّٓ/ٕ( ،

(ٖ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.

(ٗ)المغي :،نبف قدامة المقدس ،.)َٓ/ٓ( ،،التجريد :لمقدركم.)ُِّٓ/ٕ( ،
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ْ -إيهن مضنربة خنصة ،ن تمي الربح بنلكمية ،فصحت ،كمن لك شرط أف ن يتجر إن ف ،يكع يعـ كجكده(ُ).
ٓ -إف هذا تقييد بشرط مفيػد كاليػنس يتفػنكتكف فػ ،المعنممػة فػ ،انستقضػنء كالمسػنهمة كيتفػنكتكف فػ ،مػالءة الذمػة

كقضنء الديكف ،كقد يككف أكثؽ عم المنؿ فكنف التقييد مفيدنا ،كنلتقييد بيكع دكف يكع (ِ).

ٔ -إف المضػػنربة تككيػػؿ كفػػ ،التخصػػيص فنئػػدة مػػف أمػػف خطػػر الطريػػؽ كخينيػػة المضػػنرب كمػػف يفقتػػه مػػف منلػػه،

ككذا األسعنر قد تختمؼ ،فبنلتقييد تحصػؿ الفنئػدة فتعتبػر ،كلػك عػيف لػه بمػدان كأخرجػه إلػ غيػر ذلػؾ البمػد ،أك دفعػه

بضػػنعة إل ػ مػػف يخرجػػه مػػف ذلػػؾ البمػػد ضػػمف أليػػه بنلمخنلفػػة صػػنر غنصػػبن ،كاف اشػػترل شػػيئن بعػػد ذلػػؾ كػػنف
المشترل له أليه بنإلخراج بطمت المضنربة كتقرر ذلؾ بنلشراء كاليقد مف مػنؿ الغيػر فكػنف لػه فصػنر كمػف اشػترل
شيئن كيقد الثمف مف المغصكب(ّ).

أدلة المذىب الثاني :استدؿ الفريؽ الثني ،القنئمكف بعدـ جكاز التقييد بنلمعقكؿ:
ُ -إف المقصػػكد بهػػذه العقػػد تحصػػيؿ ال ػربح ،فػػإذا خػػص رج ػالن بعييػػه جػػنز أف ن يبيعهػػن منلكهػػن ،كاذا خػػص مػػن ن
يكجد ف ،عمكـ األكقنت لـ يقدر عميه المضنرب ،فمـ يكجد مقصكد العقد(ْ).

ِ -الككنلػػة يجػػكز أف تقػ بنلش ػراء دكف البيػ كبػػنلبي دكف الش ػراء ،فكػػذلؾ يجػػكز أف تخػػتص ،كالمضػػنربة ن يجػػكز
أف تق عم الشراء دكف البي  ،فمـ يجز أف تختص(ٓ).

ّ -إف المقصػكد بػنلقراض الػربح فػإذا عمػؽ عمػ مػن ن يعػـ أك عمػ سػمعة بعييهػػن تعػذر المقصػكد أليػه ربمػن يتفػػؽ
ذلؾ ،كن يجكز عقده عم أف ن يشترم إن مف رجؿ بعييه أليه قػد ن يتفػؽ عيػده مػن يػربح فيػه أك ن يبيػ ميػه مػن

يربح فيه فيبطؿ المقصكد(ٔ).

ْ -إيه قد ن يبي ميه ذلؾ الرجػؿ كن يشػترم ميػه إن مػن يكػكف فيػه الػربح ،كقػد يغيػب عيػه ذلػؾ الرجػؿ ،أك يفمػس،

أك يمكت ،كذلؾ يمي مقصكد عقد القراض ،فمـ يصح(ٕ).

ٓ -إف هذا انشتراط مف بنب التضييؽ عم المقنرض فيعظـ الغرر بذلؾ(ٖ).
ٔ -إيه قد يحسف التجنرة ف ،هذا الصيؼ دكف غيره(ٗ).
ٕ -إيه يصير بميزلة العقد المطمؽ و
بمدة فال يجكز(َُ).

(ُ) المغي :،نبف قدامة المقدس.)َٓ/ٓ( ،،

(ِ) المبسكط :لمسرخس ،)ِْ/ِِ( ،،بدائ الصينئ  :لمكنسني.)ََُ/ٔ( ،،
(ّ) الهداية :لممرغييني ،)َِِ/ّ( ،،تبييف الحقنئؽ :لمزيمع.)ٓٗ/ٓ( ،،
(ْ) البينف ف ،مذهب اإلمنـ الشنفع :،لمعمراي.)ََِ/ٕ( ،،
(ٓ) التجريد :لمقدركم.)ُّّٓ/ٕ( ،

(ٔ) المهذب :لمشيرازم ،)ِِٗ/ِ( ،تكممة شرح المجمكع :لممطيع.)ّٔٗ/ُْ( ،،
(ٕ) البينف ف ،مذهب اإلمنـ الشنفع :،لمعمراي.)ُٗٗ/ٕ( ،،
(ٖ) بداية المجتهد :نبف رشد.)ِّ/ْ( ،
(ٗ) بحر المذهب :لمركيني.)ِٖ/ٕ( ،،
(َُ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.
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سادساً -المناقشة:

مناقشة أدلة المذىب األول القائمين بالجواز:
و
ػنع فػالف لػـ
ُ -تخصيص اليكع
مينؼ لتخصيص العيف ،أن ترل أف ف ،السمـ لك خص يكعن جػنز ،كلػك خػص مت ى
يجز؟(ُ).
ِ -الككنلػػة يجػػكز أف تخػػتص بػػنلبي أك بنلشػ ػراء ،لكػػف المضػػنربة ن يجػػكز أف تك ػػكف فػػ ،الش ػراء دكف البي ػ  ،ف ػػال

يجكز أف تختص(ِ).

ّ -الج ػكاب عم ػ اإلذف فػػ ،التصػػرؼ :أف الكصػػية هػػ ،تصػػرؼ حػػنؿ الحيػػنة كن تك ػكف مقيػػدة ،ككػػذلؾ اإلذف فػػ،

التجنرة يككف عم إطالقه(ّ).

مناقشة أدلة المذىب الثاني القائمين بعدم الجواز :يكقشت بعض أدلتهـ مف المعقكؿ بمن ي ت:،

ُ -قػػكلهـ :إيػػه يمي ػ المقصػػكد .مميػػكع ،كايمػػن يقممػػه ،كتقميمػػه ن يمي ػ الصػػحة ،كتخصيصػػه بػػنليكع ،كيفػػنرؽ مػػن إذا
شرط أف ن يبي إن برأس المنؿ ،فإيػه يميػ الػربح بنلكميػة ،ككػذلؾ إذا قػنؿ :ن تبػ إن مػف فػالف ،كن تشػتر إن مػف
فالف .فإيه يمي الربح أيضن أليه ن يشترم من بنعه إن بدكف ثميه الذم بنعه به .كلهػذا لػك قػنؿ :ن تبػ إن ممػف

اشتريت ميه .لـ يصح لذلؾ(ْ).

ِ -العقد قد أكجب له الربح فيمن يبتنعه ،فإذا كنف يجكز أف يككف ،كيجكز أف ن يككف لـ يمي صػحة العقػد ،كمػن

لك سم يكعن جنز العقد ،كاف جنز أف يحصؿ الربح كجنز أف ن يحصؿ(ٓ).
ّ -المضنربة تككيؿ ،كالتككيؿ يحتمؿ التخصيص كالتقييد.

ْ -كقكله :التعييف يغيػر مقتضػ العقػد قميػن :لػيس كػذلؾ ،بػؿ هػك مبنشػرة العقػد مفيػدان مػف انبتػداء ،كايػه قيػد مفيػد،

فكجب اعتبنره(ٔ).

ٓ -إذا شػرط الشػراء دكف البيػ لػػـ يجػز أف يحصػػؿ الػربح فمػػـ يصػح الشػػرط ،كمتػ يشػػرط الشػراء مػػف فػالف فيجػػكز
أف يحصػ ػػؿ ،كيجػ ػػكز أف ن يحصػ ػػؿ ،فهػ ػػك كنلش ػ ػراء المطمػ ػػؽ الػ ػػذم يجػ ػػكز أف يحصػ ػػؿ فيػ ػػه ال ػ ػربح كيجػ ػػكز أف ن

يحصؿ(ٕ).

ػدؼ رب المػػنؿ كهػػدؼ
ٔ -كػػكف األصػػؿ فػػ ،المضػػنربة إطػػالؽ التصػػرؼ ،فػػال يينفيػػه الشػػرط المفيػػد الػػذم يحقػػؽ هػ ى
المضنرب تبعن(ٖ).
(ُ) التجريد :لمقدركم.)ُّّٓ/ٕ( ،
(ِ) المصدر السنبؽ.)ُّْٓ/ٕ( :

(ّ) تحفة المحتنج ف ،شرح الميهنج :لمهيتم.)ْٖٗ/ْ( ،،
(ْ) المغي :،نبف قدامة المقدس.)َٓ/ٓ( ،،
(ٓ) التجريد :لمقدركم.)ُّّٓ/ٕ( ،

(ٔ) بدائ الصينئ  :لمكنسني.)ََُ/ٔ( ،،
(ٕ) التجريد :لمقدركم.)ُّْٓ/ٕ( ،

(ٖ) المبسكط :لمسرخس.)ِْ/ِِ( ،،
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سابعاً -الترجيح:

والذي أراه راجحاً –وا﵀ أعمم -القول بجواز تقييد المضاربة بسمعة معينة مطمقـاً سـواء تبقـى فـي أيـدي

الناس أو ال تبقى ،وىو قول الحنفية والحنابمة؛ لألمور اآلتية:

ُ -أف المضنربة ككنلة ،كالككنلة األصؿ فيهن أف تككف مخصصة.
ِ -كجكب الكفنء بنلشرط الذم اتفؽ عميه صنحب المنؿ كالمضنرب.
ِ -لعدـ كقكع الضرر مف المضنربة ب يكاع فيهن مخنطرة ،كن يتحصؿ فيهن الربح.
ّ -نختالؼ الينس ف ،يحسف التصرؼ ف ،بعض السم دكف بعض.
ْ -ألف العنمؿ بنستطنعته أخذ غيره.

ػرؼ ف ػػ ،مم ػػؾ الغي ػػر ن يج ػػكز إن إذا أيذف ل ػػه ف ػػ ،التص ػػرؼ ،كحييئ ػ وػذ يتق ػػدر اإلذف بق ػػدره ،كيب ػػنح ل ػػه
ٓ -ألف التصػ ى
ػنرب بهػػذا القيػػد ،قػػنؿ –عميػػه
التصػػرؼ فيمػػن أذف لػػه بنلتصػػرؼ إذا كػػنف مطمق ػن ،كاف كػػنف العقػػد مقيػػدان يمتػػزـ المضػ ي

الصالة كالسالـ« :-المسممون عند شروطيم»(ُ).)ِ(.

ػنع معػيف أك زم و
ػنف معػيف
مفيد نختالؼ الينس ف ،الثقة كاألمنية كسػهكلة التعنمػؿ ،كفػ ،تحديػد مت و
ٔ -ألف الشرط ه
ضمنف لتحقيؽ الربح كقمة التصنريؼ كعدـ التعرض لخطر تغير األسعنر كفسند السمعة(ّ).
ه

(ُ) المستدرؾ عم الصحيحيف :لمحنكـ :كتنب (البيكع) ،حديث برقـ (َُِّ) ،)ٕٓ/ِ( ،السػيف الكبػرل :لمبيهقػ :،كتػنب (الشػركة)،
بػػنب (الشػػرط ف ػػ ،الشػػركة كغيره ػػن) ،حػػديث ب ػػرقـ(َُُّْ) ،)ُُّ/ٔ( ،سػػيف ال ػػدارقطي :،كتػػنب (البي ػػكع) ،حػػديث رق ػػـ (ِِٖٗ)،
(ّ .)ِْٕ/قػػنؿ الحػػنفظ ابػػف حجػػر –رحمػػه ا﵀ " :-كثيػػر بػػف عبػػد ا﵀ ضػػعيؼ عيػػد األكثػػر لكػػف البخػػنرم كمػػف تبعػػه كنلترمػػذم كابػػف
خزيمة يقككف أمره ،كأمن حديث أب ،هريرة فكصمه أحمد كأبك داكد كالحنكـ مف طريؽ كثير بف زيد عػف الكليػد بػف ربػنح" .فػتح البػنرم:
نبف حجر.)ُْٓ/ْ( ،

(ِ) تحفة المحتنج ف ،شرح الميهنج :لمهيتم.)ْٖٕ/ْ( ،،
(ّ) بدائ الصينئ  :لمكنسني.)ََُ/ٔ( ،،
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ادلغهة انثانث

أو ًال -صورة المسألة:

انسجم ٌشرتي مه مضازتً

بعض ما اشترى من السمع) (ُ).
(أن يشتري رب المال من مضاربو َ
ثانياً -تحرير محل النزاع:

اتفؽ أئمة المذاهب األربعػة عمػ أف العنمػؿ المضػنرب أمػيف فيمػن فػ ،يػده مػف رأس المػنؿ بميزلػة الكديعػة

ألي ػػه قبض ػػه ب ػػإذف منلك ػػه ،ن عمػ ػ كج ػػه الب ػػدؿ ك ػػنلمقبكض عمػػ س ػػكـ الشػ ػراء ،كن عمػػ كج ػػه الكثيق ػػة ك ػػنلرهف(ِ)،
كاختمفكا إذا أراد رب المنؿ أف يشترم مف عنممه ف ،المضنربة.

العممنء ف ،هذه المس لة عم مذهبيف:
ثالثاً -مذاىب الفقياء :اختمؼ
ي
المذىب األول :ذىب الحنيفة عدا زفر من الحنفية(ّ) والمالكية(ْ) والحنابمة في روايـة(ٓ) إلـى أنـو يجـوز
رب المال من مضاربو.
أن يشتري ُّ

ػض مػػن اشػترل مػػف السػػم إذا
قػنؿ اإلمــام أبــو حنيفــة –رحمػػه ا﵀" :-ن بػ س أف يشػترم رب المػػنؿ مػػف مضػنربه بعػ ى
كنف صحيحن عم غير شرط"(ٔ).

قػػنؿ اإلمــام مالــك –رحمػػه ا﵀" :-ن ب ػ س أف يشػػترم رب المػػنؿ ممػػف قنرضػػه بعػػض مػػن يشػػترم مػػف السػػم إذا كػػنف
ذلؾ صحيحن عم غير شرط"(ٕ).

ق ػػنؿ ابـــن قدامـــة –رحم ػػه ا﵀ " :-إذا اش ػػترل رب الم ػػنؿ م ػػف م ػػنؿ المض ػػنربة ش ػػيئن ليفس ػػه ،ل ػػـ يص ػػح ف ػػ ،إح ػػدل

الركايتيف ،كيصح ف ،األخرل"(ٖ).

(ُ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ِِ/ّ( ،،

(ِ) تبيػػيف الحقػػنئؽ :لمزيمعػػ ،)ّٓ/ٓ( ،،الق ػكاييف الفقهيػػة :لمغريػػنط( ،،ص ُٖٔ) ،مغيػػ ،المحتػػنج :لمش ػربيي ،)ُِْ/ّ( ،،المغيػػ:،
نبف قدامة المقدس.)ٔٗ/ٓ( ،،

(ّ) تبييف الحقنئؽ :لمزيمعػ ،)ٕٕ/ْ( ،،قػرة عػيف األخيػنر :لمدمشػق .)ْْٕ/ٖ( ،،كيػرل الحيفيػة أف البيػ يكػكف عمػ صػيغة المرابحػة
قنؿ ف" ،البدائ "" :كلك اشترل مف مضنربه أك اشترل مضنربة ميه فإيه يبيعه مرابحة عم أقؿ الثمييف ،كحصػة المضػنرب مػف الػربح
إف كنف فيه ربح ،كاف لـ يكف ربح يبيعه مرابحة عم أقؿ الثمييف" .البدائ  :لمكنسني.)ِِٓ/ٓ( ،،

(ْ) اليكادر كالزيندات :لمقيركايػ ،)ِٓٔ/ٕ( ،،انسػتذكنر :نبػف عبػدالبر ،)ٕ/ٕ( ،البيػنف كالتحصػيؿ :نبػف رشػد .)ّٕٕ/ُِ( ،كذلػؾ
ف ،حنلة عدـ كجكد محنبنة ككنف عم شرط.

(ٓ) الكنف :،نبف قدامة ،)َُٔ/ِ( ،المغي :،نبف قدامة المقدس،)ِْ/ٓ( ،،
(ٔ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ِِ/ّ( ،،

(ٕ) ميح الجميؿ شرح مختصر خميؿ :لعميش.)ّْٔ/ٕ( ،
(ٖ) المغي :،نبف قدامة المقدس.)ِْ/ٓ( ،،
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(ُ)

المـذىب الثـاني :ذىـب ُزفـر

(ِ)

والشـافعية

(ّ)

والحنابمـة فـي األصـح

مضاربو.

رب المـال مــن
إلـى أنـو ال يجـوز أن يشـتري ُّ

قػػنؿ الزيمعــي –رحمػػه ا﵀" :-قػػنؿ األتقػػني :،اعمػػـ أف المضػػنرب مػػف رب المػػنؿ جػػنئز عيػػدين أليػػه يسػػتفيد

كنية التصرؼ خالفن لزفر ألف شراء اإليسنف مف منؿ يفسه ن يجكز اهػ"(ْ).

قنؿ العمراني –رحمه ا﵀ :-ن يجكز لرب المنؿ أف يشترم مف المنؿ الذم ف ،يد العنمػؿ لمقػراض ألف المػنؿ لػه،
فال يجكز أف يشترم ميه ،كمن ن يجكز أف يشترم مف ككيمه"(ٓ).

قػنؿ المــرداوي–رحمػػه ا﵀" :-كلػػيس لػػرب المػنؿ أف يشػػترم مػػف مػػنؿ المضػػنربة شػػيئن ليفسػػه ،هػػذا المػػذهب .قػػنؿ فػػ،
الرعػػنيتيف ،كالحػػنكم الصػػغير :كن يشػػترم المنلػػؾ مػػف مػػنؿ المضػػنربة شػػيئن عمػ األصػػح .قػػنؿ فػػ ،الفػػنئؽ :لػػيس لػػه
ذلؾ ،عم أصح الركايتيف كصححه ف ،اليظـ ،كجزـ به ف ،الكجيز ،كغيره"(ٔ).

رابعاً -سبب الخالف:

ػرخص لػػه فػػ ،السػػمعة مػػف أجػػؿ مػػن قنرضػػه ،فك ػ ف رب المػػنؿ أخػػذ مػػف
كجػػكد ميفعػػة م ػ ال ػربح ،خكف ػن أف يػ ٌ
العنمؿ ميفعة سكل الربح الذم اشترط عميه(ٕ).ذ

خامساً -األدلـــــــة:

أدلة المذىب األول:
(ٖ)

استدؿ الفريؽ األكؿ

عم القكؿ بنلجكاز بنلمعقكؿ:

ُ -ألف شرط صحة البي هك تخمية المبي كقػد تحققػت هيػن ،كاإلبضػنع تككيػؿ بنلتصػرؼ ،كالتصػرؼ بػنلمبي حػؽ
المضنرب ،فيصح التككيؿ به(ٗ).

ِ -ألف ج ػكاز أف يش ػػترم رب المػػنؿ م ػػف عنمم ػػه كبػػنلعكس ،ل ػػيس مح ػػؿ اتفػػنؽ ألي ػػه بيػػ مػػنؿ رب الم ػػنؿ ب ػػيفس

منله(َُ).

(ُ) تبييف الحقنئؽ :لمزيمع.)ٕٕ/ْ( ،،

(ِ) بحر المذهب :لمركيني ،)ُُُ/ٕ( ،،البينف ف ،مذهب اإلمنـ الشنفع :،لمعمراي.)َِٕ/ٕ( ،،

(ّ) اإليصنؼ :لممرداكم،)ّْٖ/ٓ( ،شرح ميته اإلرادات :لمبهكت ،)ُِِ/ِ( ،،كشنؼ القينع :لمبهكت.)ُٓٔ/ّ( ،،
(ْ) تبييف الحقنئؽ :لمزيمع.)ٕٕ/ْ( ،،

(ٓ) البينف ف ،مذهب اإلمنـ الشنفع :،لمعمراي.)َِٕ/ٕ( ،،
(ٔ) اإليصنؼ :لممرداكم.)ّْٖ/ٓ( ،

(ٕ) بداية المجتهد :نبف رشد.)ِٓ/ْ( ،

(ٖ) مالحظة :كؿ من كرد مف أدلة ه ،لمحيفية كالحينبمة كلـ يستدؿ المنلكية –حسب اطالع -،عم قكلهـ بنلجكاز ب م دليؿ يقم،
أك عقم ،،إيمن يقمكا يصكصن مف أئمة المذهب بنلجكاز.
(ٗ) قرة عيف األخينر :لمدمشق.)ْْٕ/ٖ( ،،
(َُ) بدائ الصينئ  :لمكنسني.)ِِٓ/ٓ( ،،
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ّ -إف القكؿ بجكاز المضنربة كػنف بطريػؽ انجتهػند ،فػال تجػكز المرابحػة دكف بينيهػن أليػه يحتمػؿ أف يشػترم رب
المنؿ مف المضنرب ب كثر مف قيمته أليه اشترل بمنؿ رب المنؿ ،فكنيت التهمة ف ،هذا البي (ُ).

ْ -أليه قد تعمؽ حؽ المضنرب به فجنز له شػراؤه ،ككمػن لػك اشػترل مػف مكنتبػه أك مػف عبػده المػ ذكف الػذم عميػه

ديف(ِ).

ٓ-ألف ممؾ السيد لـ يزؿ عيه ،كاف استحؽ أخذه ،كمنؿ المفمس(ّ).
ٔ -أليه بي منله بمنلػه ،كيسػتفيد كػؿ كاحػد ميهمػن بهػذا العقػد ممػؾ اليػد كالتصػرؼ كاف كػنف ن يسػتفيد ممػؾ الرقبػة،

فكنف صحيحن إلفندته ،كن يمزـ مف جكاز البي إفندة ممؾ الرقبة(ْ).

ٕ -البيػ يتب ػ الفنئػػدة ن الممػػؾ عييػن ،كقػػد كجػػدت الفنئػػدة هيػػن ،أمػػن فػػ ،حػػؽ المضػػنرب فظػػنهر ،كأمػػن فػػ ،حػػؽ رب
المػػنؿ فإيػػه يممػػؾ التصػػرؼ فيمػػن اشػػتراه ميػػه بنلش ػراء كن يممكػػه قبمػػه كاف كػػنف ممكػػه ألف المضػػنرب تعمػػؽ لػػه بػػه

حؽ(ٓ).

ٖ -ألف رقبػة المػنؿ لػرب المػنؿ كمػػف كجػه لممضػنرب ،كلهػذا إذا اشػترل ن يجػػكز حجػر رب المػنؿ عمػ المضػػنرب
ف ،البي فممػن كػنف كػذلؾ يبيعػه عمػ أقػؿ الثميػيف لالحتيػنط كحصػة المضػنرب مػف الػربح ألف المضػنرب فػ ،ذلػؾ

بميزلة األجيب.)ٔ(،

أدلة المذىب الثاني :استدؿ القنئمكف بعدـ الجكاز بنلمعقكؿ:

ُ -إيه بي منؿ يفسه عم يفسه كالشراء مف اإليسنف بمنله(ٕ).
ِ -إ يػػه ممكػػه ،فمػػـ يصػػح ش ػراؤه لػػه ،كش ػرائه مػػف ككيمػػه كعبػػده الم ػ ذكف الػػذم ن ديػػف عميػػه ،كفػػنرؽ المكنتػػب فػػإف
السيد ن يممؾ من ف ،يده ،كلهذا ن يزكيه ،كله أخذ من فيه شػفعة بهػن ،ف مػن المػ ذكف لػه ،فػال يصػح شػراء سػيده ميػه

بحنؿ ،كيحتمؿ أف يصح إذا استغرقته الديكف ألف الغرمنء ي خذكف من ف ،يده (ٖ).

ّ -إف منؿ المضنربة ممكه ،ككشراء المككؿ مف ككيمه ،ككذلؾ شراء السيد مف عبده الم ذكف له ف ،التجنرة كلك
استغرقه الديكف ألف ممؾ السيد لـ يزؿ عيه كاستحقنؽ ايتزاع من ف ،يده ن يكجب زكاؿ الممؾ كنلمفمس(ٗ).

ْ -إيه منؿ كالعنمؿ ككيمه يتصرؼ فيه بإذيه ،كهك ممؾ لرب المنؿ كي خذه بقيمته كن يككف بيعن(َُ).

(ُ) بدائ الصينئ  :لمكنسني.)ِِٓ/ٓ( ،،

(ِ) المغي :،نبف قدامة المقدس.)ِْ/ٓ( ،،
(ّ) المغي :،نبف قدامة المقدس.)ِْ/ٓ( ،،
(ْ) تبييف الحقنئؽ :لمزيمع.)ٕٕ/ْ( ،،
(ٓ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.
(ٔ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.

(ٕ) بدائ الصينئ  :لمكنسني.)ِِٓ/ٓ( ،،

(ٖ) الكنف ،ف ،فقه اإلمنـ أحمد :نبف قدامة المقدس ،)َُٔ/ِ( ،،المغي :،نبف قدامة المقدس.)ِْ/ٓ( ،،
(ٗ) كشنؼ القينع :لمبهكت.)ُٓٔ/ّ( ،،

(َُ) بحر المذهب :لمركيني ،)ُُُ/ٕ( ،،البينف ف ،مذهب اإلمنـ الشنفع :،لمعمراي.)َِٕ/ٕ( ،،
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ٓ -إف رب المنؿ تصرؼ ف ،منؿ يفسػه بغيػر تككيػؿ كلػـ يصػرح بػه فيكػكف مسػتردان لممػنؿ ،كلهػذا ن يصػح اشػتراط

العمؿ عميه ابتداء(ُ).
سادساً -المناقشة:

مناقشة أدلة المذىب األول :يكقشت بعض أدلتهـ بنآلت:،

ُ -رب المػنؿ ن يصػح أف يكػػكف ككػيالن أل ف الككيػؿ مػػف يعمػؿ فػ ،مػػنؿ غيػره كرب المػنؿ ن يعمػػؿ فػ ،مػنؿ غيػره

بؿ ف ،منؿ يفسه(ِ).

ِ -العنمؿ ككيؿ رب المنؿ ف ،منله ن يتصرؼ إن بإذيه ،فكيؼ يبيعه مف منله؟(ّ).
ّ -إذا حدث هذا فال يككف بيعن بؿ ي خذه رب المنؿ بقيمته(ْ).

ْ -مػػذهب الحيفيػػة كالمنلكيػػة أف العنمػػؿ ن يسػػتحؽ أخػػذ شػػ،ء مػػف ال ػربح حت ػ يسػػمـ رأس المػػنؿ إل ػ ربػػه ،فمػػف

يستطي أف يعرؼ قدر الربح كالخسراف إذا بنعه شيئن مف منؿ المضنربة(ٓ).
ٓ -إف المضنرب ككيؿ عيه ،كلهذا تبطؿ المضنربة بمكت أحدهمن(ٔ).
مناقشة أدلة المذىب الثاني:

ُ -الكاج ػػب لػ ػػه التخميػ ػػة كق ػػد تمػ ػػت كصػ ػػنر التصػ ػػرؼ حقػ ػن لممضػ ػػنرب ،كلػ ػػه أف يكك ػػؿ رب المػ ػػنؿ صػ ػػنلحن ،لػ ػػذلؾ

كاإلبضنع تككيؿ أليه استعنية ،كلمػن صػح اسػتعنف المضػنرب بػنألجيب ،فػرب المػنؿ أكلػ لككيػه أشػفؽ عمػ المػنؿ
فال يككف استردادان ،بخالؼ شرط العمؿ عميه ابتداء أليه يمي التخمية(ٕ).

ِ -إف المنؿ تعمؽ به حؽ المضنرب ،فصنر رب المنؿ كنألجيب.)ٖ(،

ّ -إف م ػػذهب الش ػػنفع ،عمػ ػ الػ ػراجح أف العنم ػػؿ ن يس ػػتحؽ أخ ػػذ ش ػػ،ء م ػػف الػ ػربح إن بنلقس ػػمة ألي ػػه ل ػػك ممك ػػه
نختص بربحه ،كلكجب أف يككف شريكن لرب المنؿ(ٗ).

ْ -كنية التصرؼ ايقطعت عف رب المنؿ بتسميـ المنؿ إل المضنرب ،ثـ لمػن اشػترل مػف المضػنرب اسػتفند كنيػة

التصرؼ(َُ).

(ُ) قرة عيف األخينر :لمدمشق.)ْْٕ/ٖ( ،،
(ِ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.

(ّ) الكنف ،ف ،فقه اإلمنـ أحمد :نبف قدامة المقدس.)ُْٓ/ِ( ،،
(ْ) بحر المذهب :لمركيني.)ُُُ/ٕ( ،،

(ٓ) المبسكط :لمسرخس ،)ُّّ/ِِ( ،،الميتق شرح المكط  :لمبنج.)ُٕٖ/ٓ( ،،
(ٔ) تبييف الحقنئؽ :لمزيمع.)ٕٕ/ْ( ،،

(ٕ) قرة عيف األخينر :لمدمشق.)ْْٕ/ٖ( ،،

(ٖ) بدائ الصينئ ف ،ترتيب الشرائ  :لمكنسني ،)ِِٗ/ٓ( ،،المغي :،نبف قدامة المقدس.)ِْ/ٓ( ،،
(ٗ) مغي ،المحتنج :لمشربيي.)ُِْ/ّ( ،،
(َُ) تبييف الحقنئؽ :لمزيمع.)ٕٕ/ْ( ،،
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سابعاً -الترجيح:

والراجح فيما أراه –وا﵀ أعمم -القول بجواز شراء رب المال من مضاربو لنفسو؛ لألمور اآلتية:
أم مف الفريقيف ب و
دلة مف الكتنب كالسية ،كأف مجمؿ من استدؿ به الفريقنف ه ،أدلة عقمية.
ُ -لـ يستدؿ ٌّ
ػض الحيفيػة أف لػه حػؽ الممػؾ فػ ،الرقبػة كلػيس لػه
ِ -تعميؿ الفريؽ الثني ،بكػكف مػنؿ المضػنربة منلػه ،فقػد ب ٌػيف بع ي
حؽ التصرؼ ،فصنر كنألجيب.،
ّ -ف ،القكؿ بنلجكاز مصمحة مشتركة بيف العنمؿ كرب المنؿ ،كربمن كنف فنئدة لممضنرب مف شراء رب المنؿ.
ْ -إذا ظهر أف هينؾ جمب ميفعة خنصة أك شنئبة ربن فنألكل المي  ،كهك من ٌيبه إليه بعض الحيفية.
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ادلغهة انساتع

انسهف يف ادلضازتة

أو ًال -صورة المسألة:

رب المال أن يسمفو مال المضاربة قبل أن يسممو إياه)(ُ).
(أن يسأل
المضارب َّ
ُ
ثانياً -تحرير محل النزاع:

اتفؽ الفقهنء عم أيه إذا اشترط أحػدهمن ليفسػه مػف الػربح شػيئن ازئػدان غيػر مػن ايعقػد عميػه القػراض أف ذلػؾ

ن يجكز(ِ) ،كاتفقكا عم أف العنمؿ ليس له انستقالؿ ب خذ يصيبه مف الربح ،بدكف حضػكر صػنحب المػنؿ كاذيػه

ؾ مػ رب المػنؿ فػ ،هػػذا المػنؿ ،كأحػػد الشػريكيف ن ييفػرد بنلقسػػمة مػف غيػر حضػػكر صػنحبه(ّ) ،كاختمفػكا
أليػه شػري ه
إذا أراد أف يستمؼ العنمؿ منؿ المضنربة قبؿ أف يسممه لرب المنؿ كذلؾ بعد ايتهنئه مف عممه.
العممنء ف ،هذه المس لة عم مذهبيف:
ثالثاً -مذاىب الفقياء :اختمؼ
ي
(ْ)
رب المال عاممو مال المضاربة قبل أن يقبضو.
المذىب األول :ذىب الحنفية إلى أنو يجوز أن يسمف ُّ

قػػنؿ اإلمــام أبــو حنيفــة –رحمػػه ا﵀ -فػػ ،رجػػؿ دف ػ إل ػ رجػػؿ مػػننن مضػػنربة ف ػ خبره العنمػػؿ أف المػػنؿ قػػد

اجتم عيده كس له أف يسمفه إينه ففعؿ أف ذلؾ جنئز(ٓ).
(ٔ)

المـذىب الثـاني :ذىــب المالكيـة

(ٕ)

والشـافعية

(ٖ)

والحنابمــة

المضاربة قبل أن يقبضو.

رب المــال عاممـو مــال
إلـى أنــو ال يجـوز أن يسـمف ُّ

قػػنؿ اإلمــام مالــك –رحمػػه ا﵀ -فػػ ،رجػػؿ دفػ إل ػ رجػػؿ مػػننن ق ارضػن ف ػ خبره أيػػه قػػد اجتم ػ عيػػده كس ػ له أف يكتبػػه
عميه سمفن قنؿ ":ن أحب ذلؾ حت يقبض ميه منله ،ثـ يسمفه إيػنه إف شػنء أك يمسػكه ،كايمػن ذلػؾ مخنفػة أف يكػكف
قد يقص فيه فهك يحب أف يؤخره عيه عم أف يزيده فيه من يقص ميه فذلؾ مكركه كن يجكز كن يصمح" (ٗ).

(ُ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ِْ/ّ( ،،

(ِ) المبسػكط :لمسرخسػ ،)ُٗ/ِِ( ،،التػػنج كاإلكميػؿ :لمم ٌػكاؽ ،)ُْٓ/ٕ( ،يهنيػػة المطمػب فػ ،د اريػػة المػذهب :لمجػػكيي،)ْٕٓ/ٕ( ،،
الشرح الكبير عم متف المقي  :نبف قدامة الجمنعيم.)ُُٔ/ٓ( ،،
(ّ) المبسػػكط :لمسرخسػػ ،)ُّّ/ِِ( ،،الميتق ػ شػػرح المكط ػ  :لمبػػنج ،)ُٕٖ/ٓ( ،،تكممػػة شػػرح المهػػذب :لممطيعػػ،)ّّٖ/ُْ( ،،
كشنؼ القينع :لمبهكت.)َِٓ/ّ( ،،

(ْ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ِْ/ّ( ،،
(ٓ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.

(ٔ) الميتق شرح المكط  :لمبنج ،)ُٕٔ/ٓ( ،،انستذكنر :نبف عبدالبر.)ِٗ/ٕ( ،
(ٕ) األـ :لمشنفع.)َُ/ْ( ،،

(ٖ) الكنف ،ف ،فقه اإلمػنـ أحمػد :نبػف قدامػة المقدسػ ،)ُٖٓ/ِ( ،،اإلقيػنع :لمحجػنكم ،)ِٔٔ/ِ( ،شػرح ميتهػ اإلرادات :لمبهػكت،،
(ِ .)ُِٖ/لـ يصرح الحينبمة بعدـ جكاز هذه الصكرة ف ،كتبهـ –حسػب اطالعػ – ،لكيػه ظهػر لػ ،مػف كػالـ اإلمػنـ أحمػد أيػه يػرل

عدـ الجكاز.

(ٗ) الميتق شرح المكط  :لمبنج.)ُٕٔ/ٓ( ،،
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قنؿ اإلمـام الشـافعي–رحمػه ا﵀": -أكػره ميػه مػن كػره منلػؾ أف ي خػذ الرجػؿ مػننن ق ارضػن ثػـ يسػ ؿ صػنحب المػنؿ أف

يسػػمفه إي ػػنه ،كايمػػن كرهتػ ػ ه مػػف قب ػػؿ أي ػػه لػػـ يبػ ػ أر المقػػنرض م ػػف ضػػمنيه ،كل ػػـ يع ػػرؼ المسػػمؼ ك ػػـ أسػػمؼ م ػػف أج ػػؿ

الخكؼ"(ُ).

يظهػػر مػػف كػػالـ اإلمــام أحمــد –رحمػػه ا﵀ -أيػػه يػػرل عػػدـ ج ػكاز هػػذه الصػػكرة ،فقػػد قػػنؿ فػػ ،قسػػمة ال ػربح " :إن أف
يقػبض رأس المػػنؿ صػػنحبه ،ثػػـ يػػرده إليػػه ،أك يحتسػػبن حسػنبن كػػنلقبض ،كهػػك أف يظهػػر المػنؿ ،كيجػػب بػػه فيحتسػػبنف
عميه ،فإف شنء صنحبه قبضه ،كلذلؾ لك طمب أحدهمن قسمة الربح دكف رأس المنؿ ،لـ يمزـ اآلخر إجنبته"(ِ).

رابعاً -سبب الخالف:

قيػػنس المضػػنربة عم ػ الكديعػػة ،فمػػف قػػنس السػػمؼ فػػ ،المضػػنربة عم ػ السػػمؼ فػػ ،الكديعػػة قػػنؿ بػػنلجكاز،

كمف رأل عدـ صحة القينس قنؿ بعدـ الجكاز ألف المسمؼ لـ يعرؼ كـ أسمؼ.

خامساً -األدلـــــــة:

أدلة المذىب األول :استدؿ الحيفية عم الجكاز بنلقينس كالمعقكؿ:

أوالً -القياس:

قينس السمؼ مف منؿ المضنربة ،عم السمؼ مف الكديعة(ّ).

(ْ)
ال مف المنليف أمنيةه ف ،يد صنحبه.
وجو القياس :إيهن تجكز قبؿ قبض رب المنؿ الكديعة  ،فعمة القينس أف ك ن

ثانياً -المعقول:

ُ -أف العنمؿ قد خرج مف المضنربة كصنر سمفن مضمكين ،كصنر ربحه لمعنمؿ ككضعيته عميه(ٓ).

ِ -أف المضػػنربة إذا صػػنرت فػػ ،يػػد المضػػنرب مػػننن عيي ػن ،هػػ ،بميزلػػة الكديعػػة ،فػػإذا أسػػمفهن إيػػنه صػػنرت قرض ػن

مضمكين عم المضنرب كخرج المنؿ مف المضنربة(ٔ).

أدلة المذىب الثاني :استدؿ الجمهكر عم عدـ الجكاز بنلمعقكؿ:

ُ -مخنفة أف يدخمه فس ديف ف ،ديف إذا دخمه يقص ألف لمقراض بعض التعمؽ بذمته أليػه لػك ادعػ الخسػنرة
فيػػه ،كلػػـ يبػػيف كجههػػن فقػػد قػػنؿ بعػػض المنلكيػػة أيػػه يضػػمف ،كلػػك ادع ػ تبرئػػة لػػـ يضػػمف كاذا أسػػمفه إيػػنه فقػػد تعمػػؽ

بذمته عم غير الكجه الذم كنف متعمقن به(ٕ).

ِ -أيه لـ يب أر المقنرض مف ضمنيه ،كلـ يعرؼ المسمؼ كـ أسمؼ خكفن مف كجكد يقصنف ف ،المنؿ(ٖ).

(ُ) األـ :لمشنفع.)َُ/ْ( ،،

(ِ) الكنف ،ف ،فقه اإلمنـ أحمد :نبف قدامة المقدس.)ُٖٓ/ِ( ،،
(ّ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ِٓ/ّ( ،،
(ْ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.
(ٓ) المصدر السنبؽ.)ِْ/ّ( :
(ٔ) المصدر السنبؽ.)ِٓ/ّ( :

(ٕ) الميتق شرح المكط  :لمبنج.)ُٕٕ/ٓ( ،،
(ٖ) األـ :لمشنفع.)َُ/ْ( ،،
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ّ -ذلؾ مخنفة أف يككف قد يقص فيه فهك يحب أف يػؤخره عيػه عمػ أف يزيػده فيػه مػن يقػص ميػه فػذلؾ مكػركه كن

يجكز كن يصمح (ُ).
سادساً -المناقشة:

مناقشة أدلة المذىب األول:
و
مينقشنت عم أدلة الحيفية-حسب عمم ،-،كيمكف أف يينقش أدلتهـ كنآلت:،
الجمهكر
لـ يكرد
ي
قينس ن يصح لألمكر اآلتية:
ُٔ -يجاب عن القياس :أيه ه

أ -أف الكديعة ن تتضمف رأس منؿ كربح ،كن تتضمف مشنركة كعقد المضنربة.
ب -أف المكدع فيهن متطكع ،أمن المضنربة فهك شريؾ ف ،الربح.
المضنرب ككي هؿ عف رب المنؿ ،بخالؼ الكديعة.
ج -أف
ى
ُٕ -يجاب عن المعقول:

أ -أف عقد المضنربة لـ ييته ،كلـ يتـ تسميـ المنؿ لصنحبه ،فال يممؾ حصته إن بتسميمه لصنحبه بننتفنؽ.
ب -لـ تصبح قرضن إذا أسمفهن إينه ألف عقد المضنربة من زاؿ قنئمن.
مناقشة أدلة المذىب الثاني:

اآلت:،

لػػـ يػػكرد الحيفيػػة مينقشػػنت عم ػ أدلػػة الجمهػػكر –حسػػب عممػػ ،-،كيمكػػف أف ييػػنقش أدلػػتهـ عم ػ اليحػػك

ُ -أف عقد المضنربة ايته كصنر المن يؿ كنلكديعة ف ،يد المضنرب.
ِ -أف رب المنؿ أسمؼ عنممه منؿ المضنربة كأبرأه مف ضمنيه.
مبي ،عم األمنية ،فنلمضنرب مؤتمف عم المنؿ كقدره ،فال مني مف أف يسمفه إينه.
ّ -أف عقد المضنربة ٌّ

سابعاً -الترجيح:

والذي يراه الباحث راجحاً –وا﵀ أعمم -القول بجواز أن يستمف العامل من المضاربة قبل أن يقبضو

رب المال ،لألمور اآلتية:
ُّ

و
يقص ف ،رأس المػنؿ ،كمػف جهنلػة الػربح ،كعػدـ خػركج المضػنرب مػف
ُ -إف مذهب الجمهكر معتبر مف حدكث
الضمنف ،كيمكف أف يحؿ ذلؾ بنشتراط تكافر األمنية كالثقة عيد العنمؿ.
المضنرب ككي هؿ عف رب المنؿ ف ،البي كالشراء ،فيجكز أف يستمؼ مف منؿ مككمه.
ِ -أف
ى
ّ -أف ال مػػنؿ اجتم ػ عيػػد المضػػنرب كصػػنر كنلكديعػػة عيػػده ،حيػػث ايته ػ عقػػد المضػػنربة كيجػػكز أف يسػػتمؼ هػػذا

المنؿ.
أميف عم رأس المنؿ كعم التجنرة.
عقد المضنربة ي
ْ -أف ى
عقد أمنية بنتفنؽ الفقهنء ،فهك ه

(ُ) الميتق شرح المكط  :لمبنج.)ُٕٔ/ٓ( ،،
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ادلغهة اخلامس

أو ًال -صورة المسألة:

اندٌه يف ادلضازتة

(من دفع إلى رجل دينـاً فـي مضـاربة فاشـترى بـو سـمعة ثـم بـاع السـمعة بـدين وربـح فـي المـال ثـم مـات

المضارب قبل أن يقبض المال)(ُ).
ثانياً -تحرير محل النزاع:

أجم الفقهنء األربعة عمػ أف المػزكـ لػيس مػف مكجبػنت عقػد القػراض ،كأف لكػؿ كاحػد ميهمػن فسػخه مػن لػـ

يشرع العنمؿ ف ،القراض(ِ) ،كاتفؽ الجمهػكر عػدا المنلكيػة عمػ أف المضػنربة تيتهػ ،بمػكت رب المػنؿ(ّ) ،كاختمفػكا
إذا منت العنمؿ هؿ هك عقد يكرث فييتقؿ إل كرثته أـ ن ييتقؿ؟

العممنء ف ،هذه المس لة عم مذهبيف:
ثالثاً -مذاىب الفقياء :اختمؼ
ي
المــذىب األول :ذىــب الحنفيــة(ْ) والشــافعية(ٓ) والحنابمــة(ٔ) إلــى أن العقــد ال يــورث ،إنمــا ينفســخ عقــد
المضاربة بموت العامل ،ويقتسم رب المال وورثة العامل حقيم من الربح.
قنؿ اإلمام أبو حنيفة –رحمه ا﵀" :-أف القنضػ ،إذا يرفػ ذلػؾ إليػه جعػؿ لمميػت كصػين رضػين لقػبض المػنؿ ،فيػدف
إل ػ صػػنحب المػػنؿ رأس منلػػه كحصػػته مػػف ال ػربح ،كيػػدف إل ػ كرثػػة الميػػت حصػػتهـ م ػف ال ػربح ،كاف كػػنف الميػػت

أكص إل إيسنف فهك الذم يتقنض المنؿ"(ٕ).

(ٖ)

قنؿ العمراني –رحمه ا﵀ " :-إف كنف الميت هك العنمؿ ،فػإف القػراض ييفسػ بمكتػه ،فػإف كػنف المػنؿ َّ
ينضػن

رب المػػنؿ رأس منلػػه ،كاف كػػنف هيػػنؾ ربػػح اقتسػػمه رب المػػنؿ ككارث العنمػػؿ ،كاف كػػنف المػػنؿ عرض ػن بي ػ

أخػذ

ليظهػػر

(ُ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ِٓ/ّ( ،،

(ِ) المبسكط :لمسرخس ،)ّٓ/ِِ( ،،بداية المجتهد :نبف رشد ،)ِْ/ْ( ،يهنية المطمب ف ،دراية المذهب :لمجكيي،)ُْٖ/ٕ( ،،
الكنف ،ف ،فقه اإلمنـ أحمد :نبف قدامة المقدس.)ُٖٓ/ِ( ،،

(ّ) البينية شرح الهداية :لمعيي ،)ٕٓ/َُ( ،،بحر المذهب :لمركيني ،)ّٗ/ٕ( ،،شرح ميته اإلرادات :لمبهكت.)ِِٔ/ِ( ،،
(ْ) تبييف الحقنئؽ :لمزيمع ،)ٔٔ/ٓ( ،،البينية شرح الهداية :لمعيي.)ٕٓ/َُ( ،،

(ٓ) يهني ػػة المطم ػػب ف ػػ ،د اري ػػة الم ػػذهب :لمج ػػكيي ،)ُْٖ/ٕ( ،،البي ػػنف ف ػػ ،م ػػذهب اإلم ػػنـ الش ػػنفع :،لمعم اري ػػ ،)ِِٗ/ٕ( ،،مغي ػػ،
المحتنج :لمشربيي.)ُْٓ/ّ( ،،

(ٔ) الشرح الكبير عم متف المقي  :نبف قدامة الجمنعيم ،)ُّٕ/ٓ( ،،كشنؼ القينع :لمبهكت.)ِِٓ/ّ( ،،
(ٕ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ِٓ/ّ( ،،

)ٖ)
ض ك َّ
الي َّ
الينض ،قنؿ أبك عبيد" :كايمن
النض :الينض :إذا تحكؿ عيين بعد أف كنف متنعن ،أهؿ الحجنز يسمكف الدينيير كالدراهـ ى
يسمكيه ينضن إذا تحكؿ عيين بعد أف كنف متنعن أليه يقنؿ :من يض بيدل ميه شب" .ايظر :مختنر الصحنح :لم ارزم( ،ص:

ُّّ) ،الصحنح تنج المغة كصحنح العربية :لمجكهرم)َُُٕ /ّ( ،
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الربح فيه لكارث العنمؿ ،كليس لكارث العنمؿ أف يبيعه إن أف يػ ذف رب المػنؿ ألف رب المػنؿ إيمػن رضػ ،بنجتهػند

العنمؿ دكف كرثته ،فإف لـ يتفقن عم مف يبيعه رف إل الحنكـ لي مر ببيعه"(ُ).

قػػنؿ اإلمــام ابــن قدامــة-رحمػػه ا﵀ " :-كأم المتقنرضػػيف مػػنت أك جػػف ،ايفس ػ الق ػراض أليػػه عقػػد جػػنئز ،فنيفس ػ
بمكت أحدهمن كجيكيه ،كنلتككيؿ"(ِ).
(ّ)

المذىب الثاني :ذىب المالكية

إلى أنو عقد يورث ،فإن مات انتقل حق المقارض إلى ورثتو.

قنؿ اإلمام مالك-رحمه ا﵀ " :-إف أراد كرثته أف يقبضكا ذلؾ المنؿ كهـ عمػ شػرط أبػيهـ مػف الػربح فػذلؾ
لهـ إذا كنيكا أمينء عم ذلؾ المنؿ ،كاف كرهكا أف يقتضكه كخمكا بيف صنحب المنؿ كبييػه لػـ يكمفػكا أف يقتضػكه كن
ش،ء عميهـ كن ش،ء لهـ إذا أسممكه إل رب المنؿ ،فػإف اقتضػكه فمهػـ فيػه مػف الشػرط كاليفقػة مثػؿ مػن كػنف ألبػيهـ
ف ،ذلؾ هـ فيه بميزلة أبيهـ ،فإف لـ يككيػكا أميػنء عمػ ذلػؾ فػإف لهػـ أف يػ تكا بػ ميف ثقػة فيقتضػ ،ذلػؾ المػنؿ فػإذا

اقتض جمي المنؿ كجمي الربح كنيكا ف ،ذلؾ بميزلة أبيهـ"(ْ).
رابعاً -سبب الخالف:

لزكـ المضنربة بعد الشركع ف ،العمؿ فنإلمنـ منلؾ ألزمه بعد الشركع ف ،العمؿ ،لمػن فيػه مػف ضػرر ،كرآه

م ػػف العق ػػكد المكركث ػػة(ٓ) ،كالفريػ ػؽ الث ػػني ،رآه غي ػػر نزـ حتػ ػ بع ػػد الش ػػركع ف ػػ ،العم ػػؿ ،كقنس ػػهن عمػ ػ الككنل ػػة ف ػػ،

بطاليهن بمكت الككيؿ.
خامساً -األدلـــــــة:

أدلة المذىب األول :استدؿ الجمهكر القنئمكف ب يه عقد ن يكرث بنلمعقكؿ:

ُ -إذا مػػنت المضػػنرب تبطػػؿ المضػػنربة أليػػه بميزلػػة الككيػػؿ ،كمػػكت الككيػػؿ يبطػػؿ الككنلػػة كن ييتقػػؿ ذلػػؾ إل ػ

كرثته(ٔ).

ِ -إ ف المضػػنربة عقػػد عمػ الشػػركة بمػػنؿ أحػػد الجػػنيبيف كالعمػػؿ مػػف اآلخػػر ،فػػإذا كػػنف مبينهػػن عمػ الككنلػػة تبطػػؿ

بمكتهمػػن أك مػػكت أحػػدهمن كمػػن فػػ ،الككنلػػة ،كهػػك ككيػػؿ فيػػه ،أليػػه يتصػػرؼ فيػػه بػ مر منلكػػه ،كمػػكت المككػػؿ يبطػػؿ

الككنلة ألف الككنلة عقد جنئز غير نزـ فكنف لبقنئه حكـ انبتداء ،كن يعمـ فيه خالفن(ٕ).

ّ -ن ت ػػكرث الككنل ػػة أليه ػػن غي ػػر نزم ػػة ،ف ػػال ييتق ػػؿ إلػ ػ كرثت ػػه لقينمه ػػن بنلككي ػػؿ ،فيش ػػترط قي ػػنـ األم ػػر ف ػػ ،ك ػػؿ

سنعة(ٖ).

(ُ) البينف ف ،مذهب اإلمنـ الشنفع :،لمعمراي.)ِِٗ/ٕ( ،،
(ِ) المغي :،نبف قدامة المقدس.)ٕٖ/ٓ( ،،

(ّ) المدكية :لإلمنـ منلؾ ،)ّٔٔ/ّ( ،بداية المجتهد :نبف رشد ،)ِْ/ْ( ،البينف كالتحصيؿ :نبف رشد.)ّٔٔ/ُِ( ،
(ْ) الميتق شرح المكط  :لمبنج.)ُْٕ/ٓ( ،،
(ٓ) بداية المجتهد :نبف رشد.)ِْ/ْ( ،
(ٔ) تبييف الحقنئؽ :لمزيمع.)ٔٔ/ٓ( ،،

(ٕ) البينية شرح الهداية :لمعيي.)ٕٓ/َُ( ،،
(ٖ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.
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ْ -إف هػذا الػربح مػػف مػنؿ المضػػنربة كجػب ألبػيهـ قبػػؿ مكتػه ككجػػب لهػـ مي ارثػن مػػف أبػيهـ ،كهػػذا حػؽ ن يثبػػت إن

بنلقضنء(ُ).

ٓ -إ ف رب المػػنؿ إيمػػن رضػػ ،بنجتهػػند العنمػػؿ دكف كرثتػػه ،فػػإف لػػـ يتفقػػن عم ػ مػػف يبيعػػه رف ػ إل ػ الحػػنكـ لي ػ مر

ببيعه"(ِ).

ٔ -إ ف المضنرب يتصرؼ ف ،المنؿ بإذف رب المنؿ ،فإذا منت رب المنؿ بطؿ اإلذف فمـ يجز التصرؼ ف،
منؿ الغير بغير إذيه(ّ).

أدلة المذىب الثاني :استدؿ المنلكية عم القكؿ ب يه عقد يكرث بنلمعقكؿ:

ُ -هػػك عقػػد نزـ بعػػد الشػػركع فػػ ،العمػػؿ لمػػن فيػػه مػػف ضػػرر عمػ المتعنقػػديف إذا لػػـ يكػػف نزمػن ،كهػػك مػػف العقػػكد

المكركثة ،فييتقؿ حؽ المقنرض إل كرثته بعد مكته(ْ).

ِ -إف يصيب أبيهـ مف عقد القراض حؽ لهـ ف ،المنؿ ايتقؿ إليهـ مف مكرثهـ(ٓ).
ّ -ارتكنب ػن ألخػػؼ الضػػرريف ،كهمػػن ضػػرر الكرثػػة فػػ ،الفس ػ كضػػرر رب المػػنؿ فػػ ،إبقنئػػه عيػػدهـ ،كن شػػؾ أف
ضرر الكرثة بنلفس أشد لضينع حقهـ ف ،عمؿ مكرثهـ(ٔ).
عمؿ العنمؿ هد نار إذا لـ ي ًت الكرثةي ب و
ميف م ككيهـ غير أمينء خكفن مف ضينع المنؿ(ٕ).
ْ -جعؿ المنلكية ى

سادساً -المناقشة:

مناقشة أدلة المذىب األول :يكقشت بعض أدلة الجمهكر القنئميف ب يهن عقد ن يكرث بمن ي ت:،

ُ -ن تيفس المضنربة بمكت العنمؿ عيدين أليه عقد نزـ بعد الشركع ف ،العمؿ(ٖ).

ِ -ن تيقنس المضنربةي عم الككنلة ،كالصكاب أف الككنلة تفترؽ عف المضنربة بعدة أمكر:
أ -أف الككنلة حكـ مف أحكنـ المضنربة مترتبة عم صحة عقد المضنربة ،فه ،داخمة تحت عقد المضنربة.

ٍّ
المككػؿ ،كالمضػنرب يسػتحؽ
ب -هينؾ فرؽ بيف الككيػؿ كالمضػنرب ،فنلككيػؿ ن يسػتحؽ الػربح كن يشػترؾ فيػه مػ
جزءان ميه بعممه.

درهػـ معييػة ،ربػح المػنؿ أك لػـ يػربح ،بييمػن المضػنرب ن يسػتحؽ شػيئن إن عيػد الػربح ،كيكػكف
ج -الككيؿ قد ي خػذ ا

يصيبه مشنعن معمكمن(ٗ).

(ُ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ِّ/ّ( ،،

(ِ) البينف ف ،مذهب اإلمنـ الشنفع :،لمعمراي.)ِِٗ/ٕ( ،،
(ّ) تبييف الحقنئؽ :لمزيمع.)ٔٔ/ٓ( ،،

(ْ) بداية المجتهد :نبف رشد.)ِْ/ْ( ،

(ٓ) الميتق شرح المكط  :لمبنج.)ُٕٓ/ٓ( ،،

(ٔ) حنشية الدسكق ،عم الشرح الكبير :لمدسكق.)ّٓٔ/ّ( ،،
(ٕ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.

(ٖ) بداية المجتهد :نبف رشد.)ِْ/ْ( ،
(ٗ) الذخير :لمقراف.)ّٖ/ٔ( ،،
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ّ -القكؿ ب ف عقد المضنربة غير نزـ ن يعي ،ضينع حؽ الكرثة ف ،استكمنؿ مضنربة أبيهـ(ُ).
ْ -المضنربة عيد المنلكية نزمة بعد العمؿ تيتقؿ إل الكرثة بعد مكت المضنرب(ِ).
مناقشة أدلة المذىب الثاني القائمون بأنيا عقد يورث:
ُ -كيؼ تحكلت حصة الكرثة مف الربح لصنحب المنؿ كقد كجب المنؿ ألبيهـ قبؿ مكتػه ،كأصػبح مي ارثػن لهػـ بعػد

مكته؟(ّ).

ِ -أف الجمهكر يقكلكف بنيفسنخ عقد المضنربة بمكت العنمؿ ،فال ييتقؿ عقد المضنربة إل كرثة العنمؿ.
ّ -القكؿ ب ف عقد المضنربة عقد نزـ ن يحتج به أليه خالؼ بيف الفقهنء.

يصيب العنمؿ بمكته(ْ).
ْ -إذا ايفس عقد المضنربة ن يضي حؽ الكرثة أليه بنتفنؽ الفقهنء ن يضي
ي
سابعاً -الترجيح:

والـذي يـراه الباحــث راجحـاً –وا﵀ أعمـم -القــول بأنــو عقــد ال يـورث ،فــإن مــات انفســخت المضــاربة ،وال

ينتقل العقد إلى ورثتو ،مع بقاء حقيم في حصة أبييم ،وذلك لألمور التالية:

ُ -يتفؽ الجمهػكر بػ ف المضػنربةى تيتهػ ،بكفػنة العنمػؿ ،كعيػد المنلكيػة ن تيتهػ ،المضػنربة كمػف حػؽ الكرثػة إكمػنؿ

من بدأه مكرثهـ(ٓ).

ػندر لػه ،كن يتصػكر بقػنء اإلذف
ِ -أف المضنربة تعتمد عم اإلذف كبكفنة العنمؿ تيتهػ ،المضػنربة ألف اإلذف ص ه
بعد كفنة المضنرب(ٔ).
ّ -الجمهكر مف الحيفية كالشنفعية كالحينبمة يقكلكف بعدـ ضينع حؽ الكرثة مف منؿ المضنربة(ٕ).

ْ -أف القكؿ ب ف عقد المضنربة ن يكرث ن يترتب عميه ضرر الكرثة كضينع جهد العنمؿ كتعبه(ٖ).

(ُ) بداية المجتهد :نبف رشد.)ِْ/ْ( ،
(ِ) المدكية :لإلمنـ منلؾ.)ّٔٔ/ّ( ،

(ّ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ِٕ/ّ( ،،

(ْ) الجكهرة الييرة :لمزبيدم ،)ِٗٔ/ُ( ،بحر المذهب :لمركيني ،)ٗٓ/ٕ( ،،المغي :،نبف قدامة المقدس.)ْٓ/ٓ( ،،

(ٓ) انختينر لتعميؿ المختنر :لممكصػم ،)ِْ/ّ( ،،البيػنف فػ ،مػذهب اإلمػنـ الشػنفع :،لمعم اريػ ،)ِِٗ/ٕ( ،،شػرح ميتهػ اإلرادات:
لمبهكت.)ِِٔ/ِ( ،،

(ٔ) الجكهرة الييرة :لمزبيدم.)ِٗٔ/ُ( ،

(ٕ) تبيػػيف الحقػػنئؽ :لمزيمعػػ ،)ٔٔ/ٓ( ،،البيػػنف فػػ ،مػػذهب اإلمػػنـ الشػػنفع :،لمعم اريػػ ،)ِٗٗ/ٕ( ،،الشػػرح الكبيػػر عم ػ مػػتف المقي ػ :
نبف قدامة الجمنعيم.)ُّٕ/ٓ( ،،

(ٖ) تبييف الحقنئؽ :لمزيمع.)ٔٔ/ٓ( ،،
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ادلغهة انساتدس

انثٍع تاندٌه يف ادلضازتة

أو ًال -صورة المسألة:

ٍ
عامل مضاربة فباع العام ُل بالدين)(ُ).
(من دفع مالو إلى
ثانياً -تحرير محل النزاع:

اتفػػؽ األئمػػة األربعػػة عمػ أف العنمػػؿ إيمػػن يجػػب لػػه أف يتصػػرؼ فػػ ،عقػػد القػراض مػػن يتصػػرؼ فيػػه اليػػنس

(ِ)
ػرؼ لممضػػنرب(ّ)،
غنلب ػن فػػ ،أكثػػر األح ػكاؿ  ،كن خػػالؼ بيػػيهـ فػػ ،ج ػكاز البي ػ حػػن ن
ن إذا أطمػػؽ رب المػػنؿ التصػ ى
كاختمفكا إذا بنع المضنرب بنلديف.

العممنء ف ،هذه المس لة عم مذهبيف:
ثالثاً -مذاىب الفقياء :اختمؼ
ي
المذىب األول :ذىـب الحنيفـة(ْ) والحنابمـة فـي المعتمـد (ٓ) إلـى أن المضـارب يجـوز لـو أن يبيـع بالـدين

وبيعو جائز فيما يجوز فيو َّ
النساء ،وال يضمن إال أن يكون قد نُيي عن الدين.

قػنؿ اإلمـام أبـو حنيفـة -رحمػػه ا﵀ " :-بيعػه جػنئز كن يضػمف إن أف يكػكف قػد ييهػ ،عػف الػديف ،كاف كػنف قػد ييهػ،

ضمف ذلؾ"(ٔ).

ن ،كفػ ،البيػ يسػيئة ركايتػنف :إحػداهمن،
قنؿ ابن قدامة  -رحمه ا﵀ ":-كاف أطمػؽ ،فػال خػالؼ فػ ،جػكاز البيػ حػن ن

ليس له ذلؾ ،كالثنيية :أيه ،يجكز له البي يسنء ،كهك اختينر ابف عقيؿ"(ٕ).
()ٛ

المذىب الثاني :ذىب ابن أبي ليمى

(ٗ)

المالكية

(َُ)

والشافعية

..........................................

(ُ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ِٖ/ّ( ،،

(ِ) بدائ الصينئ  :لمكنسني ،)ٖٕ/ٔ( ،،بداية المجتهد :نبػف رشػد ،)ِٔ/ْ( ،مغيػ ،المحتػنج :لمشػربيي ،)ََْ/ّ( ،،المغيػ :،نبػف
قدامة المقدس.)َْ/ٓ( ،،

(ّ) تبيػػيف الحقػػنئؽ :لمزيمعػػ ،)ِْٕ/ْ( ،،مػػيح الجميػػؿ شػػرح مختصػػر خميػػؿ :لعمػػيش ،)ّْٖ/ٕ( ،المغيػػ :،نبػػف قدامػػة المقدسػػ،،
(ٓ.)ِٗ/

(ْ) الحجػػة عم ػ أهػػؿ المدييػػة :لمشػػيبني ،)ِٖ/ّ( ،،بػػدائ الصػػينئ  :لمكنسػػني ،)ََُ/ٔ( ،،البحػػر ال ارئػػؽ :نبػػف يجػػيـ.)ُٖٔ/ٕ( ،
كهيػنؾ خػالؼ بػيف اإلمػنـ كالصػنحبيف فػػ ،مسػ لة البيػ بغػبف فػنحش ،فنإلمػنـ أجػػنز البيػ بػه ،كالصػنحبنف أجػن از البيػ بنليسػػيئة إن أف
يككف بغبف فنحش .ايظر كذلؾ :المبسكط :لمسرخس.)ُِّ/ُِ( ،،

(ٓ) المغي :،نبف قدامة المقدس ،)ِٗ/ٓ( ،،اإليصنؼ :لممرداكم.)ُْٗ/ٓ( ،
(ٔ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ِٖ/ّ( ،،
(ٕ) المغي :،نبف قدامة المقدس.)ِٗ/ٓ( ،،
)ٖ)

تبييف الحقنئؽ :لمزيمع.)ٖٓ/ٓ( ،،

(ٗ) المدكية :لإلمنـ منلؾ ،)ِٔٓ/ّ( ،بداية المجتهد :نبف رشد ،)ِٔ/ْ( ،انستذكنر :نبف عبدالبر.)ِٕ/ٕ( ،

(َُ) مختصػػر المزيػػ :،لممزيػػ ،)ُِِ/ٖ( ،،الح ػػنكم الكبيػػر :لممػػنكردم ،) ُِّ/ٕ( ،يهنيػػة المطم ػػب فػػ ،د اريػػة المػػذهب :لمج ػػكيي،،
(ٕ .)ْٕٔ/كيرل الشنفعية ضركرة اإلشهند ،قنؿ اإلمنـ الجكيي– ،رحمه ا﵀" : -قنؿ األصحنب :ثػـ إذا أذف رب المػنؿ لممقػنرض فػ،
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(ُ)

والحنابمة في رواية

إلى أنو ليس لو أن يبيع بالدين إال بإذنو ،إن باع بالدين ضمن وىو الزم لو.

قنؿ اإلمام مالك-رحمػه ا﵀ " :-فػ ،رجػؿ دفػ إلػ رجػؿ مػننن ق ارضػن عمػ أيػه يعمػؿ فيػه فمػن بػنع بػه مػف

ديف فهك ضنمف له إف ذلؾ نزـ له إف بنع بديف فقد ضميه" ،قنؿ الشنرح الزرقني " :،إذ ليس لػه أف يبيػ بػديف إن

بإذف رب المنؿ"(ِ).

قنؿ اإلمام الشافعي -رحمه ا﵀  " :-كاف اشترل كبنع بنلديف فضنمف إن أف ي ذف له "(ّ).
قنؿ ابن قدامة  -رحمه ا﵀ ":-كاف أطمػؽ ،فػال خػالؼ فػ ،جػكاز البيػ حػننن ،كفػ ،البيػ يسػيئة ركايتػنف :إحػداهمن،

ليس له ذلؾ.)ْ("...

رابعاً -سبب الخالف:

مػػف رأل أف التصػػرؼ بنل ػػديف خػػنرج عمػػن يتص ػػرؼ فيػػه اليػػنس ف ػػ ،األغمػػب لػػـ يجػ ػزه ،كمػػف رأل أيػػه مم ػػن

يتصرؼ فيه الينس أجنزه(ٓ).
خامساً -األدلـــــــة:

أدلة المذىب األول :استدؿ الفريؽ األكؿ عم القكؿ بنلجكاز بنلقرآف كالمعقكؿ:

ٔ -من القرآن:

س ِّمى َفا ْكتُُبوهُ ﴾(ٔ).
ُّيا الَّ ِذ َ
آم ُنوا إِ َذا تَ َد َاي ْنتُ ْم ِب َد ْي ٍن إَِلى أ َ
َج ٍل ُم َ
قنؿ ا﵀ تعنل َ ﴿ :يا أَي َ
ين َ
وجو الداللة:

اء بنليسػػيئة (ٕ) ،كتػػدؿ اآليػػة عم ػ ج ػكاز عقػػكد
تػػدؿ اآليػػة عم ػ ج ػكاز الش ػراء بنليسػػيئة ،كانسػػتدايةي هػػ ،ش ػر ه
المػػدايينت ،كتش ػمؿ كػػؿ ديػػف ثنبػػت مؤجػػؿ س ػكاء كػػنف بدلػػه عيي ػن أك ديي ػن فمػػف اشػػترل دا انر أك عبػػدان ب ػ لؼ درهػػـ إل ػ
أجػػؿ كػػنف م ػ مك انر بنلكتػػنب كاإلشػػهند بمقتض ػ اآليػػة ،كقػػد دلػػت اآليػػة عم ػ أيهػػن مقصػػكرة فػػ ،ديػػف مؤجػػؿ فػػ ،أحػػد

البدليف ن فيهمن جميعن (ٖ).

ًٍ
ػمنف بتػرؾ اإلشػهند
=الشراء أك البي بنليسيئة ،فال بد مف اإلشهند ،فإف لػـ ييشػهد ك ٌأدل األم يػر إلػ
ػثمف ،فيجػب الض ي
جحػد المشػترم ال ى
فإف هذا يعد تقصي انر أك تركن لمتحفظ ،كلـ أر ف ،هذا الطرؼ خالفن" .يهنية المطمب ف ،دراية المذهب :لمجكيي.)ِٕٓ/ٕ( ،،
(ُ) المغي :،نبف قدامة المقدس ،)ُٔ/ٓ( ،،المحرر ف ،الفقه عم
كشنؼ القينع :لمبهكت.)ُّٓ/ّ( ،،

(ِ) شرح الزرقني ،عم المكط  :لمزرقني.)ُّٓ/ّ( ،،
(ّ) الحنكم الكبير :لممنكردم.)ُِّ/ٕ( ،

(ْ) المغي :،نبف قدامة المقدس.)ِٗ/ٓ( ،،
(ٓ) بداية المجتهد :نبف رشد.)ِٔ/ْ( ،
(ٔ) سكرة البقرة :اآلية ِِٖ.

(ٕ) المبسكط :لمسرخس.)ُٕٖ/ِِ( ،،

(ٖ) أحكنـ القرآف :لمجصنص.)َِٕ/ِ( ،
- 71 -

مذهب اإلمنـ أحمد بف حيبؿ :ألب ،البركنت،)ُّٓ/ُ( ،

ٕ -من المعقول:
ُ -إف الككيؿ بنلبي يممؾ ت خير الثمف ،فنلمضنرب أكل

ألف تصرفه أعـ مف تصرؼ الككيؿ(ُ).

ِ -إف العنمػػؿ إذا لػػـ يػػؤمر بشػػ،ء كلػػـ ييػػه عػػف شػػ،ء فمػػه أف يصػػي فيػػه مػػن يصػػي التجػػنر فػػ ،أمػكالهـ مػػف البي ػ

بنليقد كاليسيئة(ِ).

ّ -إف كنيته أعـ ،أليه شريؾ ف ،الربح أك بعكضيه أف يصير شريكن ،فكنف أصيالن(ّ).
ْ -إيه تمميؾ منؿ بمنؿ ،فهك كنلصرؼ(ْ).

ٓ -كلك بنع بنليقد ثـ أخر الثمف جنز بنإلجمنع(ٓ).

ٔ -إف إذيه ف ،التجنرة كالمضنربة ييصرؼ إل التجنرة المعتندة ،كهذا عندة التجنر ،كأليه يقصػد بػه الػربح ،كالػربح
(ٔ)

ف ،اليسنء أكثر ،كيفنرؽ الككنلة المطمقة

فإيهن ن تختص بقصػد الػربح ،كايمػن المقصػكد تحصػيؿ الػثمف فحسػب،

فػػإذا أمكػػف تحصػػيمه مػػف غيػػر خطػػر ،كػػنف أكلػ  ،كألف الككنلػػة المطمقػػة فػػ ،البيػ تػػدؿ عمػ أف حنجػػة المككػػؿ إلػ

الثمف ينجزة ،فمـ يجز ت خيره ،بخالؼ المضنربة(ٕ).

ٕ -إف المضػػنرب كاألب كالكصػػ ،يممكػػكف البيػ بنليسػػيئة ،كأمػػن مطمػػؽ إيجػػنب البي ػ فإمػػن يحممػػه عم ػ اليقػػد لتعػػذر
اعتبنر اإل طالؽ فإف البي يستدع ،صفة معيية ف ،الػثمف أن تػرل أيػه لػك بعتػه ميػؾ بنليقػد كاليسػيئة ن يجػكز كفػ،
التككي ػػؿ ن يكج ػػد مث ػػؿ ه ػػذا فنلتككي ػػؿ ص ػػحيح ب ػػدكف تعي ػػيف أح ػػد الكص ػػفيف حتػ ػ ل ػػك ق ػػنؿ بعت ػػه بنليق ػػد أك بنليس ػػيئة

يجكز(ٖ).

أدلة المذىب الثاني :استدؿ الفريؽ الثني ،بنلمعقكؿ:
ُ -إيػػه إذا شػػرط عميػػه أن يبي ػ بنلػػديف فبػػنع بػػه أيػػه ضػػنمف إف كنيػػت فيػػه خسػػنرة أليػػه متعػػد ،ككػػذلؾ لػػك اشػػترط
عميه أف ن يبي بنلديف كلـ ي ذف له فيه ،كاف كنف فيػه ربػح فهػك بييهمػن عمػ شػرطهمن ألف تعديػه فػ ،بيعػه بنلػديف

ن يسقط حقه مف الربح(ٗ).

(ُ) بدائ الصينئ ف ،ترتيب الشرائ  :لمكنسني.)ٖٖ/ٔ( ،،

(ِ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني ،)ِٗ/ّ( ،،البينية شرح الهداية :لمعيي.)ِٖ/َُ( ،،
(ّ) البينية شرح الهداية :لمعيي.)ّٖ/َُ( ،،

(ْ) المغي :،نبف قدامة المقدس .)ُٔ/ٓ( ،،الصرف :صرفت المنؿ أيفقته ،كصرفت الذهب بنلدراهـ بعته ،كاسـ الفنعؿ مف هذا

صيرف ،كصيرؼ كصراؼ لممبنلغة ،قنؿ ابف فنرس" :الصرؼ فضؿ الدرهـ ف ،الجكدة عم الدرهـ" .المصبنح الميير ف ،غريب
الشرح الكبير :لمفيكم.)ّّٖ /ُ( ،،

(ٓ) العينية شرح الهداية.)ِْٕ/ٖ( ،
)ٔ)

الككنلة المطمقة :ه ،الككنلة الت ،يقيد فيهن المككؿ ككيمه ب م قيد ،فيككف مطمؽ التصرؼ .اإلقينع ف ،فقه اإلمنـ أحمد بف

حيبؿ :لمبهكت.)ِّٖ/ِ( ،،

(ٕ) المبسكط لمسرخس ،)ُِّ/ُِ( ،،المغي :،نبف قدامة المقدس.)ِٗ/ٓ( ،،
(ٖ) المبسكط :لمسرخس.)ُِّ/ُِ( ،،

(ٗ) الميتق شرح المكط  :لمبنج.)ُٕٔ/ٓ( ،،
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ِ -إيػػه أدخػػؿ فػػ ،الشػػركة أكثػػر ممػػن رضػػ ،الش ػريؾ بنلمشػػنركة فيػػه ،فمػػـ يج ػز ،كمػػن لػػك ضػػـ إليهػػن ألفػػن مػػف منلػػه،
كليس له أف يقر عم منؿ الشركة ،فإف فعؿ لزـ ف ،حقه دكف صنحبه ،سكاء أقر بعيف أك ديف(ُ).

ّ -إف اآلجنؿ ن تثبت ف ،العقكد إن بشرط كنألثمنف(ِ).

ْ -إيػػه ينئػػب فػػ ،البيػ  ،فمػػـ يجػػز لػػه البيػ يسػػيئة بغيػػر إذف صػريح فيػػه كنلككيػػؿ ،كذلػػؾ ألف الينئػػب ن يجػػكز لػػه
التصػػرؼ إن عم ػ كجػػه الحػػظ كانحتيػػنط ،كفػػ ،اليسػػيئة تغريػػر بنلمػػنؿ ،كقرييػػة الحػػنؿ تقيػػد مطمػػؽ الكػػالـ ،فيصػػير

ك يه قنؿ :بعه حننن(ّ).

ٓ -ن يجكز بغير اإلذف ،أليه ضد مقصكد رب المنؿ(ْ).

سادساً -المناقشة:

مناقشة أدلة المذىب األول:

أ -يجــاب عــن اســتدالليم بــالقرآن :بػ ف اآليػػة عنمػػة تػػدؿ عمػ جػكاز جميػ عقػػكد المػػدايينت ،كدخمهػػن التخصػػيص
بػ ف األجػػؿ ن يثبػػت فػػ ،العقػػد إن بشػػرط(ٓ) .كدليػػؿ التخصػػيص قكلػػه –عميػػه الصػػالة كالسػػالـ« :-المســممون عنــد

شروطيم»(ٔ).

ب -يجاب عن استدالليم بالمعقول:
ُ -قػػكلهـ ب يػػه كمػػن أف الككيػػؿ يممػػؾ ت جيػػؿ الػػثمف فكػػذلؾ المضػػنرب ،يجػػنب عي ػه :ب ػ ف المضػػنرب يتصػػرؼ فػػ،
حدكد اإلذف ،كن يتعداه(ٕ).

ِ -قكلهـ بعدـ كجكد أمر كيه ،ن يعي ،مطمػؽ التصػرؼ لمعنمػؿ فػ ،مػنؿ المضػنربة ،كايمػن هػك مفيػد بمػن اشػترطه
عميه رب المنؿ(ٖ).

ّ -قكلهـ تمميؾ منلؾ بمنؿ :يجنب أيه ن يصح أليه أدخؿ فػ ،الشػركة أكثػر ممػن رضػ ،الشػريؾ بنلمشػنركة فيػه،
فمـ يجز ،كمن لك ضـ إليهن ألفن مف منله(ٗ).

ْ -يجنب عف مطمؽ اإلذف :أيه ن يممؾ المنؿ كن أف ي مر كييه ،كيقر ف ،منؿ المضنربة من يشنء(َُ).

(ُ) المغي :،نبف قدامة المقدس ،)ُٔ/ٓ( ،،كشنؼ القينع :لمبهكت.)َُٓ/ّ( ،،
(ِ) الحنكم الكبير :لممنكردم.)ِِّ/ٕ( ،

(ّ) المغي :،نبف قدامة المقدس.)ِٗ/ٓ( ،،
(ْ) البينية شرح الهداية :لمعيي.)ِٖ/َُ( ،،
(ٓ) الحنكم الكبير :لممنكردم.)ِِّ/ٕ( ،
(ٔ) سبؽ تخريجه صٕٓ.

(ٕ) المغي :،نبف قدامة المقدس.)ِٗ/ٓ( ،،

(ٖ) حنشية البجيرم ،عم الخطيب :لمبجيرم.)ُْٗ/ّ( ،،
(ٗ) المغي :،نبف قدامة المقدس.)ُٔ/ٓ( ،،

(َُ) اليكادر كالزيندات :لمقيركاي ،)ُِٖ/ٕ( ،،يهنية المطمب ف ،دراية المذهب :لمجكيي.)ْٖٔ/ٕ( ،،
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ٓ -يفػنرؽ الصػرؼ أليػه بيػ كابػداؿ عػيف بعػيف ،فهػك كبيػ الثيػنب بنلػدراهـ .كلػيس لػه أف يقػر عمػ مػنؿ الشػركة،
فإف فعؿ لزـ ف ،حقه دكف صنحبه ،سكاء أقر بعيف أك ديف(ُ).

ٔ -إ ف الػػديف ن يعػػكد أمنيػػة حت ػ يقػػبض ثػػـ يعػػند ككػػذلؾ األمنيػػة ن تعػػكد فػػ ،الذمػػة كن تكػػكف مضػػمكية إن ب ػ ف
يقبضهن ربهن ثـ يسمفهن فتيتقؿ إل الذمة(ِ).

مناقشة أدلة المذىب الثاني :يكقشت بعض أدلتهـ:
ُ -إذا دف اليه المنؿ مضنربة فمـ ي مر بش،ء كلـ ييه عيه ،فمػه أف يصػي فيػه مػن يصػي التجػنر فػ ،أمػكالهـ مػف
البيػ بنليقػػد كاليسػػيئة ،كهػػؿ ي ػربح اليػػنس عنمػػة أربػػنحهـ إن فػػ ،اليسػػيئة؟ إن تػػرل أف المضػػنرب إذا دف ػ اليػػه المػػنؿ
مضنربة كلـ يسـ له من يشترم كنف له أف يشترم جمي التجنرات ،فكذلؾ لػه أف يشػترم كيبيػ بنليقػد كاليسػيئة حتػ

يييه عف ذلؾ(ّ).
ِ -إف المضنرب لـ ي مره كلـ ييهنه رب المنؿ ،فهك يتصرؼ ف ،المضنربة من يتصرؼ فيه الينس غنلبن.
ّ -إ ف الشراء بنليسيئة يكع مف أيكاع البيكع ،كأف المضنرب يفعؿ من يحقؽ الربح كيجر ميفعة التجنرة.
ْ -إف رب المنؿ لـ يحدد لممضنرب كقتن معيين لممضنربة ،فال يقنؿ أف اآلجنؿ تثبت بنلشرط.

ٓ -إف غنلب التجنر يبيعكف بنليسيئة ،كه ،عندتهـ كعرفهـ اليقد ن يككف ف ،متينكؿ أيدم الينس غنلبن.

سابعاً -الترجيح:

والذي يراه الباحث راجحاً –وا﵀ أعمم -القـول بعـدم جـواز البيـع بالـدين إال بإذنـو ،وان بـاع كـان ضـامناً

ليذه البيعة؛ وذلك لألسباب اآلتية:

ُ -إف األص ػػؿ ف ػػ ،المض ػػنرب أف يفع ػػؿ ف ػػ ،المض ػػنربة م ػػن يفعم ػػه التج ػػنر غنلبػ ػن ،كالتج ػػنرة ع ػػندة يبيع ػػكف بنليق ػػد ن

بنليسيئة.

ِ -إف المضنرب أميف عم رأس المنؿ كيده عميه يد أمنية بننتفنؽ.
ّ -إيه يعمؿ ف ،المضنربة من يحقؽ الربح ،فهك مقصكد العقد.

ْ -تصرفه ف ،رأس المنؿ بإذف صنحبه ،فال يتجنكز حدكد اإلذف.
ٓ -إيه ن يممؾ المنؿ ،فال يقر ف ،المضنربة من يشنء.
دائر بيف مسػتقمٌ ٍيف ،ن ييػتظـ التصػرؼ بييهمػن إن بػنلمفظ ،كاألغػراض
قنؿ اإلمام الجويني –رحمه ا﵀ " :-كالقر ي
اض ه
تختمؼ اختالفن بيين فمـ يمكين أف يترؾ المفظ عم ع و
طو
ال ،كن يشػترم
رؼ م ٌ
رد فمػف التجػنر مػف ن يبيػ يسػيئ نة أصػ ن
ي
و
مجنزفة كغرر .كهذا يغمب ف ،معظػـ األزمػنف .فػإف لػـ يتٌحػد الغػرض ،كن متعٌمػؽ
صنحب اليسيئة عم
كيعد
ى
يسيئة ي
الحمكؿ ف ،البي  ،كالشراء"(ْ).
إن المفظ ،فمطمقه يقتض،
ى

(ُ) المغي :،نبف قدامة المقدس.)ُٔ/ٓ( ،،
(ِ) انستذكنر :نبف عبدالبر.)ِٗ/ٕ( ،

(ّ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ِٗ /ّ( ،،

(ْ) يهنية المطمب ف ،دراية المذهب :لمجكيي.)ْٖٔ/ٕ( ،،
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ادلغهة انساتع

أو ًال -صورة المسألة:

احملاسثة يف ادلضازتة

ائب عنيما)(ُ).
ورب المال في الربح والمال
(أن يتفاصل
المضارب ُّ
ٌ
ُ
ثانياً -تحرير محل النزاع:

ػنرب ن يمم ػػؾ حصػػتىه م ػػف الػ ػربح ممكػ ػن مس ػػتق انر إن بنلقس ػػمة كتص ػػفية
ػنء األربع ػػة عمػ ػ أف المض ػ ى
اتفػػؽ الفقه ػ ي
ال(ِ) ،كاتفق ػكا عم ػ أيػػه ن يجػػكز لمعنمػػؿ أف ي خػػذ يصػػيبه مػػف ال ػربح إن بحض ػرة رب
المػػنؿ ،كتسػػميمه لصػػنحبه كػػنم ن
المنؿ ،كأف حضكر رب المنؿ شرط ف ،قسمة المنؿ(ّ) ،كاختمفكا إذا تفنصال ف ،المضنربة كالمنؿ غنئب عيهمن.

فقهنء ف ،هذه المس لة عم مذهبيف:
ثالثاً -مذاىب الفقياء :اختمؼ ال ي
المــذىب األول :ذىــب الحنفيــة(ْ) والمالكيــة(ٓ) والشــافعية فــي قــول(ٔ) والحنابمــة(ٕ) إلــى أنــو ال يجــوز أن
المضارب حتى يحضر المال.
رب المال و
يتحاسب ُّ
ُ
قػػنؿ اإلمــام أبـــو حنيفــة –رحمػػه ا﵀" :-ن يجػػكز لممضػػنرب كرب المػػنؿ أف يتفنصػػال كالمػػنؿ غنئػػب عيهمػػن ،حت ػ
يحضر المنؿ فيستكف ،رب المنؿ أرس منله ،ثـ يقسمنف الربح عم شرطهمن"(ٖ).

قػنؿ اإلمـام مالـك –رحمػػه ا﵀ " :-ن يجػكز لممتقنرضػيف أف يتحنسػبن كيتفنصػال ،كالمػػنؿ غنئػب عيهمػن حتػ يحضػػر
المنؿ فيستكف ،صنحب المنؿ رأس منله ،ثـ يقتسمنف الربح عم شرطهمن"(ٗ).

قنؿ اإلمام الماوردي -رحمه ا﵀ ":-ن يمػزـ رب المػنؿ أف يحنسػبه إن بعػد حضػكر المػنؿ أليػه قػد ن يصػدؽ فيمػن
يخير به مف كفكره أك سالمته ،فإذا حضر المنؿ تحنسبن ،فإف ظهر ربح تقنسمن ،فمك تقنسمن قبؿ المحنسبة عم

(ُ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ِٗ/ّ( ،،

(ِ) البحػػر ال ارئػػؽ شػػرح كيػػز الػػدقنئؽ :نبػػف يجػػيـ ،)ِٖٔ/ٕ( ،الميتقػ شػػرح المكط ػ  :لمبػػنج ،)ُٕٖ/ٓ( ،،التيبيػػه فػػ ،فقػػه الشػػنفع:،
(صَُِ) ،المغي :،نبف قدامة المقدس.)ُْ/ٓ( ،،

(ّ) المبسػػكط :لمسرخسػػ ،)ُّّ/ِِ( ،،الميتق ػ شػػرح المكط ػ  :لمبػػنج ،)ُٕٖ/ٓ( ،،تكممػػة شػػرح المهػػذب :لممطيعػػ،)ّّٖ/ُْ( ،،
كشنؼ القينع :لمبهكت.)َِٓ/ّ( ،،

(ْ) المبسكط :لمسرخس ،)َُٓ/ِِ( ،،تحفة الفقهنء :لمسمرقيدم ،)ِْ/ّ( ،البحر الرائؽ :نبف يجيـ.)ِٖٔ/ٕ( ،

(ٓ) الكػػنف ،فػػ ،فقػػه أهػػؿ المدييػػة :نبػػف عبػػدالبر ،)ٕٕٔ/ِ( ،انسػػتذكنر :نبػػف عبػػدالبر ،)َّ/ٕ( ،البيػػنف كالتحصػػيؿ :نبػػف رشػػد،
(ُِ.)ِّٖ/

(ٔ) الحنكم الكبير :لممنكردم ،)ِّٕ/ٕ( ،بحر المذهب :لمركيني.)ِٗ/ٕ( ،،

(ٕ) الش ػػرح الكبي ػػر عمػ ػ م ػػتف المقيػ ػ  :نب ػػف قدام ػػة الجم ػػنعيم ،) ُٔٔ/ٓ( ،،اإلقي ػػنع ف ػػ ،فق ػػه اإلم ػػنـ أحم ػػد ب ػػف حيب ػػؿ :لمحج ػػنكم،
(ِ.)ِٕٔ/

(ٖ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ِٗ/ّ( ،،
(ٗ) الميتق شرح المكط  :لمبنج.)ُٕٕ/ٓ( ،،
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من ذكره العنمؿ مف قدر الربح ثـ تحنسبن فكجدا رأس المنؿ ينقصن ترادا الربح ليستكمؿ رأس المنؿ"(ُ).

ػنرب أخػػذ شػ،ء مػػف الػربح حتػ يسػمـ رأس المػػنؿ إلػ ربػػه ،كمتػ
قػنؿ ابــن قدامــة –رحمػه ا﵀" :-ن يسػػتحؽ المض ي
كنف ف ،المنؿ خسراف ،كربح ،جبرت الكضيعة مف الربح"(ِ).
يجكز عيد المالكية أف يتقنسمن الػربح دكف محنسػبة كمفنصػمة ،قػنؿ ابـن رشـد القرطبـي –رحمػه ا﵀ " :-كظػنهر أف
اقتسػػنمهمن ال ػربح عم ػ غيػػر محنسػػبة كن اعتمػػند مفنصػػمة جػػنئز أليػػه قػػنؿ :إذا كنيػػن يفعػػالف ذلػػؾ كجػػنء فػػ ،المػػنؿ

يقصنف جبر مف الربح الذم اقتسمنه"(ّ).

(ْ)

المـذىب الثــاني :ذىــب الشــافعية فــي المعتمــد
المال بشرط رضا رب المال.

ـارب قبــل حضــور
إلــى أنـو يجــوز أن يتحاســب ُّ
رب المــال والمضـ ُ

قنؿ اإلمام الشافعي  -رحمه ا﵀ " :-كهذا كمه كمن قنؿ منلؾ إن قكله يحضر المنؿ حت يحنسػبه فػإف كػنف عيػده

صندقن فال يضره يحضر المنؿ ،أك ن يحضره"(ٓ).

لكيي ،رأيت ابف قدامة المقدس ،بعدمن قرر هذه المس لة قنؿ" :كن يعمـ ف ،هذا خالفن"(ٔ) ،ككذلؾ قنؿ المرداكم ف،

"اإليصنؼ"(ٕ) ،م أف المس لة فيهن خالؼ كمن رأيين.
رابعاً -سبب الخالف:

القيػنس عمػ قسػػمة التركػػة ،فمػػف قنسػه قسػػـ الػربح عمػ قسػػمة الػكارث لمتركػة قػػنؿ بعػػدـ الجػكاز ،كمػػف قػػنؿ

كبعده عف الصكرة قنؿ بنلجكاز.
بعدـ صحة القينس ي
خامساً -األدلـــــــة:

أدلة المذىب األول :استدؿ الجمهكر عم عدـ الجكاز بنلسية اليبكية كالمعقكؿ:

أوالً -السنة النبوية:

ِ
ِ
ص َـال تَ ُو
عف عم ،بػف أبػ ،طنلػب  --قػنؿ :قػنؿ :اليبػ - ،عميػه الصػالة كالسػالـ َ ( :-مثَـ ُل الَّـذي َال ُيـت ُّم َ
ــو َكـــ َذلِ َك ا ْلمصـــمِّي َال تُ ْقبـــ ُل َن ِ
ــو أرْس مالِـ ِ
َكمثَـ ِــل التَّـ ِ
ــؤدِّي
ــو َحتَّـــى ُيـ َ
اف َمتُـ ُ
ــو ِرْب ُحـ ُ
ــص َلـ ُ
َ
ُ َ
ــو َحتَّـــى َي ْخمُـ َ
ــاج ِر َال َي ْخمُـ ُ
ــص َلـ ُ َ ُ َ
َ
(ٖ)
يض َة) .
ا ْلفَ ِر َ
(ُ) الحنكم الكبير :لممنكردم.)ِّٕ/ٕ( ،

(ِ) المغي :،نبف قدامة المقدس.)ُْ/ٓ( ،،

(ّ) البينف كالتحصيؿ :نبف رشد.)ِّٖ/ُِ( ،

(ْ) الحنكم الكبير :لممنكردم ،)ِّٕ/ٕ( ،تكممة شرح المهذب :لممطيع.)ّّٖ/ُْ( ،،
(ٓ) األـ :لمشنفع.)َُ/ْ( ،،

(ٔ) المغي :،نبف قدامة المقدس.)ُْ/ٓ( ،،

(ٕ) اإليصنؼ ف ،معرفة الراجح مف الخالؼ :لممرداكم.)ّْْ/ٓ( ،

(ٖ ) السػػيف الكبػػرل لمبيهقػػ :،كتػػنب (أقػػؿ مػػن يجػػزئ مػػف عمػػؿ الصػػالة) ،بػػنب (مػػن ركم فػػ ،إتمػػنـ الفريضػػة مػػف التطػػكع ،حػػديث بػػرقـ
(ََْْ) .)ُْٓ/ِ( ،كقػػنؿ" :مكس ػ بػػف عبيػػدة ن يحػػتج بػػه ،كقػػد اختمػػؼ عميػػه فػػ ،إسػػينده" ،قػػنؿ ابػػف رجػػب " :مكس ػ بػػف عبيػػدة،
ضعيؼ جدنا مف قبؿ حفظه ،كقد تفرد بهذا" .فتح البنرم :نبف رجب.)ُْٓ/ٓ( ،
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وجو الداللة:
إف الربح ن يتبيف قبؿ كصكؿ رأس المنؿ إل رب المنؿ ألف رأس المػنؿ أصػؿ ،كالػربح فػرع كمػن بقػ ،مػف

رأس المنؿ ف ،يد المضنرب فهك أميف فيه(ُ).
ثانياً -من المعقول:

ُ -إ ف أخذه حصته ميه مقنسمة فيه كن يجكز أف يتقنسمن ربح القراض إن بعد أف يحصؿ رأس المنؿ(ِ).
ِ -إيهمن يتحنسبنف عم جهنلة فال يجكز(ّ).

ّ -إ ف قسمة الربح قبؿ قبض رأس المنؿ مكقكفة فإذا قبض رب المنؿ رأس منله يفذت القسمة(ْ).
ْ -إيه قد ن يصدؽ فيمن يخبر به مف كفكره أك سالمته(ٓ).

ٓ -قسػػمة الػ ػربح هي ػػن قب ػػؿ كصػػكؿ رأس الم ػػنؿ إلػػ رب الم ػػنؿ بميزلػػة قس ػػمة الػ ػكارث الترك ػػة م ػ قي ػػنـ ال ػػديف عمػ ػ

الميت(ٔ).

ٔ -يجب حضكر المنؿ مخنفة أف يككف يقص فيه فهك يحب أن ييتزع ميه كاف يقص عيده(ٕ).
ٕ -إف معي الربح هك الفنضؿ عف رأس المنؿ ،كمن لـ يفضؿ فميس بربح(ٖ).
أدلة المذىب الثاني :استدؿ الشنفعية عم الجكاز بنلمعقكؿ:

ُ -إف حضكر المنؿ عيد المحنسبة احتينط لرب المنؿ كالعنمؿ كقد تركنه(ٗ).
ػيف عيػػده عم ػ رأس
ِ -إف رب المػػنؿ يثػػؽ فػػ ،المضػػنرب ،فػػال يشػػترط حضػػكر المػػنؿ عيػػد المفنصػػمة ،فنلعنمػػؿ أمػ ه
المنؿ كمقدار الربح(َُ).

سادساً -المناقشة:

مناقشة أدلة المذىب األول:

و
مينقشنت عم أدلة الجمهكر ،كيمكف لمبنحث أف يينقش أدلتهـ كنآلت:،
لـ يكرد الشنفعيةي –حسب عمم-،

أُ -يجاب عن استدالليم بالسنة النبوية بما يمي:
ضعيؼ ن تقكـ به حجة.
ُ -إف الحديث
ه
(ُ) المبسكط :لمسرخس.)َُٓ/ِِ( ،،

(ِ) الميتق شرح المكط  :لمبنج.)ُٕٕ/ٓ( ،،
(ّ) بحر المذهب :لمركيني.)ّٗ/ٕ( ،،

(ْ) البحر الرائؽ شرح كيز الدقنئؽ :نبف يجيـ.)ِٖٔ/ٕ( ،
(ٓ) الحنكم الكبير :لممنكردم.)ِّٕ/ٕ( ،
(ٔ) المبسكط :لمسرخس.)َُٓ/ِِ( ،،

(ٕ) البينف كالتحصيؿ :نبف رشد.)ِّٖ/ُِ( ،
(ٖ) المغي :،نبف قدامة المقدس)ُْ/ٓ( ،،
(ٗ) بحر المذهب :لمركيني.)ِٗ/ٕ( ،،
(َُ) األـ :لمشنفع.)َُ/ْ( :،

- 77 -

الحديث عم عدـ جكاز المفنصمة ف ،الربح عيد غينب المنؿ ،كغنيةي من يػدؿ عميػه أف الػربح لػف يكػكف
ِ -لـ يدؿ
ي
أس منله ،كرأس منؿ المضنربة هين سميـ ،كيد المضنرب عميه يد أمنية.
مفيدان لمتنجر حت يسمىـ له ر ي

ب -يجاب عن استدالليم بالمعقول بما يمي:

كيستممهن ،إيمن تفنصال فيه كالمنؿ غنئب.
ُ -إف المضنرب لـ ي خ ٍذ حصته مف الربح
ٍ
ِ -ن يكجػد جهنلػػة هيػػن ،فػرب المػػنؿ رضػػ ،ب منيػػة المضػنرب كرأس المػػنؿ معمػػكـ لصػنحبه ،كايمػػن المضػػنرب أخبػػر
بقدر الربح.
ّ -طنلمن أيكـ قمتـ ب ف القسمة مكقكفة ،فه ،إذف صحيحة ،كليست بنطمة ،كتيتظر إجنزة رب المنؿ.

ْ -صحيح ،كاألصؿ ف ،المضػنربة أيهػن عقػد أمنيػة ،كيػده عمػ رأس المػنؿ يػد أمنيػة ،لػذلؾ يقػكؿ بػنلجكاز إذا كػنف
المضنرب أميين.

ٓ -ن يصح تشبيه قسمة الربح بقسمة الكارث عيد كجكد الديف لعدة أمكر:

أ -ألف الذم ييقسـ ف ،هذه الصكرة هك الربح ،كليس أصؿ المنؿ.
ب -ألف الربح ن يشبه التركة أليه استحقنؽ بمكجب العقد ،كالتركة استحقنؽ بمكجب اليص القرآي.،
ج -إف الربح قد يكجد كقد ن يكجد ،أمن التركة فه ،مكجكدة.
يقص ف ،رأس المنؿ فإيه يكمؿ مف الربح ،كن يحدث هذا ف ،التركة ،فإيه ن يكمؿ مف الديف.
د -إذا حصؿ ه
مناقشة أدلة المذىب الثاني:
لـ يكرد أصحنب هذا المذهب أدلة كثيرة عم جػكاز هػذه الصػكرة –حسػب عممػ ،-،كن تكفػ ،األدلػة لمقػكؿ
بنلجكاز ،كلـ يينقشكا الجمهكر ف ،أدلتهـ ،كيمكف أف يينقشهـ فيقكؿ:
ػنرب أمييػن فػ،
ػص فإيػه يكمػؿ مػف هػذا الػربح ،كاذا لػـ يكػف المض ي
ُ -أف هذا انحتينط مهـ جدنا أليه إذا حصؿ يق ه
اإلخبنر عف الربح فإيه يرج إل رأس المنؿ.
ِ -كلػػك كػػنف الشػريؾ كصػػين مػػن جػػنز لػػه أف يقنسػػـ يفسػػه عػػف أيتنمػػه كايمػػن يقنسػػمه عػػيهـ ككيػػؿ الحػػنكـ ،كن بػػد مػػف
ككيؿ رب المنؿ عم المقنسمة أك حضكره ليفسه كحضكر منؿ القراض عيد قسمة الربح(ُ).

سابعاً -الترجيح:

والذي يراه الباحث راجحاً –وا﵀ أعمم -القول بجواز المفاصمة في الربح مع ياب المال بشرط رضا

رب المال؛ لألمور اآلتية:

ضعيؼ ن تقكـ به حجة ،كمن أيه ن يدؿ عم عدـ جكاز هذه الصكرة.
ُ -إف الحديث
ه
ّ -إ ف عقد المضنربة عقد أمنية ،كالمضنرب أميف عم المنؿ كعم اإلخبنر بنلربح.
ْ -إذا كثؽ رب المنؿ ف ،المضنرب كرض ،فإيهمن يتنفصالف.
ٓ -إيين اشترطين رضن رب المنؿ لمقكؿ بنلجكاز.

ٔ -إ ف المنلكية القنئميف بعدـ الجكاز يقكلكف بجكاز مقنسمة الربح دكف مفنصمة كمحنسبة.
(ُ) انستذكنر :نبف عبدالبر.)َّ/ٕ( ،
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ادلغهة انثامه

أو ًال -صورة المسألة:

قُل ادلضازب نسب ادلال ٌري يصتك مه انستح

ـذت لنفســي مثمــو
(الرجـل يــدفع إلــى رجــل مــاالً مضـاربة ثــم جــاءه فقــال :ىــذه حصــتك مـن الــربح وقــد أخـ ُ
ورأس مالك عندي)(ُ).
ثانياً -تحرير محل النزاع:

أجم ػ األئمػػة األربعػػة عم ػ أيػػه ن يجػػكز لمعنمػػؿ أف ي خػػذ يصػػيبه مػػف ال ػربح إن بحض ػرة رب المػػنؿ ،كأف

حضكر رب المنؿ شرط ف ،قسمة المنؿ ،كأخذ العنمؿ حصته ،كأيػه لػيس يكفػ ،فػ ،ذلػؾ أف يقسػمه بحضػكر بييػة،

كن غيرهن(ِ).

وىذه ىي نصوص الفقياء:
قنؿ اإلمام أبو حنيفة –رحمه ا﵀" :-إي ،ن أحب ذلؾ كن يككف قسػمته حتػ يحضػر المػنؿ كمػه كيحنسػبه

كيعمـ أيه كافر كيصؿ إليه ثـ يقتسمنف الربح بييهمن ثـ إف شنء رده عم مضنربته كاف شنء أمسكه"(ّ).

كقنؿ اإلمام مالك –رحمه ا﵀ " :-ن أحب ذلؾ حت يحضر المنؿ كمػه فيحنسػبه حتػ يحصػؿ رأس المػنؿ
كيعمػػـ أيػػه كافػػر كيصػػؿ إليػػه ثػػـ يقتسػػمنف ال ػربح بييهمػػن ،ثػػـ يػػرد إليػػه المػػنؿ إف شػػنء أك يحبسػػه ،كايمػػن يجػػب حضػػكر
المنؿ مخنفة أف يككف العنمؿ قد يقص فيه فهك يجب أف ن ييزع ميه كأف يقره ف ،يده"(ْ).

كقػػنؿ العالّمــة الرويــاني –رحمػػه ا﵀" :-كن يمػػزـ رب المػػنؿ أف يحنسػػبه إن بعػػد حضػػكر المػػنؿ أليػػه قػػد ن

يصدؽ فيمن يخبر به مف كفكره أك سالمته ،فإذا حضر المنؿ تحنسبن فإف ظهر ربح تقنسمن"(ٓ).

كقنؿ ابن قدامة –رحمه ا﵀" :-إف الربح إذا ظهر ف ،المضنربة ،لػـ يجػز لممضػنرب أخػذ شػ،ء ميػه بغيػر

إذف رب المنؿ ،ن يعمـ ف ،هذا بيف أهؿ العمـ خالفن"(ٔ).

كقػػنؿ" :كن يسػػتحؽ أخػػذ شػػ،ء مػػف ال ػربح حت ػ يسػػمـ رأس المػػنؿ إل ػ ربػػه ،كمت ػ كػػنف فػػ ،المػػنؿ خس ػراف ،كربػػح،
جبرت الكضيعة مف الربح ألف معي الربح هك الفنضؿ عػف رأس المػنؿ ،كمػن لػـ يفضػؿ فمػيس بػربح .كن يعمػـ فػ،

هذا خالفن"(ٕ).

كاختمفكا ف ،كقت تمميؾ العنمؿ حصته مف الربح هؿ يممكهن بمجرد ظهكر الربح أك ن يممكهن إن بعد بنلقسمة.

(ُ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ِٗ/ّ( ،،
(ِ) بداية المجتهد :نبف رشد.)ِٓ/ْ( ،

(ّ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ِٗ/ّ( ،،
(ْ) الميتق شرح المكط  :لمبنج.)ُٕٖ/ٓ( ،،
(ٓ) بحر المذهب :لمركيني.)ِٗ/ٕ( ،،

(ٔ) المغي :،نبف قدامة المقدس.)ْٔ/ٓ( ،،
(ٕ) المصدر السنبؽ.)ُْ/ٓ( :
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العممنء ف ،هذه المس لة عم مذهبيف:
ثالثاً -مذاىب الفقياء :اختمؼ
ي
المذىب األول :ذىب الحنفية(ُ) والمالكية في ير المشيور(ِ) و ير األظير عند الشافعية(ّ) والحنابمـة
المضارب يممك حصتو من الربح بمجرد ظيور الربح ،دون توقف عمى القسـمة ،ولكـن ال
في المعتمد(ْ) إلى أن
َ
يستقر ممكو لنصيبو منو إال بعد القسمة وتسميم رأس المال إلى صاحبو.

قػػنؿ الزيمعــي –رحمػػه ا﵀" :-كلػػك اشػػترل العنمػػؿ بػػنأللؼ أن نم ػة أك غيم ػن أك بق ػ انر أك مكزكي ػن يسػػنكم ألفػػيف زك ػ حظػػه
لظهكر الربح"(ٓ).
كقنؿ اإلمام القرافي –رحمه ا﵀" :-قػنؿ صػنحب الميتقػ ن يممػؾ العنمػؿ حصػته بػنلظهكر بػؿ بنلقسػمة ألف سػبب
انستحقنؽ العمؿ فال يستحؽ إن بعده ،كهك المشهكر كعف منلؾ بنلظهكر أليهمن شريكنف(ٔ).

كقنؿ اإلمام الشيرازي –رحمه ا﵀" :-كاف ظهػر فػ ،المػنؿ ربػح ففيػه قػكنف :أحـدىما أف العنمػؿ ن يممػؾ حصػته إن
بنلقس ػػمة كيك ػػكف الجميػػ ل ػػرب الم ػػنؿ كزكنت ػػه عمي ػػه كل ػػه أف يخرجه ػػن م ػػف الم ػػنؿ والثـــاني أف العنم ػػؿ يمم ػػؾ حص ػػته

بنلظهكر كيجرم ف ،حكله إن أيه ن يخرج الزكنة ميه قبؿ المقنسمة"(ٕ).

كقػػنؿ الكمــوذاني –رحمػػه ا﵀": -هػػؿ يممػػؾ العنمػػؿ ال ػربح بػػنلظهكر أك بنلقسػػمة؟ كفيػػه ركايتػػنف :إحــداىما :أيػػه يممػػؾ

بنلظهكر ،كيجزئ ف ،حؽ الزكنة .والرواية األخرى :ن يممؾ إن بنلقسمة(ٖ).
(ٗ)

المــذىب الثــاني :ذىــب المالكيــة فــي المشــيور

(َُ)

والشــافعية فــي األظيــر

(ُُ)

والحنابمــة فــي روايــة

إلــى أن

المضارب ال يممك حصتو من الربح إال بالقسمة ،وليس بمجرد ظيور الربح.
َ
قنؿ اإلمام القرافي –رحمه ا﵀" :-قنؿ صنحب الميتق ن يممؾ العنمؿ حصػته بػنلظهكر بػؿ بنلقسػمة ألف
سبب انستحقنؽ العمؿ فال يستحؽ إن بعده كهك المشهكر"(ُِ).

(ُ) المبسكط :لمسرخس ،)َُٓ/ِِ( ،،تبييف الحقنئؽ :لمزيمع ،)ُٔ/ٓ( ،،البينية شرح الهداية :لمعيي.)ٗٔ/َُ( ،،

(ِ) جنم األمهنت :نبف الحنجب( ،ص ،)ِْٓ :الذخيرة :لمقراف ،)ٖٗ/ٔ( ،،الميتق شرح المكط  :لمبنج.)ُٓٓ/ٓ( ،،
(ّ) البينف ف ،مذهب اإلمنـ الشنفع :،لمعمراي ،)ِِٕ/ٕ( ،،تكممة شرح المهذب :لممطيع.)ّٕٕ/ُْ( ،،

(ْ) الشرح الكبير عم متف المقي  :نبف قدامة الجمنعيم ،)ُْْ/ِ( ،،كشنؼ القينع :لمبهكت.)َِٓ/ّ( ،،
(ٓ) تبييف الحقنئؽ :لمزيمع.)ٕٓ/ٓ( ،،
(ٔ) الذخيرة :لمقراف.)ٖٗ/ٔ( ،،

(ٕ) التيبيه ف ،الفقه الشنفع :،لمشيرازم( ،ص.)َُِ :

(ٖ) الهداية عم مذهب اإلمنـ أحمد :لمكمكذاي( ،،ص.)ِٖٖ :

(ٗ) الذخيرة :لمقراف ،)ٖٗ/ٔ( ،،الميتق شرح المكط  :لمبنج.)ُْٓ/ٓ( ،،

(َُ) يهنية المطمب ف ،دراية المذهب :لمجكيي ،)َْٓ/ٕ( ،،مغيػ ،المحتػنج :لمشػربيي ،)ُِْ/ّ( ،،حنشػيتن قميػكب ،كعميػرة :لقميػكب،
كعميرة.)ٔٔ/ّ( ،

(ُُ) المغي :،نبف قدامة المقدس ،)ُْ/ٓ( ،،الشرح الكبير عم متف المقي  :نبف قدامة الجمنعيم.)ُْْ/ِ( ،،
(ُِ) الذخيرة :لمقراف.)ٖٗ/ٔ( ،،
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قػػنؿ البــاجي شػػنرح المكط ػ  " :قػػنؿ أيػػه ن يجػػكز أف يقنسػػـ ال ػربح إن بعػػد رد أرس المػػنؿ كقػػبض صػػنحبه لػػه ألف
العنمػػؿ ن يممػػؾ حصػػته مػػف ال ػربح إن بعػػد القسػػمة ،كال ػربح تب ػ فػػ ،القسػػمة ل ػرأس المػػنؿ ن تصػػح قسػػمته إن بعػػد

ذلؾ"(ُ).

ق ػػنؿ اإلمـــام الجـــويني –رحم ػػه ا﵀ " :-المم ػػؾ ف ػػ ،الج ػػزء المش ػػركط م ػػف الػ ػربح متػػ يحص ػػؿ لمعنم ػػؿ؟ كفيػ ػه ق ػػكنف
ػكت ممكػه عمػ
بح ،ىم ى
مؾ العنم يؿ القسطى المشػركطى لػه مػف الػربح ،كلػـ يتكقػؼ ثب ي
لمشنفع :،أحدىما  -أيه إذا ظهر الر ي
المفنصمة ،والقول الثاني :أف العنمؿ ن يممؾ من شرط لػه بمجػرد الظهػكر ،حتػ تيتهػ ،المعنممػة عمػ مػن سيصػؼ

ايتهنءهن .كهذا اختينر المزي.)ِ("،
ى
رابعاً -سبب الخالف:

عنم ػ يؿ الق ػراض دائػ هػر بػػيف أف يكػػكف ش ػريكن بعممػػه كرب المػػنؿ بمنلػػه كبػػيف أف يكػػكف أجي ػ نار نختصػػنص رب
الم ػػنؿ بغ ػػرـ رأس الم ػػنؿ كألي ػػه معنكض ػػة عمػ ػ عم ػػؿ كه ػػك شػ ػ ف اإلج ػػنرة ،كمقتضػ ػ الش ػػركة أف يمم ػػؾ ب ػػنلظهكر

كمقتض ػ اإلجػػنرة أن يممػػؾ إن بنلقسػػمة ،فمػػف غمػػب الشػػركة كمػػؿ الشػػركط ف ػ ،حػػؽ كػػؿ كاحػػد ميهمػػن ،كمػػف غمػػب
اإلجنرة جعؿ المنؿ كربحه لربه فال يعتبر العنمؿ أصالن(ّ).

خامساً -األدلـــــــة:

أدلة المذىب األول :استدؿ الفريؽ األكؿ القنئمكف ب يه يممؾ حصته بمجرد الظهكر بنلقينس كالمعقكؿ:

أوالً -القياس:

ُ -قينسن عم المسنقنة:

وجو القياس:

لممسػنق ،فيػػه قبػػؿ القسػػمة حػػؽ مؤكػػد يػػكرث عيػػه ،كيقػػدـ بػػه عمػ الغرمػػنء لتعمقػػه بػػنلعيف ،كيصػػح إع ارضػػه

عيه ،فيممؾ المسنق ،حصته مف الثمرة لظهكرهن(ْ).
ِ -قينسن عم كؿ شرط صحيح ف ،عقد(ٓ).

وجو القياس:

هػك أف يكػكف لػه جػزء مػف الػربح ،فػإذا كجػد يجػب أف يممكػه بحكػـ الشػرط ،ككػذلؾ المضػنرب يممػؾ يصػػيبه

مف الربح بمجرد كجكده كظهكره(ٔ).

(ُ) الميتق شرح المكط  :لمبنج.)ُٕٗ-ُٕٖ/ٓ( ،،

(ِ) يهنية المطمب ف ،دراية المذهب :لمجكيي.)َْٓ/ٕ( ،،
(ّ) الذخيرة :لمقراف.)ِٓ/ّ( ،،

(ْ) مغي ،المحتنج :لمشربيي ،)ُِْ/ّ( ،،المغي :،نبف قدامة المقدس.)ُْ/ٓ( ،،
(ٓ) المغي :،نبف قدامة المقدس.)ُْ/ٓ( ،،
(ٔ) المغي :،نبف قدامة المقدس.)ُْ/ٓ( ،،
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ثانياً -المعقول:

ُ -إف الش ػػرط ص ػػحيح ،فيثب ػػت مقتض ػػنه ،كه ػػك أف يك ػػكف ل ػػه ج ػػزء م ػػف الػ ػربح ،فػ ػإذا كج ػػد يج ػػب أف يممك ػػه بحك ػػـ

الشرط(ُ).

ِ -أليه يممؾ المطنلبة بنلقسمة كن يمتي أف يممكه ،فكنف منلكن ك حد شريك ،العينف(ِ).)ّ(.

ّ -ن ي مي ػ ػ أف يممكػػػه ،كيكػ ػػكف كقنيػػػة ل ػ ػرأس المػػػنؿ ،كيصػ ػػيب رب المػػػنؿ مػ ػػف ال ػ ػربح ،كبهػ ػػذا امتي ػ ػ اختصنصػ ػػه

بربحه(ْ).

ْ -كأليه لك اختص بربح يصيبه نستحؽ مف الربح أكثر ممن شرط له ،كن يثبت بنلشرط من يخنلؼ مقتضنه(ٓ).
ٓ -ألف هذا الجزء مممكؾ كن بد له مف منلؾ كرب المنؿ ن يممكه اتفنقن فمزـ أف يككف لممضنرب(ٔ).
أدلة المذىب الثاني :استدؿ الفريؽ الثني ،القنئمكف ب يه يممؾ حصته بنلقسمة بنلمعقكؿ:

أحد بنختصنصه بيصيبه مف الربح(ٕ).
ُ  -إف
المضنرب لك ممؾ يصيبه بنلظهكر نختص بربحه ،كلـ يقؿ ه
ى
ِ -ألف يصيبه مشنع كليس له أف يقنسـ يفسه ،كألف ممكه عميه غير مستقر ،كأليه كقنية لرأس المنؿ كن يؤمف

الخسراف(ٖ).

سادساً -المناقشة:

مناقشة أدلة المذىب األول :يجاب عن استدالليم بالقياس:

ُ -القينس عمػ المسػنقنة :قيػنس مػ الفػنرؽ ،فػ ف الػربح كقنيػة لػرأس المػنؿ ،بخػالؼ يصػيب العنمػؿ مػف الثمػنر ن

يجبر به يقص اليخؿ(ٗ).

ِ -القين س عم كػؿ شػرط صػحيح :الشػرط صػحيح يعػـ ،لكيػه ن يممػؾ حصػته بػنلظهكر ،حتػ يسػتقر رأس المػنؿ
ف ،يد صنحبه ألف هينؾ جهنلة ف ،المنؿ(َُ).

(ُ) الشرح الكبير عم متف المقي  :نبف قدامة الجمنعيم.)ُٔٔ/ٓ( ،،
(ِ) شــركة ِ
العنــان :العيػػنف مػػف المعنيػػة كهػػ ،المعنرضػػة كالمعنرضػػة المسػػنكاة ،هػػك أف يشػػترؾ اثيػػنف بمنليهمػػن عم ػ أف يعمػػال فيػػه
ب بدايهمن ،كالربح بييهمن ،فإذا صحت ،فمن تمؼ مف المنليف ،فهك مف ضمنيهمن ،كاف خسػرا ،كنيػت الخسػنرة بييهمػن عمػ قػدر المػنليف.

كهػػ ،جػػنئزة بننتفػػنؽ .ايظػػر :البحػػر ال ارئػػؽ :نبػػف يجػػيـ ،)ُٖٕ/ٓ( ،جػػنم األمهػػنت :نبػػف الحنجػػب ،)ّّٗ/ُ( ،بحػػر المػػذهب:
لمركيني ،)ُِ/ٔ( ،،الكنف ،ف ،فقه اإلمنـ أحمد :نبف قدامة المقدس.)ُْٔ/ِ( ،،
(ّ) المغي :،نبف قدامة المقدس ،)ُْ/ٓ( ،،كشنؼ القينع :لمبهكت.)َِٓ/ّ( ،،
(ْ) المغي :،نبف قدامة المقدس.)ُْ/ٓ( ،،
(ٓ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.

(ٔ) المغي :،نبف قدامة المقدس ،)ْٔ/ٓ( ،،كشنؼ القينع :لمبهكت.)َِٓ/ّ( ،،
(ٕ) المغي :،نبف قدامة المقدس.)ُْ/ٓ( ،،
(ٖ) كشنؼ القينع :لمبهكت.)َِٓ/ّ( ،،

(ٗ) مغي ،المحتنج :لمشربيي.)ُِْ/ّ( ،،

(َُ) الحنكم الكبير :لممنكردم.)ِّٕ/ٕ( ،
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يجاب عن استدالليم بالمعقول:

ُ -لك ممكه بمجرد الظهكر لكجب أف يككف شريكن لرب المنؿ(ُ).
ِ -ألف سبب انستحقنؽ العمؿ فال يستحؽ إن بعده(ِ).

ّ -ألف العنمؿ ن يممؾ حصته مف الربح إن بعد القسمة ،كالربح تبػ فػ ،القسػمة لػرأس المػنؿ ن تصػح قسػمته إن

بعد ذلؾ ألف مقتض القراض أف يجبر رأس المنؿ بنلربح ،كلك عقدا القراض عم خالؼ ذلؾ لـ يصح(ّ).

ْ -إذ لك ممؾ به لكنف شريكن ف ،المنؿ ،حت لك همؾ ميه شػ،ء همػؾ مػف المػنليف ،كلػيس كػذلؾ ،بػؿ الػربح كقنيػة

لرأس المنؿ(ْ) ،فإذا حدث يقصنف ف ،رأس المنؿ يزؿ اليقصنف مف الربح كبق ،رأس المنؿ سنلمن.
مناقشة أدلة المذىب الثاني:

ػحيح فػػ ،عقػ وػد صػػحيح ،فيثبػػت مقتض ػ الشػػرط ،كهػػك أف
ُ -إف شػػرط جػػزء معمػػكـ مػػف ال ػربح لممضػػنرب شػػرطه صػ ه
يستحؽ القدر المسم له مف الربح ،كاذا استحقه كجب أف يممكه بمجرد ظهكر الربح(ٓ).
المسم المستحؽ له مف الربح ليس مممككن لرب المنؿ ،كن تثبت أحكػنـ الممػؾ فػ ،حقػه ،فكجػب
ِ -إف هذا القدر ٌ
أف يككف مممككن لممضنرب ،حت ن يصير غير مممكؾ ألحد(ٔ).
ّ -إيػػه يممػػؾ المطنلبػػة بقسػػمة ال ػربح ،كلػػك لػػـ يكػػف منلك ػن ليصػػنبه بمجػػرد ظهػػكر ال ػربح لمػػن كػػنف لػػه حػػؽ المطنلبػػة

المضنرب منلكن ليصيبه كشريؾ العينف(ٕ).
بنلقسمة ،فكنف
ي
ْ -أمػػن أيػػه ن يخػػتص بربحػػه قبػػؿ القسػػمة أليػػه كقنيػػة ل ػرأس المػػنؿ كضػػمنف لػػه ،كيصػػيب رب المػػنؿ مػػف ال ػربح،
كككيه ضنمين لػرأس المػنؿ ككقنيػة لػه ن يتيػنف مػ ممكيتػه ،كن يميػ ذلػؾ أف يممكػه كحػبس المبيػ إلػ أف يقػبض
البنئ الثمف ،فإيه ن يمي أف يككف المبي قد ممكه المشترم بنلعقد(ٖ).

سابعاً -الترجيح:

ـارب يممــك حصــتو مــن الــربح بمجــرد ظيــور
والــذي ي ـراه الباحــث راجح ـاً –وا﵀ أعمــم -القــول بــأن المضـ َ
الــربح ،دون توقــف عمــى ال قســمة ،ولكــن ال يســتقر ممكــو لنصــيبو منــو إال بعــد القســمة وتســميم رأس المــال إلــى

صاحبو؛ وذلك لألمور اآلتية:

ُ -ألف المضنرب شريؾ لرب المنؿ ف ،الربح حسػب مػن اتفقػن عميػه ألف الػربح حصػؿ بم و
ػنؿ كعمػؿ ،فنسػتحؽ كػؿ

ميهمن جزءان مف الربح.

(ُ) المغي :،نبف قدامة المقدس.)ُْ/ٓ( ،،
(ِ) الذخيرة :لمقراف.)ٖٗ/ٔ( ،،

(ّ) الميتق شرح المكط  :لمبنج.)ُٕٗ-ُٕٖ/ٓ( ،،
(ْ) مغي ،المحتنج :لمشربيي)ُِْ/ّ( ،،

(ٓ) الشرح الكبير عم متف المقي  :نبف قدامة الجمنعيم.)ُٔٔ/ٓ( ،،

(ٔ) المغي :،نبف قدامة المقدس ،)ْٔ/ٓ( ،،كشنؼ القينع :لمبهكت.)َِٓ/ّ( ،،
(ٕ) المغي :،نبف قدامة المقدس.)ْٔ/ٓ( ،،
(ٖ) مغي ،المحتنج :لمشربيي.)ُِْ/ّ( ،،
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ِ -إف المض ػػنرب يس ػػتحؽ يص ػػيبه م ػػف الػ ػربح بمقتضػػ عق ػػد المض ػػنربة ،ف ػػإذا م ػػن ق ػػنـ بنلعم ػػؿ كظه ػػر الػ ػربح مم ػػؾ
يصيبه.
ّ -إف يصيب العنمؿ مف الربح ليس مممككن لرب المنؿ ،فكجب أف يككف مممككن لممضنرب.

ْ -القكؿ ب ف الربح كقنية لرأس المنؿ ن يتينف م ممكيته كن يمي أف يممكه كحبس المبي عيد البنئ .

ى
ى ى
ى
ى
ى ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
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ى
ى
المبحثىالثالث ى
أحكامىربىالمالىوالعاملىالمضارب ى
ذ
وفقهذمثانقةذمطالب -:ذ
ادلطؾبذاألول-ذخؾطذمالذادلضاربة .ذ
ادلطؾبذالثاني-ذادلضاربذوضارب .ذ
ادلطؾبذالثالث-ذالرجلذودفعذادلالذمضاربةذفادتدؾفذمـهذالعامل .ذ
ادلطؾبذالرابع-ذالؽراءذيفذادلضاربة .ذ
ادلطؾبذاخلامس-ذاختالفذربذادلالذوادلضاربذيفذالربح .ذ
ادلطؾبذالدادس-ذإذاذدُرقذمالذادلضاربةذبعدذالشراء .ذ
ادلطؾبذالدابع-ذإذاذتػادخاذفبؼيذعـدذأحدهؿاذذيءذمنذادلضاربة .ذ
ادلطؾبذالثامن-ذرفضذادلضاربذأمرذربذادلالذبالبقع .ذ
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ادلغهة األَل

أو ًال -صورة المسألة:

خهظ مال ادلضازتة

(رجل دفع إلى رجل ماالً مضاربة ،وأمره أن يعمل فيو برأيو ،فاشترى سمعة وزاد ثمنيا من عنده)(ُ).

ثانياً -تحرير محل النزاع:

اتفقػت كممػةي الفقهػنء األربعػػة عمػ أف العنمػؿ إيمػن يجػػب لػه أف يتصػرؼ فػ ،عقػػد القػراض مػن يتصػرؼ فيػػه

اليػػنس غنلبػ ػن ف ػػ ،أكث ػػر األحػ ػكاؿ(ِ) ،كاتفقػ ػكا عمػػ ع ػػدـ ج ػكاز شػ ػراء العنم ػػؿ بػ ػ كثر م ػػف رأس م ػػنؿ المض ػػنربة بغي ػػر

إذف(ّ) ،كاختمفكا ف ،خمط منؿ المضنربة ،هؿ نبد فيه مف اإلذف أـ يجكز بمطمؽ العقد؟

ثالثاً -مذاىب الفقياء :اختمؼ الفقهن يء ف ،هذه المس لة عم مذهبيف:
المـذىب األول :ذىـب الحنيفـة(ْ) والشـافعية(ٓ) والحنابمـة(ٔ) إلــى القـول بجـواز خمـط مـال المضـاربة بمــال
العامل عند وجود اإلذن قبل التصرف في المال األول ،وال يجوز قبل اإلذن.
قنؿ السرخسي-رحمه ا﵀" :-كاذا قنؿ رب المنؿ لممضنرب اعمؿ فيه ب أريػؾ فخمطػه بمنلػه ثػـ اشػترل بػه جػنز عمػ
المضػػنربة أليػػه بتعمػػيـ التفػػكيض إل ػ أريػػه يممػػؾ الخمػػط بمنلػػه فػػال يصػػير بػػه مخنلف ػن ،كلػػك لػػـ يقػػؿ لػػه :اعمػػؿ فيػػه

برأيؾ كنف هك بنلخمط مخنلفن ضنمين لممنؿ كالربح له كالكضيعة عميه لبطالف حكـ المضنربة بفكات شرطهن"(ٕ).

قػػنؿ اإلمــام النــووي –رحمػػه ا﵀" :-إذا خمػػط العنمػػؿ مػػنؿ الق ػراض بمنلػػه ،صػػنر ضػػنمين ،ككػػذا لػػك قنرضػػه رجػػالف،
فخمط منؿ أحدهمن بنآلخر ،ككذا لك قنرضه كاحد عم منليف بعقديف ،فخمطهمن ،ضمف ،فمك دف إليه ألفن قراضن،

(ُ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ِّ/ّ(،،

(ِ) بدائ الصينئ  :لمكنسني ،)ٖٕ/ٔ( ،،بداية المجتهد :نبػف رشػد ،)ِٔ/ْ( ،مغيػ ،المحتػنج :لمشػربيي ،)ََْ/ّ( ،،المغيػ :،نبػف
قدامة المقدس.)َْ/ٓ( ،،

(ّ) بػػدائ الصػػينئ  :لمكنسػػني ،)َٗ/ٔ( ،،تبيػػيف الحقػػنئؽ :لمزيمعػػ ،)ٔٗ/ٓ( ،،مػػيح الجميػػؿ :لعمػػيش ،)ّٓٓ/ٕ( ،الػػذخيرة :لمق ارفػػ،،
(ٔ ،)ٕٔ/حنشية البجيرم ،عم الميهج :لمبجيرمػ ،)ُِٓ/ّ( ،،المهػذب :لمشػيرازم ،)َِّ/ِ( ،الكػنف ،فػ ،فقػه اإلمػنـ أحمػد :نبػف

قدامة المقدس ،)ُْٓ/ِ( ،،المغي :،نبف قدامة المقدس.)ّْ/ٓ( ،،

(ْ) البينية شرح الهداية :لمعيي ،)ْٖ/َُ( ،،مجم الضمنينت :لمبغدادم( ،ص.)َّٗ :

(ٓ) ركضة الطنلبيف :لميككم ،)ُْٖ/ٓ( ،تحفة المحتنج ف ،شرح الميهػنج :لمهيتمػ .)َُْ/ٔ( ،،غيػر أف الشػنفعية قػنلكا :بشػرط أف
يتفؽ الجزء المشركط لمعنمؿ ف ،المنليف ،كالحيفية كالحينبمة اعتبركا قكؿ المنلؾ لمعنمؿ :اعمؿ برأيؾ كنإلذف لػه فػ ،الخمػط ،لػذلؾ قػنؿ
ابػػف قدامػػة إف مػػذهب الشػػنفعية عػػدـ جػكاز الخمػػط ،ككػ ف الشػػنفعية –كا﵀ أعمػػـ -لػػـ يعتبػػركا قػػكؿ المنلػػؾ لمعنمػػؿ اعمػػؿ ب أريػػؾ كػػنإلذف
لمعنمػػؿ بػػنلخمط .ايظػػر كػػذلؾ :فػػتح العزيػػز :لمرافعػػ ،)ٗٔ/ُِ( ،،أسػػي المطنلػػب :لأليصػػنرم ،)ِّٗ/ِ( ،يهنيػػة المحتػػنج :لمرممػػ،،
(ٓ ،)ِّٓ/حنشية الجمؿ :لمجمؿ.)ُٓٗ/ّ( ،

(ٔ) المغيػػ :،نبػػف قدامػػة المقدسػػ ،)ّٔ/ٓ( ،،المحػػرر فػػ ،الفقػػه :ألبػػ ،البركػػنت ،)ُّٓ/ُ( ،الشػػرح الكبيػػر عمػ مػػتف المقيػ  :نبػػف

قدامة الجمنعيم.)ُْٓ/ٓ( ،،

(ٕ) المبسكط :لمسرخس.)ْٖ/ِِ( ،،
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ثـ ألفن ،كقنؿ :ضمه إل األكؿ ،فإف لـ يكف تصرؼ بعد ف ،األكؿ ،جنز"(ُ).

قنؿ ابن قدامة –رحمه ا﵀" :-كليس له أف يخمط منؿ المضنربة بمنله فإف فعؿ كلػـ يتميػز ضػميه أليػه أمنيػة فهػك

كنلكديعة فإف قنؿ له اعمؿ برأيؾ جنز ذلؾ"(ِ).
(ّ)

المذىب الثاني :ذىب المالكية

إلى القول بجواز خمط مـال المضـاربة بريـر إذن رب المـال ،فـإن اشـترط الخمـط

فال يجوز ،وصاحب المال بالخيار ،إن شاء أخذ السمعة وان شاء كان شريكاً لو.

ق ػػنؿ اإلمـــام مالـــك –رحم ػػه ا﵀" :-ل ػػه أف يخمط ػػه بغي ػػر إذف رب الم ػػنؿ بمنل ػػه كبم ػػنؿ غيػ ػره ،كاف دفػ ػ إلي ػػه

الفنعػػؿ أف يخمطهػػن الفنعػػؿ ب ػ لؼ لػػه كلػػه فػػ ،ال ػربح الثمثػػنف فػػال يصػػمح"(ْ) .كقػػنؿ –رحمػػه ا﵀« :-صػػنحب المػػنؿ

بنلخيػػنر ،إف بيعػػت السػػمعة ب ػربح أك كضػػيعة ،أك لػػـ تبػ  ،إف شػػنء أف ي خػػذ السػػمعة ،أخػػذهن كقضػػنه مػػن أسػػمفه فيهػػن،
كاف أبػ ػ ك ػػنف المق ػػنرض شػ ػريكن ل ػػه بحص ػػته م ػػف ال ػػثمف ف ػػ ،اليم ػػنء كاليقص ػػنف ،بحس ػػنب م ػػن زاد العنم ػػؿ فيه ػػن م ػػف
عيده»(ٓ).

(ٔ)

واشترط المالكية

لجواز الخمط ىذه الشروط:

ُ -أف يككف المننف مثمييف.
ِ -فيه مصمحة غير متيقية ألحد المنليف.
ّ -أف يككف الخمط قبؿ شغؿ أحدهمن ،أك بعد شغؿ أحدهمن كتعيف لمصمحة متيقية.

رابعاً -سبب الخالف:

كج ػػكد التهم ػػة ف ػػ ،عم ػػؿ المض ػػنرب ف ػػ ،منل ػػه دكف م ػػنؿ رب الم ػػنؿ كع ػػدمهن ،فم ػػف رأل التهم ػػة ف ػػ ،عم ػػؿ

المضنرب لـ يجز الخمط ،كمف يف التهمة عيد عدـ اإلذف قنلكا بجكاز الخمط.
خامساً -األدلـــــــة:

أدلة المذىب األول :استدؿ الفريؽ األكؿ القنئمكف بجكاز الخمط م كجكد اإلذف بنلمعقكؿ:

(ُ) ركضة الطنلبيف :لميككم.)ُْٖ/ٓ( ،

(ِ) الشرح الكبير عم متف المقي  :نبػف قدامػة الجمػنعيم .)ُْٓ/ٓ( ،،يػرل الحيفيػة كالحينبمػة أف قػكؿ رب المػنؿ لممضػنرب (اعمػؿ
فيه برأيؾ) يتضمف اإلذف بنلخمط كاف لـ يصرح.

(ّ) المدكية :لإلمنـ منلؾ ،)ُْٔ/ّ( ،اليكادر كالزيػندات :لمقيركايػ ،)ُِٓ/ٕ( ،،شػرح مختصػر خميػؿ :لمخرشػ ،)َُِ/ٔ( ،،حنشػية
الدسػكق ،عمػ الشػرح الكبيػػر :لمدسػكق . )ِّٓ/ّ( ،كهػك رأم اإلمػنـ أمػػن أصػحنب منلػؾ فػنختمفكا إذا اشػػترط رب المػنؿ خمػط المػػنليف،

قنؿ البنج ،شنرح المكط " :فإف شرط ذلؾ حيف عقد القراض فنختمؼ أصحنبين فيه ففػ ،المدكيػة :لإلمػنـ منلػؾ ،عػف ابػف القنسػـ الميػ
ميػه ،كركل ابػف حبيػػب عػف مطػرؼ كابػػف القنسػـ إجنزتػػه إذا شػرط رب المػنؿ عمػ العنمػؿ قنلػػه منلػؾ" .ايظػر :الميتقػ شػرح المكطػ :
لمبنج.)ُٖٔ/ٓ( ،،
)ْ)
)ٓ)

انستذكنر :نبف عبدالبر.)ِّ/ٕ( ،

الميتق شرح المكط  :لمبنج.)ُٖٔ /ٓ( ،،

(ٔ) حنشية الدسكق ،عم الشرح الكبير :لمدسكق.)ِّٓ/ّ( ،،
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ُ -إف رب المنؿ رض ،بشركته ن بشػركة غيػره ،كدفػ المػنؿ مضػنربة أك شػركة إلػ غيػره أك خمػط منلهػن بمنلػه أك
بمػػنؿ غي ػره ،هػػك أمػػر ازئػػد عم ػ مػػن تقػػكـ بػػه التجػػنرة لعػػدـ العػػرؼ لػػذلؾ بيػػيهـ ،فػػال يػػدخؿ هػػذا اليػػكع تحػػت مطمػػؽ
العقد ألف رب المنؿ لـ يرض بذلؾ (ُ).

ِ -إيه بتعميـ التفكيض إلػ أريػه يممػؾ الخمػط بمنلػه فػال يصػير بػه مخنلفػن ،كلػك لػـ يقػؿ لػه :اعمػؿ فيػه ب أريػؾ كػنف

هك بنلخمط مخنلفن ضنمين لممنؿ كالربح له كالكضيعة عميه لبطالف حكـ المضنربة بفكات شرطهن(ِ).
ّ -إف المنؿ األكؿ استقر حكمه بنلتصرؼ ربحن كخسراين ،كربح كؿ منؿ كخسرايه يختص به(ّ).

ْ -قػػد يػػرل الخمػػط أصػػمح لػػه فيػػدخؿ فػػ ،قكلػػه اعمػػؿ ب أريػػؾ ،كهكػػذا القػػكؿ فػػ ،المشػػنركة بػػه لػػيس لػػه فعمهػػن إن أف

يقكؿ له اعمؿ برأيؾ فيممكهن(ْ).

ٓ -إيه أمنية فهك كنلكديعة ،كمن ن يجكز أف يتصرؼ ف ،الكديعة إن بنإلذف ،فكذلؾ منؿ المضنربة(ٓ).
أدلة المذىب الثاني :استدؿ المنلكية عم القكؿ بجكاز الخمط بنلمعقكؿ:
ُ -إيػه قػد يخػنؼ العنمػؿ بتقػديـ أحػد المػنليف فػ ،البيػ كالشػراء رخصػن لممػنؿ اآلخػر ،كيكػكف مػن اشػترل مػف السػػم

بييهمن عم القراض(ٔ).

ِ -إف عمؿ المضنرب ف ،المنليف ييتج عيه ربح كاحد معمكـ(ٕ).
ّ -إف شػرطن خمػػط المػػنليف عيػػد العقػػد فػػال تهمػػة أف يعمػػؿ فػ ،أحػػد المػػنليف أكثػػر مػػف اآلخػػر ألف المػػنليف أصػػبحن

مننن كاحدان ،فإف لـ يشترطن الخمط فال يجكز ،فيتهـ العنمؿ أف يعمؿ ف ،جزئه دكف المنؿ اآلخر (ٖ).
ْ -إيهن ميفعة داخمة ف ،المنؿ غير خنرجة عيه كن ميفصمة ميه(ٗ).

ٓ -إف رب المػػنؿ يشػػترط فػػ ،ذلػػؾ اسػػتقرار ال ػربح بمػػنؿ العنمػػؿ كانيتفػػنع بػػه ألف التجػػنرة بكث ػرة المػػنؿ أشػػد فنئػػدة،

كاألربنح أغزر كأمكف ،كاذا مي مف ذلؾ صنحب المنؿ كجب أف يمي العقد ذلؾ(َُ).
ٔ -إ ف اشتراط رب المنؿ له ن تهمة فيه أليه ن ي خذ إن ربح منله(ُُ).

(ُ) البينية شرح الهداية :لمعيي.)ْٖ/َُ( ،،
(ِ) المبسكط :لمسرخس.)ْٖ/ِِ( ،،

(ّ) ركضة الطنلبيف :لميككم.)ُْٖ/ٓ( ،

(ْ) الشرح الكبير عم متف المقي  :نبف قدامة الجمنعيم ،)ُْٓ/ٓ( ،،المغي :،نبف قدامة المقدس.)ّٔ/ٓ( ،،
(ٓ) المغي :،نبف قدامة المقدس.)ّٔ/ٓ( ،،

(ٔ) شرح مختصر خميؿ :لمخرش.)َُِ/ٔ( ،،

(ٕ) البينف كالتحصيؿ :نبف رشد.)ُْْ/ُِ( ،
(ٖ) شرح مختصر خميؿ :لمخرش.)ُِِ/ٔ( ،،

(ٗ) البينف كالتحصيؿ :نبف رشد.)ُْٓ/ُِ( ،

(َُ) الميتق شرح المكط  :لمبنج.)ُٖٔ/ٓ( ،،
(ُُ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.

- 88 -

ػؽ الثػػني– ،حسػػب عممػػ -،أدل ػةى الفريػػؽ األكؿ،
سادسـاً -المناقشــة :مناقشــة أدلــة المــذىب األول :لػػـ ييػػنقش الفريػ ي
كيمكف أف يينقشهـ فيقكؿ:
ُ -إف مقدار كؿ مف المنليف قبؿ الخمط معمكـ لهمن ،سكاء كنف الخمط بمنؿ المضنرب أك بمنؿ غيره.
ػنرب بنلقيػنـ بنلمضػنربة فهػك يقػكـ بمػن يحقػؽ الػربح كالتكسػعة ،فيػرل أف يخمػط منلػه
ِ -إف رب المنؿ قد ك ٌكػؿ المض ى
بمنؿ المضنربة.
ّ -إيه إذا اشترط عميه الخمػط ،فيخشػ أف يعمػؿ فػ ،المػنؿ الثػني ،دكف المػنؿ األكؿ ،فيكػكف هيػنؾ تهمػة كمحنبػنة
ف ،العمؿ.

ػكدع عيػػده بحفظهػػن ،كن عمػػؿ لػػه كن عقػػد بييػػه كبػػيف
ْ -ن ييقػػنس مػػنؿ المضػػنربة عم ػ الكديعػػة أليػػه ن ربػػح لممػ ى
ً
المكدع.
مناقشة أدلة المذىب الثاني :يكقشت أدلة الفريؽ الثني ،بمن ي ت:،
ُ -إف المضػػنرب قػػد يػػرل فػػ ،الخمطػػة مصػػمحة ،كهػػك طريػػؽ ال ػربح كانسػػتثمنر ألف فػػرص التجػػنرة كال ػربح لممػػنؿ
الكثير أكبر مف فرص المنؿ الضئيؿ(ُ).

ِ -ربمن تضي صفقة رابحة إذا لـ يضـ منله إل منؿ المضنربة لعدـ كفنية رأس المنؿ المكجكد معه(ِ).
ّ -الخمػػط بمػػنؿ المضػػنرب أك بمػػنؿ غي ػره يمػػزـ رب المػػنؿ بمػػن لػػـ يمتزمػػه ،كيكجػػب فػػ ،منلػػه حق ػن لغي ػره ،فػػال يممػػؾ

المضنرب الخمطى بمطمؽ العقد بؿ ن بد مف إذف رب المنؿ صراح نة أك دنلة(ّ).
ي
سابعاً -الترجيح:

والذي يراه الباحث راجحاً –وا﵀ أعمم -القول بجواز خمط المضارب مـال المضـاربة بمالـو قبـل التصـرف

في المال األول ،إذا أذن لو المالك؛ لألمور اآلتية:

ُ -إ ف عقػػد المضػػنربة هػػك ككنلػػة عيػػد تصػػرؼ العنمػػؿ فػػ ،مػػنؿ المضػػنربة ،حيػػث إف تصػػرفه فػػ ،مػػنؿ غي ػره كػػنف
بإذف ،فكجب أف تقتصر عم اإلذف.
ِ -إف عقد المضنربة قنئـ عم انتسنع ف ،انستربنح كانستيمنء ،قد يحتنج زيندة عم رأس المنؿ.

ّ -إيين قمين بنلجكاز حت لك كنف الجزيء فٍّ ،
كؿ مف المػنليف مختمفػن أليػه يرجػ فػ ،اليهنيػة إلػ جػزء كاحػد مسػم
معمكـ ،كمن قنؿ سحيكف كابف يكيس مف المنلكية(ْ).
ط المضػػنربة لمصػػمحته كحػػده
ْ -نبػػد مػػف تقسػػيـ الػػثمف كال ػربح حسػػب شػػرط المرابحػػة ،حت ػ ن يسػػتغؿ العنم ػ يؿ خمػ ى
عيد كجكد فنئدة لمخمط.
ً
ٓ -العرؼ معتبر ف ،الشريعة اإلسالمية ،كلـ ً
المضنرب برأس المنؿ.
عرؼ بيف التجنر بخمط منؿ
يجر
ه

(ُ) الشرح الكبير عم متف المقي  :نبف قدامة الجمنعيم.)ُْٓ/ٓ( ،،
(ِ) الميتق شرح المكط  :لمبنج.)ُٖٔ/ٓ( ،،

(ّ) بدائ الصينئ  :لمكنسني ،)ٔٗ/ٔ( ،،الشرح الكبير عم متف المقي  :نبف قدامة الجمنعيم.)ُْٓ/ٓ( ،،

(ْ) التنج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ :لممكاؽ ،)ّْٓ/ٕ( ،ميح الجميؿ شرح مختصر خميؿ :لعميش.)ّْْ/ٕ( ،
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ادلغهة انثاوً

ادلضازب ٌضازب

أو ًال -صورة المسألة:

(رجل دفع إلى رجل ماالً مضاربة ولم يأمره أن يعمل برأيو في ذلك ولم يأذن أن يدفعو مضاربة فدفعو المضـارب
إلى رجل آخر مضاربة فربح أو وضع)(ُ).

ثانياً -تحرير محل النزاع:

الفقهنء األربعةي عم عدـ جكاز دف العنمؿ منؿ المضنربة إل آخر ليضػنرب فيػه بػدكف إذف المنلػؾ،
اتفؽ
ي
كاذا أذف رب المػنؿ فيجػػكز(ِ) ،كلػػـ يختمػػؼ هػؤنء الفقهػػنء أيػػه إف دفػ العنمػػؿ رأس مػنؿ القػراض إلػ مقػػنرض آخػػر
أيه ضنمف إف كنف خسراف(ّ) ،كاختمفكا إذا ربح المضنرب الثني ،لمف يككف الربح.

ػدت أف هيػنؾ عػدة آراء لمفقهػنء يمكػف
ثالثـاً -مـذاىب الفقيـاء :بعػد د ارسػة هػذه المسػ لة كبعػد البحػث كالتحقيػؽ ،كج ي
ردهن إل ثالثة مذاهب-:
(ْ)

المذىب األول :ذىب الحنفية

(ٓ)

والشافعي في الجديد

إلى القول بأن الربح يكون لمعامل األول.

قػػنؿ اإلمــام أبــو حنيفــة –رحمػػه ا﵀ " :-إف المضػػنرب األكؿ ضػػنمف ل ػرأس المػػنؿ لػػرب المػػنؿ إف كػػنف فيػػه
ربػح أك كضػيعة ،كي خػذ المضػنرب األكؿ مػف المضػنرب الثػني ،رأس المػنؿ فػإف كػنف فيػه يقصػنف فعمػ المضػنرب،
كاف ك ػػنف في ػػه رب ػػح ك ػػنف ب ػػيف المض ػػنرب األكؿ كاآلخ ػػر عمػ ػ م ػػن اش ػػترطن ،كيتص ػػدؽ المض ػػنرب األكؿ بحص ػػته كن

ي كمه"(ٔ).

(ُ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني .)ّّ/ّ(،،مالحظة :يصكص المذهب الحيف ،ليست صريحة ف ،أف الػربح لمعنمػؿ األكؿ بػؿ
صػػرحت أف ال ػربح بػػيف العنمػػؿ األكؿ كالعنمػػؿ الثػػني ،،كك ػ ف الحيفيػػة رأكهػػن مضػػنربة ثنييػػة جػػرت بػػيف العنمػػؿ األكؿ كالعنمػػؿ الثػػني،،

كالربح لمعنمؿ األكؿ ،ثـ يعط ،العنمؿ الثني ،يصيبه مف الربح عم عممه.

(ِ) المبسػػكط :لمسرخسػػ ،)ٖٗ/ِِ( ،،المدكيػػة :لإلمػػنـ منلػػؾ ،)ِْٔ/ّ( ،تكممػػة شػػرح المهػػذب :لممطيعػػ ،)ّْٕ/ُْ( ،،المغيػػ:،
نبف قدامة المقدس.)ّٔ/ٓ( ،،

(ّ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني ،)ّّ/ّ(،،بدايػة المجتهػد :نبػف رشػد ،)ِٔ/ْ( ،بحػر المػذهب :لمركيػني ،)ٗٔ/ٕ( ،،المغيػ:،
نبػف قدامػة المقدسػ .)ّٓ/ٓ( ،،مالحظـة :يقػػؿ اب يػف رشػد الحفيػد هيػػن أف العممػنء متفقػكف عمػ أيػه إف كػػنف ربػح فهػك عمػ شػػرط رب
المنؿ ،كلممقنرض الذم عمؿ شرطه لمذم دف إليه في خذ يصيبه ممن بق ،مف المنؿ .كلكف هذا األمر فيه خالؼ كمن سػترل فػ ،هػذه
المس لة كليس مكض ى اتفنؽ بيف العممنء.
(ْ) المبس ػػكط :لمسرخس ػػ ،)ٖٗ/ِِ( ،،ب ػػدائ الص ػػينئ  :لمكنس ػػني ،)ٗٔ/ٔ( ،،الهداي ػػة :لممرغيي ػػني ،)َِْ/ّ( ،،العيني ػػة :لمب ػػنبرت،،
(ٖ.)ُْٔ/

(ٓ) يهنيػػة المطمػػب فػػ ،د اريػػة المػػذهب :لمجػػكيي ،)ْْٗ/ٕ( ،،البيػػنف فػػ ،مػػذهب اإلمػػنـ الشػػنفع :،لمعم اريػػ ،)َِْ/ٕ( ،،فػػتح العزيػػز

بشرح الكجيز :لمرافع.)ُْ/ُِ( ،،

(ٔ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ّّ/ّ(،،
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لخػػص المر ينــاني –رحمػػه ا﵀ -فػػ" ،الهدايػػة" مػػذهب الحيفيػػة بقكلػػه" " :كاذا دف ػ المضػػنرب المػػنؿ إل ػ غي ػره
كقػػد ٌ
مضنربة كل ـ ي ذف له رب المنؿ لـ يضمف بنلدف كن يتصػرؼ المضػنرب الثػني ،حتػ يػربح ،فػإذا ربػح ضػمف األكؿ
لػػرب المػػنؿ" كهػػذا ركايػػة الحسػػف عػػف أبػػ ،حييفػػة .كقػػنؿ أبػػك يكسػػؼ كمحمػػد :إذا عمػػؿ بػػه ضػػمف ربػػح أك لػػـ ي ػربح،
كهذا ظنهر الركاية .كقنؿ زفر -رحمه ا﵀ :-يضمف بنلدف عمؿ أك لـ يعمؿ ،كهػك ركايػة عػف أبػ ،يكسػؼ -رحمػه

ا﵀ -ألف المممكؾ له الدف عم كجه اإليداع ،كهذا الدف عم كجه المضنربة"(ُ).

كن خػػالؼ بػػيف الحيفيػػة أف رب المػػنؿ بنلخيػػنر فػػ ،تضػػميف مػػف يشػػنء(ِ) ،فػػإف شػػنء ضػػمف المضػػنرب األكؿ رأس

منلػػه أليػػه صػػنر غنصػػبن مخنلف ػن بدفعػػه إل ػ غي ػره ن عم ػ الكجػػه الػػذم رضػػ ،بػػه رب المػػنؿ فػػإف ضػػميه سػػممت
المض ػػنربة فيم ػػن ب ػػيف المض ػػنرب األكؿ ،كالمض ػػنرب اآلخ ػػر عمػػ ش ػػرطهمن ألي ػػه ممك ػػه بنلض ػػمنف م ػػف ح ػػيف ص ػػنر

مخنلفن ،فإيمن دف منؿ يفسه مضنربة إل الثني.،
كاف شنء ضمف المضنرب اآلخر أليه قبض منله بغير إذيػه كتصػرؼ فيػه ،ثػـ يرجػ المضػنرب اآلخػر بمػن ضػمف
مػػف ذلػػؾ عم ػ المضػػنرب األكؿ أليػػه مغػػركر مػػف جهتػػه فيرج ػ عميػػه بمػػن يمحقػػه مػػف الضػػمنف كأليػػه كػػنف عػػنمالن

لممضػػنرب األكؿ فيرج ػ عميػػه بمػػن يمحقػػه مػػف العهػػدة ،ثػػـ ال ػربح بػػيف المضػػنربيف عم ػ مػػن اشػػترطن ألف الضػػمنف

استقر عم األكؿ فيثبت الممؾ له(ّ).

قػنؿ شيخ الشافعية الرويـاني –رحمػه ا﵀" :-ثػـ إف عمػؿ الثػني ،يييظػر :فػإف لػـ يحصػؿ ربػح أخػذه رب المػنؿ ،كاف
حصؿ ربح فيه قكنف :قنؿ ف ،القديـ :يككف الربح لرب المنؿ .كقنؿ ف ،الجديػد :يييظػر إف ابتنعػه بعػيف المػنؿ كػنف

بػػنطالن ،كاف ابتنعػػه فػػ ،الذمػػة كيقػػد الػػثمف مػػف مػػنؿ المقنرضػػة فنلش ػراء صػػحيح كال ػربح لػػه ،كعميػػه ضػػمنف األصػػؿ

لصنحبه"(ْ) .كهك قكؿ القنض ،مف الحينبمة(ٓ).
بخصوص أجر المثل:

أكجب الشنفعية أجر المثؿ لممضنرب الثني ،إذا كنف القراض فنسدنا.

قنؿ اإلمام الشافعي-رحمػه ا﵀" :-كػؿ قػراض كػنف فػ ،أصػمه فنسػدان فمممقػنرض العنمػؿ فيػه أجػر مثمػه كلػرب المػنؿ
المنؿ كربحه ألين إذا أفسدين القراض فال يجكز أف يجعؿ إجنرة قراض ،كالقراض غير معمكـ"(ٔ).

(ُ) الهداية ف ،شرح بداية المبتدم :لممرغييني.)َِْ/ّ( ،،

(ِ) كهذا مبي ،عم أصؿ عيد الحيفية أف المكدع إذا أكدع الكديعة فصنحبهن بنلخينر عيد أب ،يكسػؼ كمحمػد فػ ،المػكدع إذا أكدع،
فظنهر لكجكد سبب كجكب الضمنف مف كؿ كاحد ميهمػن ألف األكؿ تعػدل بنلػدف  ،كالثػني ،تعػدل بػنلقبض ،فصػنر عيػدهمن كػنلمكدع
إذا أكدع ،كأمن عم أصؿ أب ،حييفة ف ،مس لة الكديعة فيحتػنج إلػ الفػرؽ ألف الضػمنف عيػده عمػ المػكدع األكؿ ،ن عمػ الثػني.،
بدائ الصينئ  :لمكنسني.)ٗٔ/ٔ( ،،

(ّ) المبسكط :لمسرخس.)ٖٗ/ِِ( ،،

(ْ) بحر المذهب :لمركيني.)ٗٔ/ٕ( ،،

(ٓ) تكممة شرح المهذب :لممطيع .)ّْٕ/ُْ( ،،ك(القنض )،إذا أيطمؽ عيد الحينبمة فهك يطمؽ عيد المتقدميف عم أبػ ،يعمػ الف ٌػراء
–رحمه ا﵀ -كعيد المت خريف يطمؽ عم المرداكم –رحمه ا﵀ ،-ايظر :مصطمحنت المذاهب الفقهية :لمظفيرم.)ِٖٗ/ُ( ،
(ٔ) األـ :لمشنفع .)ٔ/ْ( ،،كايظر :تكممة شرح المهذب :لممطيع ،)ّْٕ/ُْ( ،،فتح العزيز بشرح الكجيز :لمرافع.)ُْ/ُِ( ،،
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المذىب الثاني :ذىب المالكيـة(ُ) إلـى القـول بـأن الـربح يكـون بـين رب المـال والعامـل الثـاني ،وال شـيء لمعامـل
األول.
ن ق ارض ػن ثػػـ دفعػػه إل ػ رجػػؿ آخػػر فعمػػؿ فيػػه
قػػنؿ اإلمــام مالــك-رحمػػه ا﵀" :-فػػ ،رجػػؿ أخػػذ مػػف رجػػؿ مػػن ن

قراضن بغير إذف صنحبه إيه ضنمف لممنؿ ،إف يقص فعميه اليقصػنف ،كاف ربػح فمصػنحب المػنؿ شػرطه مػف الػربح،
ثـ يككف لمذم عمؿ شرطه بمن بق ،مف المنؿ"(ِ).
(ّ)

المذىب الثالث :ذىب الشافعي في القديم

(ْ)

والحنابمة

إلى القول بأن الربح كمو يكون لرب المال.

قػنؿ العمرانــي –رحمػػه ا﵀" :-إذا قػػنرض العنمػػؿ فػ ،القػراض عػػنمالن آخػػر بػإذف رب المػػنؿ ،يصػػح القػراض

ال آخػػر بغيػػر إذف رب المػػنؿ لػػـ
مػػن لػػـ يش ػترط العنمػػؿ األكؿ ليفسػػه شػػيئن مػػف الػربح ،كاف قػػنرض العنمػػؿ األكؿ عػػنم ن
يصح القراض ألف رب المنؿ إيمػن رضػ ،بنجتهػند األكؿ دكف اجتهػند غيػره ،فعمػ هػذا :إذا تصػرؼ العنمػؿ الثػني،

فػػ ،المػػنؿ ..رد المػػنؿ إل ػ بيػػت المػػنؿ كن كػػالـ ،كاف حصػػؿ فػػ ،المػػنؿ ربػػح(ٓ) ،فيػػه قػػكنف :األول :قػػنؿ فػػ ،القػػديـ:

يككف الربح لرب المنؿ.)ٔ( "...

قػػنؿ اإلمـــام أحمـــد –رحمػػه ا﵀" :-ن يطيػػب الػ ػربح لممضػػنرب كألف المضػػنرب األكؿ ل ػػيس لػػه عمػػؿ كن م ػػنؿ ،كن
يستحؽ الربح ف ،المضنربة إن بكاحد ميهمن ،كالعنمؿ الثني ،عمؿ ف ،منؿ غيره بغيػر إذيػه كن شػرطه ،فمػـ يسػتحؽ
من شرطه له غيره"(ٕ).

قػػنؿ الرحيبـــاني –رحمػػه ا﵀ " :-إف دفعػػه آلخػػر مضػػنربة بػػال إذف رب المػػنؿ حػػرـ عميػػه كزاؿ اسػػتئمنيه ألف هػػذا
يكجب فػ ،المػنؿ حقػن لغيػره ،كن يجػكز إيجػنب حػؽ فػ ،مػنؿ إيسػنف بغيػر إذيػه ،فػإف فعػؿ كجػب رده لمنلكػه إف كػنف

بنقين ،كلـ يظهر فيه ربح ،كن ش،ء له كن عميػه ،كاف ربػح فػ ،المػنؿ فػنلربح كمػه لمنلػؾ المػنؿ ،كن شػ،ء لممضػنرب
األكؿ أليػػه لػػـ يكجػػد ميػػه مػػنؿ كن عمػػؿ كس ػكاء اشػػترل المضػػنرب الثػػني ،بعػػيف المػػنؿ المػػدفكع لػػه ،أك اشػػترل فػػ،

الذمة"(ٖ).

(ُ) انسػػتذكنر :نبػػف عبػػدالبر ،)ِّ/ٕ( ،البيػػنف كالتحصػػيؿ :نبػػف رشػػد ،)ِّٖ/ُِ( ،التػػنج كاإلكميػػؿ :لممػ ٌػكاؽ ،)ْٓٓ/ٕ( ،حنشػػية
الدسكق ،عم الشرح الكبير :لمدسكق.)ِٓٔ/ّ( ،،
(ِ) انستذكنر :نبف عبدالبر.)ِّ/ٕ( ،

(ّ) بحر المذهب :لمركيني ،)ٕٗ-ٗٔ/ٕ( ،،البينف ف ،مذهب اإلمنـ الشنفع :،لمعمراي.)َِْ/ٕ( ،،
(ْ) مطنلب أكل ،اليه  :لمرحيبني ،)ُٓٗ/ّ( ،،المغي :،نبف قدامة المقدس.)ّٓ/ٓ( ،،

(ٓ) هذه المس لة مبييػة عيػد الشػنفعية عمػ أصػؿ عيػدهـ كهػك :أف مػف غصػب شػيئن ،أك أكدع شػيئن ،فتصػرؼ فيػه كربػح ،لمػف يكػكف
الربح؟ فيه قكنف( :األكؿ)  :قػنؿ فػ ،القػديـ( :يكػكف ذلػؾ لممغصػكب ميػه أليػن لػك جعميػن ذلػؾ ممكػن لمغنصػب ..كػنف ذلػؾ ذريعػة إلػ

غصػػب األم ػكاؿ كالتجػػنرة فيه ػػن لتحصػػيؿ األربػػنح ،كأدل إلػ ػ خفػػر األمنيػػنت كالكدائػ ػ  ،ك (الثػػني :)،قػػنؿ ف ػػ ،الجديػػد( :يكػػكف الػ ػربح
لمغنصب) .كهك الصحيح .البينف ف ،مذهب اإلمنـ الشنفع :،لمعمراي.)َِْ/ٕ( ،،

(ٔ) البينف ف ،مذهب اإلمنـ الشنفع :،لمعمراي.)َِْ/ٕ( ،،
(ٕ) مطنلب أكل ،اليه  :لمرحيبني.)ُٓٗ/ّ( ،،
(ٖ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.
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رابعاً -سبب الخالف:

الضػمنف كالعمػػؿ كالغصػػب ،فػػنلفريؽ األكؿ أركا أف الػربح بنلضػػمنف ،كالفريػػؽ الثػػني ،أركا أف سػػبب اسػػتحقنؽ

الربح هك العمؿ ،كالفريؽ الثنلث رأكهن كنلغصب.
خامساً -األدلـــــــة:

أدلة المذىب األول :استدؿ الفريؽ األكؿ القنئمكف أف الربح يككف لمعنمؿ األكؿ بنلمعقكؿ:

ُ -إيػػه لمػػن تقػػرر الضػػمنف عم ػ األكؿ ،فقػػد ممػػؾ المضػػمكف ،كصػػنر ك يػػه دف ػ مػػنؿ يفسػػه مضػػنربة إل ػ الثػػني،،
فكنف الربح عم من شرطن ألف الشرط قد صح(ُ).

ِ -صنحب المنؿ إيمن يستحؽ الربح برأس المنؿ ،كالممؾ ف ،رأس المػنؿ إيمػن حصػؿ لػه بنلضػمنف ،فػال يخمػك عػف

يكع خبث ،فال يطيب له(ِ).

ّ -إف الضمنف استقر عم األكؿ فيثبت الممؾ له(ّ).
ْ -إ ف ال ػربح إيمػػن حصػػؿ بنلعم ػػؿ فيقػػنـ سػػبب حصػػكؿ الػ ػربح مقػػنـ حقيقػػة حصػػكؿ الػ ػربح فػػ ،صػػيركرة المػػنؿ ب ػػه

مضمكين عميهمن ،بخالؼ مجرد الدف فهك ليس سببن لحصكؿ الربح ليقنـ مقنـ حصكله(ْ).

ٓ -إيػه ظهػر أيػه ممكػه بنلضػمنف مػف حػيف خػنلؼ بنلػدف إلػ غيػره ن عمػ الكجػه الػذم رضػ ،بػه فصػنر كمػػن إذا
دف منؿ يفسه(ٓ).

ٔ -إف قػ ػرار الض ػػمنف عمػ ػ األكؿ فك ي ػػه ض ػػميه ابت ػػداء ،كيطي ػػب الػ ػربح لمث ػػني ،كن يطي ػػب لألعمػ ػ

ألف األس ػػفؿ

يستحقه بعممه كن خبث ف ،العمؿ ،كاألعم يستحقه بممكه المستيد ب داء الضمنف كن يعرل عف يكع خبث(ٔ).

ٕ -إف كؿ يمنء حدث عف سبب كنف ممػؾ اليمػنء لمنلػؾ السػبب ،كربػح المػنؿ المغصػكب يػنتج عػف التقمػب كالعمػؿ

دكف المنؿ ،فنقتض أف يككف ممكن لمف له العمؿ دكف مف له المنؿ(ٕ).

ٖ -إي ػػه كنلغنص ػػب فيك ػػكف حكم ػػه فيم ػػن حص ػػؿ ل ػػه م ػػف الػ ػربح معتبػ ػ نار بحك ػػـ الغنص ػػب فيم ػػن حص ػػؿ ل ػػه ف ػػ ،الم ػػنؿ
المغصكب مف ربح(ٖ).

فػ إف كػػنف الشػراء فػػ ،ذمػػة الغنصػػب كالػػثمف مػػدفكع مػف المػػنؿ المغصػػكب فنلشػراء صػػحيح لثبكتػػه فػػ ،الذمػػة ،كالػربح
مممكؾ بهذا انبتينع لصحته.

(ُ) بدائ الصينئ  :لمكنسني.)ٗٔ/ٔ( ،،
(ِ) المصدر السنبؽ.)ٕٗ/ٔ( :

(ّ) المبسكط :لمسرخس.)ٖٗ/ِِ( ،،
(ْ) المصدر السنبؽ.)ٗٗ/ِِ( :

(ٓ) الهداية ف ،شرح بداية المبتدم :لممرغييني.)َِٓ/ّ( ،،
(ٔ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.

(ٕ) تكممة شرح المهذب :لممطيع.)ّٕٓ/ُْ( ،،
(ٖ) الحنكم الكبير :لممنكردم.)ّّٔ/ٕ( ،
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ٗ -إيػػه اشػػترل بعػػيف مػػنؿ الغنصػػب ،فنلش ػراء بنطػػؿ ،فػػال يتصػػكر ال ػربح ،كاف اشػػترل بػػثمف فػػ ،ذمتػػه ،كيقػػد المػػنؿ
المغصكب ف ،الػثمف ،فقػد ممػؾ السػمعة ،كلزمػه الػثمف فػ ،ذمتػه ،فػإذا يقػد الػثمف مػف المػنؿ المغصػكب ،فقػد تعػدل
بذلؾ ،كن تب أر ذمته مف الثمف ،فإذا حصؿ ثمف السمعة ،فقد حصؿ ثمف ممكه(ُ).

أدلة المذىب الثاني :استدؿ الفريؽ الثني ،القنئمكف ب ف الربح بيف رب المنؿ كالعنمؿ الثني ،بنلمعقكؿ:

ُ -ن ش،ء لممقنرض األكؿ ألف القراض جعؿ فال يصح إن بنلعمؿ ،كالعنمؿ األكؿ لـ يعمؿ فال ربح له(ِ).
ِ -المقنرض إيمن أذف له ف ،حركة المنؿ إلػ مػن ييميػه ،فػإذا حركػه لغيػر مػن لػه أخػذه ضػمف هالكػه كيقصػه ،كاف
حركه بنلتعدم إل من أيمنه دخؿ ربه ف ،يمنئه كلـ يكف العنمؿ أكل به بتعديه(ّ).

ّ -العنمؿ األكؿ يضمف< أليه عرضه لمضينع ألف ربه لـ يست مف غيره ،كمحؿ الضمنف إذا شنرؾ بال إذف(ْ).
أدلة المذىب الثالث :استدؿ الفريؽ الثنلث القنئمكف ب ف الربح كمه لرب المنؿ بنلمعقكؿ:
ُ -إين لك جعميػن ذلػؾ ممكػن لمغنصػب ،كػنف ذلػؾ ذريعػة إلػ غصػب األمػكاؿ كالتجػنرة فيهػن لتحصػيؿ األربػنح ،كأدل
إل خفر األمنينت كالكدائ  ،فجعؿ ذلؾ لرب المنؿ لحؽ المنؿ(ٓ).

ِ -إيه ربح منؿ مغصكب ف شبه المغصكب مف غير مقنرضػه ،فػإذا أخػذ رب المػنؿ منلػه كربحػه كمػه رجػ العنمػؿ

الثػػني ،عم ػ العنمػػؿ األكؿ ب ػ جرة مثمػػه ،أليػػه هػػك المسػػتهمؾ لعممػػه كالضػػنمف لػػه بق ارضػػه ،فمػػك تمػػؼ المػػنؿ فػػ ،يػػد
العنمػػؿ الثػػني ،كػػنف رب المػػنؿ بنلخيػػنر فػػ ،الرجػػكع بػ ػرأس منلػػه كربحػػه عم ػ مػػف شػػنء ميهمػػن ألف األكؿ ض ػػنمف

بعدكايه كالثني ،ضنمف بيده ،فإف أغرـ األكؿ لـ يرج عم الثني ،بش،ء أليه أمييه فيمن غرمه(ٔ).

ّ -الربح كمه لمنلؾ المػنؿ ،كن شػ،ء لممضػنرب األكؿ أليػه لػـ يكجػد ميػه مػنؿ كن عمػؿ كسػكاء اشػترل المضػنرب
الثني ،بعيف المنؿ المدفكع له ،أك اشترل ف ،الذمة(ٕ).

ْ -ن يطيب الربح لممضػنرب ألف المضػنرب األكؿ لػيس لػه عمػؿ كن مػنؿ ،كن يسػتحؽ الػربح فػ ،المضػنربة إن

بكاحػػد ميهمػػن ،كالعنمػػؿ الثػ ني ،عمػػؿ فػػ ،مػػنؿ غي ػره بغيػػر إذيػػه كن شػػرطه ،فمػػـ يسػػتحؽ مػػن شػػرطه لػػه غي ػره كمػػن لػػك
دفعػػه إليػػه الغنصػػب مضػػنربة ،كأليػػه إذا لػػـ يسػػتحؽ مػػن شػػرطه لػػه رب المػػنؿ فػػ ،المضػػنربة الفنسػػدة فمػػن شػػرطه لػػه

غيره بغير إذيه أكل (ٖ).

ٍ
مناقشات ىنا ىي من الباحـث ،ولـم يجـد مناقشـات فـي كتـب الفقيـاء –عمـى
خامساً -المناقشة :كل ما ورد من
حد عممي.-

(ُ) البينف ف ،مذهب اإلمنـ الشنفع :،لمعمراي.)َِٓ/ٕ( ،،
(ِ) التنج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ :لممكاؽ.)ْٓٓ/ٕ( ،
(ّ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.

(ْ) حنشية الدسكق ،عم الشرح الكبير :لمدسكق.)ِٓٔ/ّ( ،،
(ٓ) البينف ف ،مذهب اإلمنـ الشنفع :،لمعمراي.)َِْ/ٕ( ،،
(ٔ) تكممة شرح المهذب :لممطيع.)ّْٕ/ُْ( ،،
(ٕ) مطنلب أكل ،اليه  :لمرحيبني.)ُٓٗ/ّ( ،،
(ٖ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.
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مناقشة أدلة المذىب األول:
ُ -ن يصير المن يؿ ممكن لممضنرب األكؿ بنلضمنف بؿ هك أمنية ف ،يده بمكجب عقد القراض.
ِ -كيؼ ن يطيب الربح لصنحب المنؿ ،كالمنؿ ممكه كالربح إيمن يتج عف منله ،كاف عمؿ فيه غنصب.
بح مف هذه المضنربة أليه لـ يعمؿ بهذا المنؿ ككيؼ ي خذ ربحن كهك لـ يعمؿ.
ّ -ليس لممضنرب األكؿ ر ه
ْ -يػػد المضػػنرب عم ػ رأس المػػنؿ يػػد أمنيػػة بنتفػػنؽ الفقهػػنء ،فػػإذا تصػػرؼ فيهػػن بمػػن يخػػؿ بهػػذا العقػػد فػػال يسػػتحؽ
ربحن.

ٓ -المضنرب ككيؿ ف ،المضنربة ،كايمن يتصرؼ ف ،هذا العقد ف ،حدكد اإلذف.
ٔ -عقد المضنربة هك عم منؿ كعمؿ ،كالعمؿ لـ يق مف المضنرب األكؿ.

ٕ -لقد خنلفتـ من قررتمكه فقمتـ( :فنقتض أف يككف ممكن لمػف لػه العمػؿ) كالعمػؿ كقػ مػف المضػنرب الثػني ،كلػيس

مف األكؿ.

مناقشة أدلة المذىب الثاني:
ُ -إيه قد كجد مف المضنرب األكؿ عمؿ ،كهك أيه دف المنؿ إلػ المضػنرب الثػني ،كك يػه ككػؿ غيػره فػ ،العمػؿ،
كيجكز بنتفنؽ الفقهنء أف يككؿ المضنرب غيره.

ِ -إف العنمؿ الثني ،عمؿ بإذف العنمؿ األكؿ كشرطه كنلككيؿ.
مناقشة أدلة المذىب الثالث:
ُ -إييػن يقػػكؿ إف الػربح بػػيف العنمػػؿ الثػػني ،كرب المػنؿ ،كن يسػػتحؽ لممضػػنرب األكؿ شػػيئن ألف العنمػػؿ الثػػني ،إمػػن
أف يستحؽ أجرة المثؿ أك يستحؽ ربحه.

ِ -إ ف المضنربة عقد عم منؿ كعمؿ ،فكيؼ يستحؽ رب المنؿ كؿ الربح كالعمؿ لػـ يقػ ميػه بػؿ مػف المعػركؼ
أف هينؾ طرفن ثنيين كق ميه العمؿ ،كهذا الطرؼ يستحؽ يصيبه مف الربح.

ّ -أف يػد المضػػنرب يػػد أمػػنف ،كالمضػػنرب الثػػني ،فػػ ،المضػػنربة الثنييػػة لػػـ يتعػػد كلػػـ يقصػػر ،بػػؿ عمػػؿ بهػػذا المػػنؿ

كربح.
سادساً -الترجيح:

نصيب مـن الـربح
وأميل إلى ترجيح القول بأن الربح بين رب المال والعامل الثاني ،وليس لمعامل األول
ٌ
–وا﵀ أعمم-؛ وذلك لألسباب اآلتية:

ُ -إف المضػػنربة عق ػ هػد عم ػ م ػ و
ػنؿ كعمػػؿ ،فنس ػػتحؽ رب المػػنؿ يص ػػيبه مػػف الػ ػربح بمنلػػه ،كاس ػػتحؽ العنمػػؿ الث ػػني،
يصيبه بنلعمؿ.
ِ -إ ف يد المضنربة عم رأس المنؿ يد أمنية ،ن يضمف إن إذا قصػر أك تعػدل ،كهيػن تعػدل العنمػؿ األكؿ بدفعػه
المنؿ إل مضنرب آخر بدكف إذف رب المنؿ فهين يضمف المنؿ.
ّ -إف المضنرب ككي هؿ عف رب المنؿ ،فال يتصرؼ ف ،المنؿ إن بإذيه.

ْ -إف المضنرب األكؿ لـ يستحؽ ربحن أليه لـ يعمؿ ف ،المضنربة كليس له منؿ ،كتعدل ف ،هذا العقد.
ٓ -إذا خسر العنمؿ الثني ،كنيت الخسنرة عم العنمؿ األكؿ ،فيتحمؿ لتعديه ف ،المنؿ.
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أو ًال -صورة المسألة:

ادلغهة انثانث
ً
زجم مضازتة فاستسهف مىً انعامم
انسجم ٌدفع إىل
ٍ

(رجــل دفــع إلــى رجــل مــاالً مضــاربة فاستســمف منــو العامــل مــاالً فاشــترى بــو ســمعة لنفســو بريــر أمــر

صاحبو)(ُ).

ثانياً -تحرير محل النزاع:

اتفؽ األئمةي األربعةي عم عػدـ جػكاز شػراء العنمػؿ بػ كثر مػف رأس مػنؿ المضػنربة بغيػر إذف رب المػنؿ(ِ)،

يد أمنية فيمن يتمؼ ف ،يده مف غيػر تقصػير ،كأيػه ن ضػمنف عمػ العنمػؿ فيمػن يتمػؼ
كاتفقكا عم أف يد المضنرب ي
مف رأس المنؿ إذا لـ يتعد(ّ) ،كاختمفكا إذا تعدل كتصرؼ برأس المنؿ ف ،غير المضنربة.
ثالثاً -مذاىب الفقياء :بعد البحث كالتحقيؽ ف ،كتب الفقهنء تبيف أف هينؾ ثالثة مذاهب ف ،هذه المس لة:

(ٔ)
(ٓ)
(ْ)
اء باطـل إن
المذىب األول :ذىب الحنفية والشافعية في قول والحنابمة في المعتمـد إلـى أن الشـر َ
اء عمى المضاربة.
تم بعين مال المضاربة؛ ألنو مشرول بالشراء األول ،وجعل الحنفية الشر َ

ن مضنربة فنستسمؼ ميػه العنمػؿ مػنن فنشػترل بػه
قنؿ اإلمام أبو حنيفة –رحمه ا﵀" : -ف ،رجؿ دف إل رجؿ من ن

سػػمعة ليفسػػه بغيػػر أمػػر صػػنحبه أف استسػػالفه بنطػػؿ ،كمػػن اشػػترل مػػف ذلػػؾ فهػػك عم ػ المضػػنربة ،كاف ربػػح فػػنلربح
بييهمن عم من اشترطن كالكضيعة عم منؿ المضنربة"(ٕ).

قػػنؿ اإلمـــام الشـــافعي –رحم ػػه ا﵀" : -أيػػه إذا تع ػػدل فنشػػترل شػػيئن بنلم ػػنؿ بعييػػه فػ ػربح فيػػه فنلشػ ػراء بنطػػؿ كالبيػ ػ

مردكد ،كاف اشترل بمنؿ ن بعييه ثـ يقد المنؿ فهك متحد بنليقػد ،كالػربح لػه كالخسػراف عميػه كعميػه مثػؿ المػنؿ الػذم

تعدل فيه فيقده كلصنحب المنؿ إف كجده ف ،يػد البػنئ أف ي خػذه ،فػإف تمػؼ المػنؿ فصػنحب المػنؿ مخيػر إف أحػب

أخذه مف الداف  ،كهك المقنرض ،كاف أحب أخذه مف الذم تمؼ ف ،يده ،كهك البنئ  ،كهك القكؿ الثني.)ٖ("،

(ُ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ّٓ/ّ(،،

(ِ) بػػدائ الصػػينئ  :لمكنسػػني ،)َٗ/ٔ( ،،تبيػػيف الحقػػنئؽ :لمزيمعػػ ،)ٔٗ/ٓ( ،،مػػيح الجميػػؿ :لعمػػيش ،)ّٓٓ/ٕ( ،الػػذخيرة :لمق ارفػػ،،
(ٔ ،)ٕٔ/حنشية البجيرم ،عم الميهج :لمبجيرمػ ،)ُِٓ/ّ( ،،المهػذب :لمشػيرازم ،)َِّ/ِ( ،الكػنف ،فػ ،فقػه اإلمػنـ أحمػد :نبػف
قدامة المقدس،)ُْٓ/ِ( ،،المغي :،نبف قدامة المقدس.)ّْ/ٓ( ،،

(ّ) تبييف الحقنئؽ :لمزيمع ،)ّٓ/ٓ( ،،بداية المجتهد :نبف رشد ،)ُِ/ْ( ،يهنية المطمب فػ ،د اريػة المػذهب :لمجػكيي،)ْٔٗ/ٕ( ،،
كشنؼ القينع :لمبهكت.)َٖٓ/ّ( ،،

(ْ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني ،)ّٓ/ّ(،،المبسكط :لمسرخس ،)ُِٕ-ُِٔ/ِِ( ،،بدائ الصينئ  :لمكنسني.)ٖٗ/ٔ( ،،
(ٓ) األـ :لمشنفع ،)َُ/ْ( ،،فتح العزيز بشرح الكجيز :لمرافع ،)ِٗ/ُِ( ،،الحنكم الكبير :لممنكردم.)ّّٔ/ٕ( ،

(ٔ) الكنف ،ف ،فقه اإلمنـ أحمد :نبف قدامة المقدس ،)ُٓٔ/ِ( ،،المبدع ف ،شرح المقيػ  :نبػف مفمػح .)ّْٕ/ْ( ،كعيػدهـ إف كقػ
اء ف ،الذمة فهك عم المضنربة.
الشر ي
(ٕ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ّٓ/ّ(،،
(ٖ) األـ :لمشنفع.)َُ/ْ( ،،
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قنؿ ابن قدامة –رحمه ا﵀ " :-كقنؿ القنض :،إذا اشترل ف ،الذمػة ،ثػـ يقػد المػنؿ ،فػنلربح لػرب المػنؿ ،كاف اشػترل
بعيف المنؿ ،فنلشراء بنطؿ ،فػ ،إحػدل الػركايتيف ،كاألخػرل هػك مكقػكؼ عمػ إجػنزة المنلػؾ ،فػإف أجػنزه ،صػح ،كان

بطؿ .كالمذهب األكؿ ،يص عميه أحمد"(ُ).

كقػػنؿ" :إذا تعػػدل المضػػنرب بفعػػؿ مػػن لػػيس لػػه ،فهػػك ضػػنمف أليػػه تصػػرؼ بغيػػر إذف المنلػػؾ فضػػمف كنلغنصػػب،
كال ػربح لػػرب المػػنؿ كن أج ػرة لػػه أليػػه عمػػؿ بغيػػر إذف ،أشػػبه الغنضػػب ،كعيػػه لػػه أج ػرة مثمػػه مػػن لػػـ تحػػط بػػنلربح،

كنإلجنرة الفنسدة"(ِ).

(ّ)

المذىب الثاني :ذىب المالكية

(ْ)

والشافعية في قول

إلى إن صاحب المال بالخيـار ،إن شـاء اشـترك معـو فـي

السمعة وان شاء تركيا لممضارب واسترجع رأس المال.
ن قراضن فنستسمؼ ميه المػدفكع إليػه المػنؿ مػنن
قنؿ اإلمام مالك –رحمه ا﵀" :-ف ،رجؿ دف إل رجؿ من ن

كاشػػترل بػػه سػػمعة ليفسػػه إف صػػنحب المػػنؿ بنلخيػػنر إف شػػنء شػػركه فػػ ،السػػمعة عم ػ ق ارضػػهن كاف شػػنء خم ػ بييػػه
كبييهن كأخذ ميه رأس المنؿ كمه ككذلؾ يفعؿ بكؿ مف تعدل"(ٓ).

قػػنؿ اإلمــام الشــافعي  -رحمػػه ا﵀ " :-إذا أبضػ الرجػػؿ مػ الرجػػؿ ببضػػنعة كتعػػدل فنشػػترل بهػػن شػػيئن فػػإف همكػػت
فهك ضنمف ،كاف كض فيهن فهك ضنمف ،كاف ربح فنلربح لصنحب المنؿ كمه إن أف يشنء تركه ،فػإف كجػد فػ ،يػده
السػػمعة التػػ ،اشػػتراهن بمنلػػه فهػػك بنلخيػػنر فػػ ،أف ي خػػذ رأس منلػػه ،أك السػػمعة التػػ ،ممكػػت بمنلػػه ،فػػإف همكػػت تمػػؾ

السػػمعة قبػػؿ أف يختػػنر أحػػدهمن لػػـ يضػػمف لػػه إن رأس المػػنؿ مػػف قبػػؿ أيػػه لػػـ يختػػر أف يممكهػػن فهػػك ن يممكهػػن إن

بنختينره أف يممكهن"(ٔ).

(ٕ)

المــذىب الثالــث :ذىــب الحنابمــة فــي روايــة
إجازة المالك.

ـوف عمــى
إلــى أن المضــارب إن اشــترى بعــين المــال ،فالشـراء موقـ ٌ

(ُ) المغي :،نبف قدامة المقدس.)ّٗ/ٓ( ،،

(ِ) المغي :،نبف قدامة المقدس ،)ِٗٗ/ْ( ،،الكنف ،ف ،فقه اإلمنـ أحمد :نبف قدامة المقدس.)ُٓٔ/ِ( ،،

(ّ) المكطػ ػ  :لإلم ػػنـ منل ػػؾ ،)ُُٕ/ٓ( ،انس ػػتذكنر :نب ػػف عب ػػدالبر ،)ِْ/ٕ( ،ش ػػرح الزرق ػػني ،عمػ ػ المكطػ ػ  :لمزرق ػػني،)ِٖٓ/ّ( ،،
الميتق شرح المكط  :لمبنج.)ُُٕ/ٓ( ،،

(ْ) األـ :لمشػ ػػنفع ،)َُ/ْ( ،،الحػ ػػنكم الكبي ػ ػػر :لممػ ػػنكردم ،)َّْ/ٕ( ،أس ػ ػػي المطنلػ ػػب فػ ػػ ،ش ػ ػػرح ركض الطنلػ ػػب :لأليص ػ ػػنرم،
(ِ.)ُّٗ/

(ٓ) مكط منلؾ :لإلمنـ منلؾ.)ٔٗٓ/ِ( ،
(ٔ) األـ :لمشنفع.)َُ/ْ( ،،

(ٕ) المغي :،نبف قدامػة المقدسػ ،)ّٗ/ٓ( ،،الشػرح الكبيػر عمػ مػتف المقيػ  :نبػف قدامػة الجمػنعيم ،)ُٖٓ/ٓ( ،،المبػدع فػ ،شػرح

مكقكؼ عمػ إجػنزة المنلػؾ ،فنلشػراء ن يصػح إذا لػـ
المقي  :نبف مفمح .)ّْٕ/ْ( ،هينؾ فرؽ بيف رأم الحينبمة ف ،قكلهـ إف الشراء
ه
يجزه المنلؾ ،كبيف رأم المنلكية كالشنفعية أف رب المنؿ بنلخينر ،فهـ يقكلكف بصحة الشراء الذم كق مف المضنرب.
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قنؿ ابن قدامة –رحمه ا﵀" :-كقنؿ القنض :،إف اشترل ف ،الذمة ،ثـ يقد المػنؿ ،فكػذلؾ ،كاف اشػترل بعػيف المػنؿ،
فنلشراء بنطؿ ف ،ركاية ،كاليمنء لمبنئ  ،كف ،ركاية يقؼ عم إجػنزة المنلػؾ ،فػإف لػـ يجػزه ،فػنلبي بنطػؿ أيضػن ،كاف

أجنزه ،صح كاليمنء له ،كاف أخذ الربح ،كنف إجنزة ميه لمعقد أليه دؿ عم رضنه(ُ).
رابعاً -سبب الخالف:

القينس عم الغنصب

(ِ)

كعم بي الفضكل ،)ّ(،فمف قنسهن عمػ الغنصػب أبطػؿ البيػ  ،كمػف قنسػهن عمػ

بي الفضكل ،جعؿ البي مكقكفن عم إجنزة صنحب المنؿ.

خامساً -األدلـــــــة:

أدلة المذىب األول :استدؿ الفريؽ األكؿ القنئمكف أف الشراء بنطؿ بنلمعقكؿ:

ُ -إيػه تصػرؼ بغيػػر إذف المنلػؾ فضػمف كنلغنصػػب ،كالػربح لػرب المػػنؿ كن أجػرة لػه أليػػه عمػؿ بغيػر إذف ،أشػػبه

الغنصب ،فهك يمنء منؿ غيره (ْ).

ِ -إي ػػه يش ػػترم م ػػف يفس ػػه ليفس ػػه كن أح ػػد يمم ػػؾ ذل ػػؾ غي ػػر األب ف ػػ ،ح ػػؽ كل ػػده الص ػػغير ،كه ػػذا المعيػ ػ يض ػػند

األحكنـ(ٓ).

ّ -إيػػه أضػػنؼ الش ػراء إل ػ مػػنؿ المضػػنربة كهػػك ن يممػػؾ التصػػرؼ فػػ ،مػػنؿ المضػػنربة إن لممضػػنربة ،كالم ػ مكر
بنلتصرؼ ن يعزؿ يفسه فػ ،مكافقتػه أمػر اآلمػر كنلككيػؿ بشػراء شػ،ء بعييػه ،إذا اشػترل ذلػؾ الشػ،ء ليفسػه يكػكف

مشترين لرب المنؿ أليه يريد عزؿ يفسه ف ،مكافقة أمر اآلمر(ٔ).

ْ -إف العقد عم المغصكب بنطؿ ،كم بطالف الشراء يفكت الربح فال يحصؿ لمغنصب كن لممغصكب ميه(ٕ).
أدلة المذىب الثاني :استدؿ الفريؽ الثني ،القنئمكف ب ف صنحب المنؿ بنلخينر بنلمعقكؿ:

ُ -إيه يكع تعد ،فال يمي ككف الربح بييهمن عم من شرطنه ،كمن لك لبس الثكب ،كركب دابة ليس له رككبهن(ٖ).
ِ -إف رب المنؿ رض ،بنلبي  ،كأخذ الربح ،فنستحؽ العنمؿ عكضن ،كمن لك عقده بإذف(ٗ).

(ُ) المغي :،نبف قدامة المقدس ،)ِٗٗ/ْ( ،،الكنف ،ف ،فقه اإلمنـ أحمد :نبف قدامة المقدس.)ُٓٔ/ِ( ،،
)ِ)

الرصب :أخذ منؿ متقكـ محرـ بغير إذف منلكه عم كجه يزيؿ يده إف كنف ف ،يده ،كلمغصب أحكنـ ثالثة :اإلثـ لمف عمـ أيه

منؿ الغير ،كرد العيف المغصكبة مندامت قنئمة ،كضمنيهن إذا همكت .ايظر :أييس الفقهنء ف ،تعريفنت األلفنظ المتداكلة بيف
الفقهنء :لمركم( ،،ص ،)ََُ :الفقه اإلسالم ،كأدلته :لمزحيم.)ْٕٖٗ/ٔ( ،،
)ّ)

ككيال ف ،العقد .التعريفنت :لمجرجني( ،،ص.)ُٕٔ :
كلين كن
أصيال كن ن
ن
الفضولي :هك مف لـ يكف ن

(ْ) المغي :،نبف قدامة المقدس ،)َْ/ٓ( ،،الكنف ،ف ،فقه اإلمنـ أحمد :نبف قدامة المقدس.)ُٓٔ/ِ( ،،
(ٓ) المبسكط :لمسرخس.)ُِٔ/ِِ( ،،
(ٔ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.

(ٕ) الحنكم الكبير :لممنكردم.)ّّٔ/ٕ( ،

(ٖ) المغي :،نبف قدامة المقدس.)ّٗ/ٓ( ،،
(ٗ) المصدر السنبؽ.)َْ/ٓ(:
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ّ -إف العنمػؿ اشػػترل بمػػنؿ القػراض أك ببعضػػه سػػمعة ليفسػػه يتجػر فيهػػن أك يقتييهػػن فصػػنحب المػػنؿ يخيػػر عمػ مػػن

ف ،ذلؾ(ُ).

ْ -إيه منؿ قد قبضه عم أف يعمؿ به قراضن فمن عمؿ به فيه بمن فيه ربح فهك عم القراض(ِ).

ٓ -إف ذلػػؾ هػػك المعيػ المقصػػكد إليػػه فػػ ،الق ػراض كن يضػره ييػػة العنمػػؿ الفنسػػدة ،كاف لػػـ يكػػف فيػػه ربػػح لزمػػه مػػن
أخذ مف منؿ القراض ليفسه كمن لك استهمكه كتعدل فيه ف فسده(ّ).

ٔ -إف مػػف أخػػذ مػػننن عم ػ كجػػه التيميػػة فمػػيس لػػه أف يصػػرؼ عػػف ذلػػؾ الكجػػه إل ػ مػػن ييفػػرد بميفعتػػه ألف ذلػػؾ

تصػرؼ فػ ،مػنؿ غيػره بغيػر إذيػه كن كجػػه يظػر لػه ،فػإف فعػؿ فهػك متعػػد يكػكف الػداف بنلخيػنر بػيف أف يصػرفه إلػ
ذلؾ الكجه الذم دفعه عميه ،كبيف أف يمض ،له تعديه كيضميه المنؿ ،ككذلؾ المبض معه(ْ).

ٕ -إف الغنل ػػب م ػػف ص ػػنحب الم ػػنؿ أي ػػه ن يرغ ػػب ف ػػ ،الس ػػمعة إن إذا ك ػػنف فيه ػػن رب ػػح ،كب ػػذلؾ يك ػػكف لمعنم ػػؿ فيه ػػن

شرؾ(ٓ).

ٖ -إيه إذا أغرمه الثمف صنر عيين فكنف له أخذ منله ميه(ٔ).

أدلة المذىب الثالث :استدؿ أصحنبه القنئمكف ب ف الشراء مكقكؼ بنلسية اليبكية:
ػنؿ« :أَي عـروةُْ ،ائ ِ
طً
ـت
ػنيً ،د ىيي نا
ىع ى
ػنر ىكىق ى
ىع ٍف يع ٍرىكةى ٍب ًف أىبً ،اٍل ىج ٍع ًد اٍلىب ًنرًق ٍّ ،ىق ى
ض لً َّميبً ٍّ -- ،ىجىم ه
ب ،ىف ٍ
نؿ :ىع ىر ى
ْ َُْ
ت صػ ً
ىسػػكقيهي ىمن ،أ ٍىك
ـب ،فَا ْ
شــتَ ِر َل َنــا َ
ت ًم ٍيػػهي ىشػػنتىٍي ًف بًػ ًػد ىيي ونر ،ىف ًج ٍئػ ي
ػنحىبهي ،ىفن ٍشػػتىىرٍي ي
شــاةً»  ،ىفىتىٍيػ ي
ػت اٍل ىجىمػ ى
ا ْل َج َمـ َ
ػت أ ي
ػنك ٍم ي ى
ػب ،ىف ىسػ ى
نلشػ ً
كد يهمػػن ،ىفىم ًقييًػػ ،رج ػ هؿ ،ىفسػ ً
ػت بًنل ػ ٍّد ىيي ًنر ،ك ًج ٍئتيػػهي بً َّ
ػكؿ المَّػ ًػه،
ػت :ىيػػن ىر يسػ ى
ىقػ ى
ػنة ،ىف يقٍمػ ي
يعػػهي ىشػػنةن بًػ ًػد ىيي ونر ،ىف ًج ٍئػ ي
ى ىي
ػنك ىمي ،،ىفىبً ي
ػنؿ :أىقي ي ى
ى
ى ى
ــار ْك لَـ ُ ِ
ً
ػنؿ« :المَّ ُيـ َّـم َب ِ
صــ ْفقَ ِة
يث ،ىف ىقػ ى
ػنؿ :ىف ىح َّدثٍتيػػهي اٍل ىحػ ًػد ى
ـف؟» ىقػ ى
ػنريك ٍـ ،ىك ىهػ ًػذ ًه ىشػػنتي يك ٍـ .ىقػ ى
صــ َن ْع َت َك ْيـ َ
ـو فــي َ
ػنؿَ « :و َ
ىه ػ ىذا د ىييػ ي
ي ِم ِ
ين ِو»(ٕ).
َ

وجو الداللة:

يدؿ الحديث عم أف عركةى  قد تصرؼ بنلمنؿ عم غير رأم صنحب المنؿ كتعدل بػه كاشػترل مػن لػـ
ػؼ عم ػ إجػػنزة رب المػػنؿ كال ػربح كمػػه لػػرب
يػػؤمر بػػه ،فكافػػؽ اليبػػ –- ،كأجػػنز تصػػرفه ،كأف تعػػدم العنمػػؿ متكقػ ه
المنؿ(ٖ).

سادساً -المناقشة:

كؿ من كرد مف مينقشنت هين ه ،مف البنحث ،حيث لـ يجد ف ،كتب الفقهنء مينقشنت عم هذه األدلة.

(ُ) انستذكنر :نبف عبدالبر.)ِْ/ٕ( ،
(ِ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.
(ّ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.

(ْ) الميتق شرح المكط  :لمبنج.)ُُٕ/ٓ( ،،
(ٓ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.
(ٔ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.

(ٕ) صحيح البخنرم :كتنب (المينقب) ،حديث رقـ (ِّْٔ).)َِٕ/ْ( ،

(ٖ) فتح البنرم :نبف حجر ،)َْٗ/ْ( ،تحفة األحكذم :لممبنركفكرم.)ّّٗ/ْ( ،
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مناقشة أدلة المذىب األول:
ُ -إف المنؿ ف ،يد المضنربة أمنية ،يتصرؼ فيه بمكجب العقد ،كاف اشترل شيئن عمػ غيػره فهػك عمػ إجػنزة رب

المنؿ.

ال ،بؿ هك بنلخينر.
ؾ لرب المنؿ ف ،الربح حسب من اتفقن عميه ،فشراؤه ليس بنط ن
ِ -إف المضنرب شري ه

ّ -إف المض ػػنربة ككنل ػػة ،ل ػػذلؾ تص ػػرفه ف ػػ ،م ػػنؿ رب الم ػػنؿ يك ػػكف ب ػػإذف ،كاذا خ ػػنلؼ اإلذف ك ػػنف ل ػػرب الم ػػنؿ أف
يسترج رأس منله.
اء لممضنربة ككنف الشراء بغير إذف رب المنؿ.
ْ -كيؼ يككف الشر ي
المضنرب تجنرةن كن ربحن.
ٓ -إف الشراء لـ يكف لممضنربة بؿ كنف لممضنرب ،فمـ يقصد
ي
مناقشة أدلة المذىب الثاني:
ُ -بنتفػنؽ العممػػنء أف المضػػنرب أمػػيف عيػػد التعنقػد كأف يػػده عمػ رأس المػػنؿ يػػد أمنيػة ،فكيػػؼ يكػػكف الػربح بييهمػػن
عم شرطهمن ،كقد أقررتـ ب يه تعدل ،فب م حؽ ي خذ ربحن؟

يرض بنلبي كلـ يعمـ بننستسالؼ أصالن ،فال يستحؽ العنمؿ عكضن.
ِ -رب المنؿ لـ ى
المضنرب ككي هؿ عف صنحب المنؿ ،فتصرفه ف ،حػدكد إذف صػنحب المػنؿ ،كلػـ يػ ذف لػه بنلشػراء ،فنلشػراء
ّ -إف
ى

بنطؿ.

ْ -ن تيقنس صحة المعنمالت بنلربح كالخسراف بؿ بصحة التصرؼ شرعن.
ٓ -إ ف المضنرب اشترل هذه السمعة ليفسه ،فكيؼ يمض ،رب المنؿ هذا الشراء.
ٔ -األصؿ أف كؿ تصرؼ يصدر مف المضنرب يتكجه إل المضنربة.
مناقشة أدلة المذىب الثالث:
يجاب عن استدالليم بالحديث من وجوه:

ُ -إف هذا الحديث كرد ف ،بي الفضكل ،)ُ(،كهك خنرج مكضكع اليقنش.

ِ -إ ف عركة لـ يخرج ليضنرب بنلمنؿ بؿ خرج كككيؿ لشراء شنة لرسكؿ ا﵀ .
ّ -إف عركة لـ ً
يشتر ليفسه كنلمضنرب هين ف ،هذه الصكرة.

ْ -إف عركة لـ يستقرض المنؿ ليفسه بؿ خرج لمشراء ككيالن لصنحب المنؿ.

سابعاً -الترجيح:

والراجح فيما أراه –وا﵀ أعمم -ىو القول بأن صاحب المال بالخيار ،إن شاء اشـترك معـو فـي السـمعة،

وان شاء تركيا لممضارب واسترجع رأس المال؛ وذلك لألسباب اآلتية:

(ُ) كقد اختمفكا ف ،بيػ الفضػكل ،،هػؿ ييعقػد أـ ن؟ كصػكرته :أف يبيػ الرجػؿ مػنؿ غيػره بشػرط إف رضػ ،بػه صػنحب المػنؿ أمضػ،
البي  ،كاف لـ يرض فس  ،ككذلؾ ف ،شراء الرجؿ لمرجؿ بغير إذيػه ،عمػ أيػه إف رضػ ،المشػترم صػح الشػراء كان لػـ يصػح ،فميعػه

الشنفع ،ف ،الكجهيف جميعن ،كأجنزه منلؾ ف ،الكجهيف جميعن كفرؽ أبك حييفػة بػيف البيػ كالشػراء ،فقػنؿ :يجػكز فػ ،البيػ  ،كن يجػكز
ف ،الشراء .ايظر :بداية المجتهد :نبف رشد.)ُٖٗ/ّ( ،
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ُ -األصؿ أف أم تصرؼ يصدر مف المضنرب ييصرؼ إل عقد المضنربة.
ِ -إ ف المضنرب مؤتمف عم رأس المنؿ الذم بيده ،فال يصرفه إل غير المضنربة.
المضنرب يعد متعدين بهذا التصرؼ ،فيككف تحت خينر رب المنؿ.
ّ  -إف
ى
ْ -إف الحديث الذم استدؿ به الفريؽ األكؿ خنرج اليزاع أليه كرد ف ،بي الفضكل.،
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ادلغهة انساتع

انكساء يف ادلضازتة

أو ًال -صورة المسألة:

(رجـ ٌل دفــع إلــى رجــل مــاالً مضــاربة فاشــترى بــو ســمعة ثــم حمميــا إلــى بمــدة التجــارة فبــارت عميــو وخــاف
النقصان إن باع فتكارى عمييا إلى بمد آخر فباع بنقصان فا ترق الكراء(ُ) أصل المال كمو)(ِ).

توضيح الصورة :إذا اشترل المضنرب سمعة كسنفر بهػن إلػ بمػد التجػنرة لبيعهػن فػنيخفض سػعر بيعهػن ،فحممهػن إلػ
بمد آخر كدف عميهن أجرة اليقؿ ،فبنعهن بيقصنف هينؾ ،فكنيت األجرة تسنكم رأس المنؿ.
ن -حكـ المسنفرة بمنؿ المضنربة ،ثنيين -إذا استكعب الكراء أصؿ المنؿ كمه.
يتينكؿ هذه المس لة ف ،بيديف :أك ن
البند األول -المسافرة بمال المضاربة:

أوالً -تحرير محل النزاع:

الفقهنء األربعة أيه إذا كنيػت المضػنربة مطمقػة فمممضػنرب أف يتصػرؼ فػ ،مػنؿ المضػنربة مػن بػدا لػه
اتفؽ
ي
مف أيكاع التجنرات ،ف ،سنئر األمكية ،م سنئر الينس إلطػالؽ العقػد ،فمػه أف يشػترم بػه كيبيػ  ،كلػه أف يسػت جر

أجي ػ نار كأف يككػػؿ بنلش ػراء كالبي ػ (ّ) ،كاذا يػػص العقػػد عم ػ اإلذف بنلسػػفر فهػػك جػػنئز ،كاختمف ػكا إذا أطمػػؽ العقػػد هػػؿ
يقتض ،المسنفرة بنلمنؿ أـ ن؟

ثانياً -مذاىب الفقياء :اختمؼ الفقهنء ف ،هذه المس لة عم قكليف:
(ْ)

المذىب األول :ذىب الحنفية

(ٓ)

والمالكية فـي المشـيور

(ٔ)

والحنابمـة فـي الصـحيح

إلـى إباحـة السـفر

بمال المضاربة بمطمق عقد المضاربة ،وان لم ينص عميو.

قػػنؿ الكاســاني –رحمػػه ا﵀ " :-لممضػػنرب أف يسػػنفر بنلمػػنؿ كهػػذا قػػكؿ أبػػ ،حييفػػة كمحمػػد ،كهػػك قػػكؿ أبػػ ،يكسػػؼ
ف ،ركاية محمد عيه"(ٕ).

(ُ) الكراء- :بنلمد -األجرة كهك مصدر ف ،األصؿ مف كنريته ،كأكريته الدار كغيرهن إكراء فنكتراه بمعي آجرته فنست جر ،فنلكراء

األجر كاألجرة .ايظر :المصبنح الميير ف ،غريب الشرح الكبير :لمفيكم ،)ِّٓ/ِ( ،،مقنييس المغة :نبف فنرس.)ِٔ/ُ( ،
(ِ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ّٕ/ّ(،،

(ّ) المبسػػكط :لمسرخسػػ ،)ّٖ/ِِ( ،،بدايػػة المجتهػػد :نبػػف رشػػد ،)ِٔ/ْ( ،المهػػذب :لمشػػيرازم ،)ِِٗ/ِ( ،المغيػػ :،نبػػف قدامػػة
المقدس.)ُٔ/ٓ( ،،

(ْ) المبسكط :لمسرخس ،)ٖٔ/ِِ( ،،بدائ الصينئ  :لمكنسني.)ٖٖ/ٔ( ،،

(ٓ) الػ ػػذخيرة :لمق ارفػ ػػ ،)ّٕ/ٔ( ،،شػ ػػرح مختصػ ػػر خميػ ػػؿ :لمخرشػ ػػ ،) َُِ/ٔ( ،،حنشػ ػػية الدسػ ػػكق ،عم ػ ػ الشػ ػػرح الكبيػ ػػر :لمدسػ ػػكق،،
(ّ ،)ِْٓ/ميح الجميؿ :لعميش.)ِّْ/ٕ( ،

(ٔ) المغي :،نبف قدامة المقدس ،)َّ/ٓ( ،،اإليصنؼ :لممرداكم.)ُْٖ/ٓ( ،
(ٕ) بدائ الصينئ  :لمكنسني.)ٖٖ/ٔ( ،،
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قنؿ عميش –رحمػه ا﵀ " :-كجػنز لمعنمػؿ سػفره بمػنؿ القػراض لبمػد آخػر يتجػر بػه فيػه أك يبيػ فيػه سػم القػراض أك
يجمب ميه سمعن لبمده إف لـ يحجر عميه ربه أم يميعػه مػف السػفر بػه قبػؿ شػغؿ المػنؿ بسػم السػفر بػ ف لػـ يحجػر
ال أك حجر عميه بعد شغمه بهن فال يعتبر ،كمف هكمه أيه إف حجر عميه قبؿ شغمه فميس له السفر به"(ُ).
عميه أص ن

كاختمؼ المنلكية ف ،مطمؽ عقد القراض هؿ يقتض ،السفر بنلمنؿ؟ فمشهكر المػذهب أيػه مبػنح ،كقػنؿ ابػف حبيػب:
ن يسنفر إن بإذف رب المنؿ ،كالمشهكر أف ذلؾ سكاء ف ،قميؿ المنؿ ككثيره"(ِ).

قػػنؿ ابــن قدامــة-رحمػػه ا﵀ ... " :-كالكجػػه الثػػني ،،لػػه السػػفر بػػه إذا لػػـ يكػػف مخكفػن .قػػنؿ القنضػػ :،قيػػنس المػػذهب
ج ػكازه ،بيػػنء عم ػ السػػفر الكديعػػة .كهػػذاف الكجهػػنف فػػ ،المطمػػؽ ،ككػػذلؾ لػػك أذف لػػه فػػ ،السػػفر مطمق ػن ،لػػـ يكػػف لػػه
السفر ف ،طريؽ مخكؼ ،كن إل بمد مخكؼ ،فإف فعؿ ،فهك ضنمف لمن يتمػؼ أليػه متعػد بفعػؿ مػن لػيس لػه فعمػه.

كاف سنفر ف ،طريؽ آمف جنز ،كيفقته ف ،منؿ يفسه"(ّ).
(ْ)

المــذىب الثــاني :ذىــب أبــو يوســف فــي روايــة
(ٕ)

رواية

(ٔ)

والمالكيــة فــي يــر المشــيور(ٓ) والشــافعية

والحنابمــة فــي

إلى منع السفر بمال المضاربة بمطمق العقد؛ بل البد لو من اإلذن.
قػػنؿ الزبيــدي –رحمػػه ا﵀ ..." :-كعػػف أبػػ ،يكسػػؼ لػػيس لػػه أف يسػػنفر بنلمػػنؿ فػػ ،المضػػنربة المطمقػػة فػػ،

بر ،أك بحر إن بإذف صػنحب المػنؿ كلكػف لػه أف يخػرج بػه إلػ مكضػ يقػدر عمػ الرجػكع ميػه إلػ أهمػه فػ ،ليمتػه

فيبيت معهـ"(ٖ).

كأمن كجه ركاية أب ،يكسؼ عيه فهك أف المسنفرة بنلمنؿ مخنطرة به ،فال يجػكز إن بػإذف رب المػنؿ يصػن أك دنلػة،
فػإذا دفػ المػنؿ إليػه فػ ،بمػدهمن فمػػـ يػ ذف لػه بنلسػفر يصػن كن دنلػة ،لػـ يكػػف لػه أف يسػنفر ،كاذا دفػ إليػه فػ ،غيػػر

بمدهمن فقد كجد دنلة اإلذف بنلرجكع إل الكطف ألف العندة أف اإليسنف ن ي خذ المػنؿ مضػنربة كيتػرؾ بمػده ،فكػنف

دف المنؿ ف ،غير بمدهمن رضن بنلرجكع إل الكطف ،فكنف إذين دنلة(ٗ).

قنؿ سحنون  -رحمه ا﵀  " :-ليس لممقنرض أف يسنفر بنلمػنؿ القميػؿ سػف نار إن بػإذف رب المػنؿ كفيهػن نبػف القنسػـ
لمعنمػؿ أف يتجػػر فنلمػنؿ فػػ ،الحضػر كالسػػفر ،كحيػث شػػنء إن أف يقػكؿ لػػه رب المػنؿ حػػيف دفعػه إليػػه بنلفسػػطنط ن

(ُ) ميح الجميؿ شرح مختصر خميؿ.)ُّْ/ٕ( :

(ِ) شرح الزرقني ،عم المكط  :لمزرقني.)ِٓٗ/ّ( ،،
(ّ) المغي :،نبف قدامة المقدس.)َّ/ٓ( ،،
(ْ) بدائ الصينئ  :لمكنسني.)ٖٖ/ٔ( ،،

ٓ
لممكاؽ ،)ِْٓ/ٕ( ،ميح الجميؿ :لعميش.)ُّْ/ٕ( ،
( ) التنج كاإلكميؿٌ :
(ٔ) الحنكم الكبير :لممنكردم ،)ُّٕ/ٕ( ،بحر المذهب :لمركيني ،)ٖٓ/ٕ( ،،مغي ،المحتنج :لمشربيي.)ُُْ/ّ( ،،

(ٕ) الشرح الكبير عم متف المقي  :نبف قدامة الجمنعيم ،)ُْٔ/ٓ( ،،المحرر ف ،الفقه :ألب ،البركنت.)ُّٓ/ُ( ،
(ٖ) الجكهرة الييرة عم مختصر القدكرم :لمزبيدم.)ِِٗ/ُ( ،
(ٗ) بدائ الصينئ  :لمكنسني.)ٖٖ/ٔ( ،،
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تخرج مف أرض مصر أك الفسطنط ،فال ييبغ ،له أف يخرج ،قنؿ اإلمام مالـك – رحمػه ا﵀" :-كلػرب المػنؿ رده مػن
لـ يعمؿ به العنمؿ أك يظعف به لسفر"(ُ).

قػنؿ الشـربيني –رحمػه ا﵀ " :-كن يسػنفر بنلمػنؿ ،كلػك كػنف السػفر قريبػن كالطريػؽ آميػن كن مؤيػة فػ ،السػفر بػال إذف

م ػػف المنل ػػؾ ألف الس ػػفر مظي ػػة الخط ػػر ،يع ػػـ ل ػػك قنرض ػػه بمح ػػؿ ن يص ػػمح لإلقنم ػػة كنلمف ػػنزة فنلظ ػػنهر -كم ػػن ق ػػنؿ

األذرع -،أيه يجكز له السفر به إل مقصده المعمكـ لهمن"(ِ).

قنؿ ابن قدامة-رحمه ا﵀ " :-ليس له السفر بنلمنؿ ،ف ،أحد الكجهيف ألف ف ،السفر تغري انر بنلمنؿ كخط انر"(ّ).

ثالثاً -سبب الخالف:

هػؿ مطمػؽ العقػد يقتضػ ،السػفر بنلمػنؿ أـ يحتػنج إلػ يػص كاذف مػف صػنحب المػنؿ ،فمػف رأل أف مطمػػؽ

العقد يكف ،قنؿ بجكاز المسنفرة بنلمنؿ ،كمف قنؿ ن بد مف يص كاذف قنؿ بعدـ الجكاز.
رابعاً -األدلــــة:

أدلة المذىب األول :استدؿ المجيزكف بنلقرآف كالقينس كالمعقكؿ:

أ -من القرآن:

ون ِفي ْاأل َْر ِ
ض ِل المَّ ِو}(ْ).
ٔ -قنؿ ا﵀ تبنرؾ كتعنل َ { :و َ
ون ِم ْن فَ ْ
ون َي ْ
ض َي ْبتَرُ َ
ض ِرُب َ
آخ ُر َ
وجو الداللة:

إ ف م خذ انسـ دليؿ عميه ألف المضنربة مشتقة مف الضرب ف ،األرض ،كهك السير(ٓ).
ض ِل المَّ ِو}(ٔ).
ِ -قنؿ ا﵀ تعنل َ { :و ْابتَرُوا ِم ْن فَ ْ
وجو الداللة:
إف ا﵀ -سبحنيه كتعنل  -أمر بننبتغػنء فػ ،األرض مػف فضػؿ ا﵀ ،كرفػ الجيػنح عيػه بقكلػه تعػنل -عػز
ِ (ٕ)
شػ يهَ { :-ف ـِإ َذا قُ ِ
الصـ َـالةُ َفا ْنتَ ِشـ ُـروا ِفــي ْاأل َْر ِ
س َع َمـ ْـي ُك ْم
ضـ َـي ِت َّ
ض َو ْابتَ ُر ـوا ِمـ ْـن َف ْ
ضـ ِـل المَّــو}  ،كقػػنؿ عػػز ش ػ يهَ { :لـ ْـي َ
ض ًال ِم ْن َرِّب ُك ْم}(ٖ) مطمقن مف غيػر فصػؿ كمػن ذكػر مػف لػزكـ مؤيػة الػرد فيمػن لػه حمػؿ كمؤيػة ،فػال
َن تَ ْبتَ ُروا فَ ْ
اح أ ْ
ُج َن ٌ
يعد ذلؾ غرامة ف ،عندة التجنر(ٗ).

(ُ) ميح الجميؿ :لعميش.)ُّْ/ٕ( ،

(ِ) مغي ،المحتنج :لمشربيي.)ُُْ/ّ( ،،

(ّ) المغي :،نبف قدامة المقدس.)َّ/ٓ( ،،
(ْ) سكرة المزمؿ.َِ :

(ٓ) بدائ الصينئ  :لمكنسني.)ٖٖ/ٔ( ،،
(ٔ) سكرة الجمعة.َُ :
(ٕ) سكرة الجمعة.َُ :
(ٖ) سكرة البقرة.ُٖٗ :

(ٗ) بدائ الصينئ  :لمكنسني.)ُٕ/ٔ( ،،
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ب -القياس:
قينسن عم الكديعة :ذلػؾ أف المػكدع لػه أف يسػنفر بمػنؿ الكديعػة ففػ ،المضػنربة أكلػ  ،بجػنم أيهمػن أمنيػة

ف ،اليد(ُ).

ج -من المعقول:

ُ -إف المقصكد مف هذا العقد استيمنء المنؿ ،كهذا المقصكد بنلسفر أكفر(ِ).
ِ -إف العقد صدر مطمقن عف المكنف فيجرم عم إطالقه(ّ).

ّ -إف اإلذف المطمؽ ييصرؼ إل من جرت به العندة ،كالعندة جنرية بنلتجنرة سف انر كحض انر(ْ).
ْ -إف المضنربة مشتقة مف الضرب ف ،األرض ،فممؾ ذلؾ بمطمقهن(ٓ).
أدلة المذىب الثاني :استدؿ المنيعكف بنلسية اليبكية كالمعقكؿ:

أ -السنة النبوية:

قكؿ اليب( :-- ،إِ َّن ا ْلمس ِ
اف َر َو َمالَ ُو لَ َعمَى َقمَ ٍت َّإال َما َوقَى المَّ ُو)(ٔ).
ُ َ
وجو الداللة:
ػنرب بنلمػنؿ ،كمػن ن يجػػكز
يػدؿ الحػديث عمػ أف السػػفر بنلمػنؿ ييتنبػه الخطػػر ،كن يجػكز أف يخػنطر المضػ ي
له التغرير بنلمنؿ بغير إذف منلكه(ٕ).
ب -من المعقول:

ُ -أيه مؤتمف فمـ يجز أف يسنفر بنلمنؿ كنلككيؿ(ٖ).

ِ -أف كؿ سفر مي مف الككيؿ مي ميه العنمؿ كنلسفر البعيد(ٗ).

ّ -أف المسنفرة بنلمنؿ مخنطرة به ،فال يجكز إن بإذف رب المنؿ يصن أك دنلة(َُ).

(ُ) المبسكط :لمسرخس.)ّٗ/ِِ( ،،

(ِ) بدائ الصينئ  :لمكنسني.)ٖٖ/ٔ( ،،
(ّ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.

(ْ) المغي :،نبف قدامة المقدس.)َّ/ٓ( ،،
(ٓ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.

(ٔ) أخرجه الديمم ،ف ،المسيد( :الفردكس بم ثكر الخطػنب)( ّ ،)ّْٓ/كالسػخنكم فػ ،المقنصػد الحسػية ،)ْٓٗ/ُ( :كالعجمػكي ،فػ،
كشػػؼ الخفػػنء ،)ِٖٖ/ُ( :كمهػػـ بػػال إسػػيند بمفػػظ( :لػػك عمػػـ اليػػنس رحمػػة ا﵀ -عػػز كجػػؿ -بنلمسػػنفر ألصػػبح اليػػنس كهػػـ سػػفر ،إف
كؿ َّ
المسنفر عم قمت) ،أيكره اليككم ف ،تهذيب األسمنء كالمغنت كقنؿ :ليس هذا خب نار ىع ٍف ر يس ً
المػ ًه  --كايمػن هػك مػف كػالـ بعػض
ى
السمؼ .ايظر :الطيكرينت :لمطيكرم ،)ُُِٖ/ّ( ،تهذيب األسمنء كالمغنت :لميككم.)ََُ/ْ( ،
(ٕ) الحنكم الكبير :لممنكردم ،)ُّٕ/ٕ( ،المغي :،نبف قدامة المقدس.)َّ/ٓ( ،،
(ٖ) الحنكم الكبير :لممنكردم.)ُّٕ/ٕ( ،
(ٗ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.

(َُ) بدائ الصينئ  :لمكنسني ،)ٖٖ/ٔ( ،،الجكهرة الييرة عم مختصر القدكرم :لمزبيدم.)ِِٗ/ُ( ،
- 115 -

رابعاً -المناقشة:

مناقشــة الفريــق األول القــائمين بــالجواز :لػػـ ييػػنقش الفريػػؽ الثػػني ،أدلػػة الفريػػؽ األكؿ ،كيمكػػف أف تييػػنقش

عم اليحك اآلت:،

أ -يجاب عن استدالليم بالقرآن:
اآلية األولى:
ُ -إف السفر بمنؿ المضنربة مقيد بعدـ المخنطرة بنلمنؿ كالمجنزفة برأس منؿ غيره كبإذف صنحب المنؿ.

ِ -لـ تيص اآليػة عمػ جػكاز السػفر بنلمػنؿ بمطمػؽ العقػد ،كالػدليؿ مػ خكذ مػف إشػنرة الػيص كلػيس مػف عبنرتػه(ُ)،

كمعمكـ عيد األصكلييف أف عبنرةى اليص مقدمةه عم إشنرته.
اآلية الثانية:
ُ -اآلية عنمة ف ،انبتغنء ف ،األرض.

ِ -اآلية يزلت ف ،البي ف ،كقت صالة الجمعة ،كرفعت الجينح عف البي بعد ايتهنء الصالة.

ّ -قنؿ الطبرم" :يقكؿ تعنل ذكره :فإذا قيضػيت صػالة الجمعػة يػكـ الجمعػة ،فنيتشػركا فػ ،األرض إف شػئتـ ،ذلػؾ

رخصػػة مػػف ا﵀ لكػػـ فػػ ،ذلػػؾ(ِ) ،ككػػذا قػػنؿ القرطبػػ" :،يقػػكؿ :إذا فػػرغتـ مػػف الصػػالة فنيتشػػركا فػػ ،األرض لمتجػػنرة
ض ِل المَّ ِو} أم مف رزقه(ّ).
كالتصرؼ ف ،حكائجكـَ { .و ْابتَ ُروا ِم ْن فَ ْ
أمػػن اآليػػة التػػ ،رفعػػت الجيػػنح فهػػ ،يزلػػت فػػ ،الحػػج ،عػػف ابػػف عبػػنس -رضػػ ،ا﵀ عيهمػػن ،-قػػنؿ " :كنيػػت عكػػنظ،

َن
ـاح أ ْ
س َعمَ ْـي ُك ْم ُج َنـ ٌ
كمجيػة ،كذك المجػنز ،أسػكاقن فػ ،الجنهميػة ،فممػن كػنف اإلسػالـ ،فكػ يهـ تػ ثمكا فيػه ،فيزلػت{ :لَ ْـي َ
ض ًال ِم ْن َرِّب ُك ْم}(ْ) ف ،مكاسـ الحج " قرأهن ابف عبنس(ٓ) ،فه ،خنرج سينؽ انستدنؿ.
تَ ْبتَرُوا فَ ْ
ب -يجاب عن استدالليم بالقياس:

ػكدع عيػده كمػن فػ ،المضػنربة ،فػال يصػح
ليس ف ،الكديعة ربح كخسنرة ،كليس هينؾ عقد بػيف المػكدع كالم ى
القينس عميهن.
يجاب عن استدالليم بالمعقول:
ُ -إ ف السفر بنلمنؿ يحتنج ليص أك إذف مف صنحب المنؿ.
ِ -إف المضنرب مؤتمف عم رأس المنؿ فال يخنطر به.

(ُ) عبارة النص :هػ ،دنلػة الػيص عمػ المعيػ أك الحكػـ المقصػكد مػف ىس ٍػكقه أك تشػريعه أصػنلة أك تبعػن .أمػن إشـارة الـنص :فهػ،
دنلة اليص عمػ المعيػ الػذم لػـ يقصػد بنلسػكؽ ن أصػنلة ،كن تبعػن  -عمػ رأم األكثػر مػيهـ -لكيػه نزـ لممعيػ المقصػكد بسػكؽ

اليص لزكمن مت خ نار .تمخيص األصكؿ :لمزاهدم( ،ص ،)ِٓ :تيسير عمـ أصكؿ الفقه :لمعيزم( ،صُِّ.)ُّّ-
(ِ) جنم البينف :لإلمنـ الطبرم.)ّٖٓ/ِّ( ،

(ّ) الجنم ألحكنـ القرآف :لإلمنـ القرطب.)َُٖ/ُٖ( ،،
(ْ) سكرة البقرة.ُٖٗ :

(ٓ) صػػحيح البخ ػػنرم  :كت ػػنب (البي ػػكع) ،ب ػػنب (م ػػن ج ػػنء ف ػػ ،قكل ػػه تع ػػنل ف ػػإذا قض ػػيت الص ػػالة فنيتش ػػركا ف ػػ ،األرض) ،ح ػػديث ب ػػرقـ
(ََِٓ).)ّٓ/ّ( ،
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ّ -إيه ليس مف عندة التجنر السفر بمنؿ التجنرة ف ،كؿ مكسـ.
مناقشة الفريق الثاني القائمين بالمنع:
يجاب عن استدالليم بالسنة النبوية بما يأتي:

ُ -هذا ليس حديثن بؿ هك قكؿ ألحد السمؼ كمن قنؿ اإلمنـ اليككم-رحمه ا﵀ ،-كلـ ييرف لرسكؿ ا﵀ .)ُ(--
ِ -إيين يمي المسنفرة بنلمنؿ إذا كنيت الطريؽ مخكفة كليست آمية(ِ).
يجاب عن استدالليم بالمعقول:

ُ -إف المسػػنفرة بنلمػػنؿ مخػػنطرة بػػه ،مسػػمـ ،إذا كػػنف الطريػػؽ مخكف ػن ،ف مػػن إذا كػػنف آمي ػن ،فػػال خطػػر فيػػه بػػؿ هػػك

مبنح(ّ).

ِ -إف العندة جنرية عم المسنفرة بنلمنؿ ف ،التجنرة(ْ).

قيد ف ،العقد عم المي مف السفر ،فيبق عم إطالقه.
ّ -إيه لـ يكف هينؾ ه
خامساً -الترجيح:

والــذي أراه راجحــاً –وا﵀ أعمــم -ىــو القــو ل بجـــواز المســافرة بمــال المضــاربة بمطمــق العقــد ،إذا كـــان

الطريق آمناً ،وكان التاجر من عادتو السفر بالمال؛ وذلك لألمور اآلتية:

ُ -إف المضنربة مشتقة مف الضرب ف ،األرض كهك السفر ،فال ييترؾ م خذ انسـ إن بدليؿ.
ػدؼ مػػف عقػػد المضػػنربة هػػك تحصػػيؿ الػربح كاسػتثمنر المػػنؿ ،كهػػك شػ ف العقػػكد التجنريػػة ،كالسػػفر أدعػ
ِ -إف اله ى

لتحصيؿ الربح ف ،التجنرة.

(ٓ)
فيعمػؿ بتمػؾ العػندة عيػد التجػنرة
ّ -إف (العندة محكمة)  ،فإذا كنيت عندة التجنر السػفر بنلمػنؿ إلػ بػالد أخػرل ،ي
بنلمنؿ.

يؽ آمين لتالف ،المخنكؼ كاألخطنر الت ،قد تيتنب المسنفرة بنلمنؿ.
ْ -إيين اشترطين أف يككف الطر ي
ػرؼ لػه دخػ هؿ فػ ،التجػنرة ،كايمػن يعتػد بنلعػندة
ٓ -إيين اشترطين أف يككف التنجر مػف عندتػه المسػنفرة بنلمػنؿ ألف الع ى

إذا اطردت كغمبت(ٔ).

ٔ -إيمن يعد العرؼ كالعندة حجة كحكمن عيػد عػدـ مخنلفتػه لػيص شػرع ،،أك شػرط ألحػد المتعنقػديف(ٕ) ،كلػـ يكجػد

اليص الشرع ،الذم يمي  ،كاذا يص العقد عم عدـ السفر فال يجكز مخنلفته بنإلجمنع.

(ُ) تهذيب األسمنء كالمغنت :لميككم.)ََُ/ْ( ،
(ِ) بدائ الصينئ  :لمكنسني.)ُٕ/ٔ( ،،
(ّ) بدائ الصينئ  :لمكنسني.)ُٕ/ٔ( ،،

(ْ) البحر الرائؽ :نبف يجيـ.)ِٔٗ/ٕ( ،

(ٓ) األشبنه كاليظنئر :لمسيكط( ،،ص ،)ٖٗ :األشبنه كاليظنئر :نبف يجيـ( ،ص.)ٕٗ :
)ٔ)

شرح القكاعد الفقهية :لمزرقن( ،ص.)ُِٗ :

(ٕ) الكجيز ف ،إيضنح قكاعد الفقه الكمية ،لمبكريك( ،ص.)ُِٖ :
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البند الثاني -إذا استوعب الكراء أصل المال:
صورة المسألة:
(رجــل دفــع إلــى رجــل مــا ًال مضــاربة فاشــترى بــو ســمعة ثــم حمميــا إلــى بمــدة التجــارة فبــارت عميــو وخــاف

النقصان إن باع ،فتكارى عمييا إلى بمد آخر فباع بنقصان فا ترق الكراء أصل المال كمو)(ُ).

معناىـا :إذا سػنفر المضػنرب بنلمػنؿ إلػ مكػنف بيعهػن فػنيخفض سػكقهن ،كخػػنؼ أف يػيقص ثميهػن ،فػدف عميهػن أجػرة
الحمؿ لبمد أخرل فبنعهن بيقصنف ،فكنيت األجرة أكثر مف رأس المنؿ.
أوالً -تحرير محل النزاع:

ن خػالؼ بػػيف الفقهػػنء األربعػػة فػػ ،أيػػه إذا كػػنف مػػف يقصػػنف فػػ ،المضػػنربة فإيػػه يرجػ إلػ الػربح ،كمػػن زاد

(ِ)
اء أصؿ المنؿ.
فه ،بيف العنمؿ كرب المنؿ  ،كاختمفكا إذا استغرؽ الكر ي
العممنء ف ،هذه المس لة عم أربعة مذاهب:
ثانياً -مذاىب الفقياء :اختمؼ
ي
(ّ)

المذىب األول :ذىب الحنفية

إلى أن كل ما أنفقو في الكـراء فيـو شـيء تطـوع بـو ،ال يرجـع عمـى رأس المـال

وال عمى ربحو ،وال شيء لو من ثمن السمعة.
قػنؿ اإلمام أبو حنيفـة –رحمػه ا﵀« :-إ ف جميػ مػن اشػترل مػف ذلػؾ المضػنرب فهػك متطػكع فيػه كن شػ،ء
له مف ثمف السمعة أليه حيف اشترل بنلمنؿ سػمعة كػنف متطكعػن حتػ اكتػرل عميهػن ألف رب المػنؿ لػـ يػ مره بػذلؾ
فيجكز عم رب المنؿ ،كلكيػه لػك اشػترل السػمعة بػبعض المػنؿ كبقػ ،مػف المػنؿ مػن يكتػرل بػه عميهػن فهػذا يجػكز لػه

أف يرج فيمن بق ،مف المنؿ ،ف من إذا اشترل برأس المنؿ سمعة ثػـ اكتػرل مػف عيػده فػذلؾ شػ،ء تطػكع بػه ن يرجػ
ف ،رأس المنؿ كن ف ،ربحه إف كنف كن عم رب المنؿ»(ْ).
(ٓ)

المذىب الثـاني :ذىـب المالكيـة

إلـى أن المضـارب يرجـع بـالكراء عمـى ثمـن السـمعة التـي باعيـا وان بقـي مـن

الكراء شيء بعد أصل المال كان عمى العامل ،وليس عمى رب المال.
قػػنؿ اإلمــام مالــك-رحمػػه ا﵀« :-إف كػػنف فيمػػن بػػنع كفػػنء لمكػراء ،فسػػبيمه ذلػػؾ ،كاف بقػػ ،مػػف الكػػراء شػػ،ء،
بعػػد أصػػؿ المػػنؿ كػػنف عم ػ العنمػػؿ كلػػـ يكػػف عم ػ رب المػػنؿ ميػػه شػػ،ء يتب ػ بػػه ،كذلػػؾ أف رب المػػنؿ ،إيمػػن أم ػره

(ُ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ّٕ/ّ( ،،

(ِ) بدايػػة المبتػػدم :لممرغييػػني( ،،ص ،)َُٖ :حنشػػية الصػػنكم عم ػ الشػػرح الصػػغير :لمصػػنكم ،)ْٔٓ/ُ( ،تكممػػة شػػرح المهػػذب:
لممطيع ،)ُٕ/ُْ( ،،الكنف ،ف ،فقه اإلمنـ أحمد :نبف قدامة المقدس.)ُْٔ/ِ( ،،

(ّ) مختص ػػر اخ ػػتالؼ العمم ػػنء :لمطح ػػنكم ،)ْٖ/ْ( ،تبي ػػيف الحق ػػنئؽ :لمزيمع ػػ ،)ُٕ/ٓ( ،،البح ػػر ال ارئ ػػؽ :نب ػػف يج ػػيـ،)َِٕ/ٕ( ،

البينية :لمعيي.)ِٗ/َُ( ،،

(ْ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ّٕ/ّ( ،،

(ٓ) المكط  :لإلمنـ منلؾ ،)ْٔٗ/ِ( ،المدكية :لإلمنـ منلؾ ،)ّٕٔ/ّ( ،انستذكنر :نبف عبدالبر ،)َِ/ٕ( ،الميتق شرح المكط :
لمبنج،)ُٔٔ/ٓ( ،،
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بنلتجنرة فػ ،منلػه فمػيس لممقػنرض أف يتبعػه بمػن سػكل ذلػؾ مػف المػنؿ كلػك كػنف ذلػؾ يتبػ بػه رب المػنؿ ،لكػنف ذلػؾ

ديين عميه مف غير المنؿ الذم قنرضه فيه ،فميس لممقنرض أف يحمؿ ذلؾ عم رب المنؿ»(ُ).
(ِ)

المذىب الثالث :ذىب الشافعية

من الربح.

المضارب يضـمن الـثمن الـذي بـاع بـو مـال القـراض ويسـتحق نصـيبو
إلى أن
َ

قنؿ زكريا األنصاري –رحمه ا﵀" :-كيضمف الثمف الذم بنع به منؿ القراض ف ،سفره ،فػإف سػبب التعػدم
السػفر ،كمزايمػة مكػنف المػػنؿ ،كأيػه شػنمؿ لمػثمف بخػػالؼ مػن إذا بػنع مػػن تعػدل فيػه بغيػر السػػفر ن يضػمف ثميػه كمػػن

فػػ ،الككيػػؿ ،كاف أع ػػند المػػنؿ أك ثميػػه إلػػ بمػػد الق ػراض فإي ػػه يضػػميه ألف سػػبب الض ػػمنف ،كهػػك السػػفر ن ي ػػزكؿ
بنإلعػندة كيصػح بيػ مػن بػػنع العنمػؿ مػػف المػنؿ فػػ ،المحػؿ الػذم سػػنفر إليػه .بسػػعر بمػد تقػػدمن أم :بمػد القػراض ،أك

بػ كثر ميػػه ن بدكيػػه أك يقػص عػػف سػػعر البمػد ،بػ كثر ممػػن يتغػنبف ،فهػػك ميقػػكض كمػن لػػك كػػنف فػ ،البمػػد ،كن ييفسػ

الق ػراض بػػنلبي مطمق ػن كمػػن صػػرح بػػه اإلمػػنـ كالغ ازلػػ ،،كيصػػيب العنمػػؿ مػػف ال ػربح يجػػب لػػه فػػ ،صػػكرة السػػفر ،كاف
تعدل به لإلذف له ف ،البي  ،أمن إذا سنفر بنإلذف فال ضمنف"(ّ).

المذىب الرابع :ذىب الحنابمة

(ْ)

إلـى أنـو يصـح بيـع المبيـع مـع نقمـو إلـى بمـد آخـر ،وال يصـح مـع مؤنـة النقـل،

ويضمن المضارب ،والربح لصاحب المال.
قػػنؿ الحجــاوي –رحمػػه ا﵀ " :-كن بيعػػه ببمػػد آخػػر فيضػػمف كيصػػح كم ػ مؤيػػة يقػػؿ ن كلػػيس لػػه العقػػد م ػ
فقيػػر كن قػػنط طريػػؽ إن أف ي ػ مره ،كاف بػػنع هػػك مضػػنرب بػػدكف ثمػػف المثػػؿ أك بػ يقص ممػػن قػػدره لػػه صػػح كضػػمين

اليقص كمه إف كنف ممن ن يتغنبف به عندة ف من من يتغنبف الينس بمثمه :كنلدرهـ ف ،العشكة فمعفك عيػه إذا لػـ يكػف

المككؿ قد قدر الثمف كيضمف الكؿ ف ،القدر فإف قنؿ بعه بعشرة كبنعه بتسعة ضمف الكاحد"(ٓ).
رابعاً -سبب الخالف:

السػفر فػ ،التجػػنرة ،فمػف رأل أف المضػنرب تعػػدل فػ ،السػػفر ض ٌػميه ،كمػف رأل أف السػػفر يحتػنج إلػ إذف
جعمه متطكعن فيمن أيفقه.

خامساً -األدلـــــــة:

أدلة المذىب األول :استدؿ الحيفية عم القكؿ ب ف اليفقة يتحممهن المضنرب بنلمعقكؿ:

ُ -إيه حيف اشترل بنلمنؿ سمعة كنف متطكعن حت اكترل عميهن(ٔ).

(ُ) مكط منلؾ :اإلمنـ منلؾ.)ْٔٗ/ِ( ،

(ِ) أس ػػي المطنل ػػب ف ػػ ،ش ػػرح ركض الطنل ػػب :لأليص ػػنرم ،)ّٖٕ/ِ( ،إعني ػػة الط ػػنلبيف عمػ ػ ح ػػؿ ألف ػػنظ ف ػػتح المع ػػيف :لمبك ػػرم،
(ّ.)ُُِ/

(ّ) الغرر البهية ف ،شرح البهجة الكردية :لأليصنرم.)َِٗ/ّ( ،

(ْ) شرح ميته اإلرادات :لمبهكت ،)ُٗٗ/ِ( ،،كشنؼ القينع :لمبهكت ،)ْٕٓ/ّ( ،،مطنلب أكل ،اليه  :لمرحيبني.)ُْٕ/ّ( ،،
(ٓ) اإلقينع ف ،فقه اإلمنـ أحمد بف حيبؿ :لمحجنكم.)َِْ/ِ( ،
(ٔ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ّٕ/ّ( ،،
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(ُ)

اليقص عم رب المنؿ مف رأس منله
ِ -إف رب المنؿ لـ ي مره بذلؾ فيعكد
ي
ّ -إيػػه ل ػػيس بتج ػػنرة إن أف يػػيص عمي ػػه ،ف ػػإذا ي ػػص عميػػه اعتب ػػر بيفس ػػه حتػػ يصػػير بميزل ػػة ش ػػركة الكج ػػكه(ِ) ن
.

مضنربة(ّ).

ْ -إذا حممهن بمنئة مف عيده فقد استداف عم المضنربة بعد استغراؽ رأس المنؿ فمػـ ييفػذ عمػ رب المػنؿ فصػنر

متبرعن به(ْ).

ٓ -إيه اكترل عم ذلػؾ بػدراهـ كلػيس فػ ،يػده مػف المضػنربة د ارهػـ إيمػن فػ ،يػده طعػنـ ،فمػيس لػه أف يكتػرل عمػ
المضنربة بغير من ف ،يده فيهن ،فنف فعؿ فذلؾ ش،ء تطكع به(ٓ).

ٔ -إيه إيمن أمره رب المنؿ أف يتجر ف ،منله كلػـ يػ مره أف يسػتديف شػيئن ،كاذا اشػترل بنلمػنؿ كمػه ثػـ اسػتداف عمػ
المنؿ الكراء كغيره كرب المنؿ لـ ي مره بذلؾ إيمن استداف عم يفسه(ٔ).

أدلة المذىب الثاني :استدؿ المنلكية عم القكؿ ب ف الكراء يككف مف ثمف السمعة بنلمعقكؿ:

ُ -إف رب المنؿ إيمن أمره بنلتجنرة ف ،منله فميس لممقنرض أف يتبعه بمن سكل ذلؾ مف المنؿ(ٕ).
ِ -إ ف رب المنؿ أطمؽ يد العنمؿ مف منله عم رأس منؿ القراض دكف غيره(ٖ).

ّ -إ ف لحؽ العنمؿ بعد ذلؾ غرـ بسبب منؿ القراض فهك ممتزـ متعد ف ،التزامه فكنف عميه غرمه(ٗ).
أدلة المذىب الثالث :استدؿ الشنفعية عم القكؿ أف المضنرب يضمف الثمف بنلمعقكؿ:

ُ -يضمف الثمف ألف سبب التعدم السفر(َُ).

ِ -القراض ن ييفس بنلبي إف كنف بيقصنف مطمقن(ُُ).
ّ -يستحؽ العنمؿ ربحه لإلذف له ف ،البي (ُِ).

(ُ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ّٕ/ّ( ،،

(ِ) شركة الوجوه :الرجالف يشتركنف كن منؿ لهمن عم أف يشترين بكجكههمن كيبيعن فتصح الشركة بييهمن عم ذلؾ .كه ،جػنئزة عيػد

الحيفيػػة كالحينبمػػة خالف ػن لممنلكيػػة كالشػػنفعية .ايظػػر :العينيػػة :لمبػػنبرت ،)ُٖٗ/ٔ( ،،الجػػكهرة اليي ػرة عم ػ مختصػػر القػػدكرم :لمزبيػػدم،
(ُ ،)ِٖٗ/بداية المجتهد :نبف رشد ،)ّٖ/ْ( ،الحنكم الكبير :لممنكردم ،)ْٕٕ/ٔ( ،المغي :،نبف قدامة المقدس.)ُُ/ٓ( ،،
(ّ) الجنم الصغير كشرحه الينف الكبير :ألب ،الحسينت المككي( ،،ص.)ِْٓ :
(ْ)المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.

(ٓ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ّٖ/ّ( ،،
(ٔ)المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.

(ٕ) مكط منلؾ :لإلمنـ منلؾ.)ْٔٗ/ِ( ،

(ٖ) الميتق شرح المكط  :البنج ،)ُٔٔ/ٓ( ،،شرح الزرقني ،عم المكط  :لمزرقني.)ِٓٔ/ّ( ،،
(ٗ) المرجعنف السنبقنف الجزء كالصفحة.

(َُ) الغرر البهية :لأليصنرم.)َِٗ/ّ( ،

(ُُ) أسي المطنلب :لأليصنرم.)ّٖٕ/ِ( ،
(ُِ) الغرر البهية :لأليصنرم.)َِٗ/ّ( ،
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أدلة المذىب الرابع :استدؿ الحينبمة بنلمعقكؿ:

ُ -ن يصح بيع ه ألف فعمه ذلؾ يدؿ عم رجكعه عف الككنلة كأيه يتصرؼ ليفسه(ُ).
ِ -يصح البي بدكف ثمف المثؿ(ِ).

اليقص ف ،الثمف ألف فيه جمعن بيف حظ المشترم بعدـ الفس كحظ البنئ (ّ).
ّ -يضمف المضنرب
ى
سادساً -المناقشة:

لـ تيينقش األدلة السنبقة ف ،كتب الفقهنء –حسب اطالع ،-،ككؿ من كرد مف مينقشنت ه ،مف البنحث.
مناقشة أدلة المذىب األول:

ُ -المضنرب يعمؿ بمكجب عقد المضنربة بييه كبيف رب المنؿ ،فكؿ من اشترل كأيفؽ فهػك عمػ المضػنربة مػن لػـ

يتعد أليه لـ ً
يشتر ليفسه.

ِ -ن تحتنج اليفقة ف ،السفر إل إذف رب المنؿ ،فه ،عم المضنربة.
ّ -كيؼ ن تككف تجنرة كقد اشترل المضنرب هذه السم بينء عم عقد المضػنربة ،كاذا ت مميػن شػركة الكجػكه ي ارهػن
تختمػػؼ اختالف ػن كبي ػ انر عػػف المضػػنربة ،فشػػركة الكجػػكه أف يشػػترؾ كجيهػػنف مػػف اليػػنس مػػف غيػػر أف يكػػكف لهمػػن رأس

مػػنؿ ،فيشػػترينف مػػف اليػػنس بنليسػػيئة ،كيبيعكيهػػن بنليقػػد ،عم ػ أف مػػن رزؽ ا﵀ مػػف ربػػح فهػػك بييهمػػن ،فكػػال الش ػريكيف
يشتركنف بنلعمؿ كيشترينف بنلذمة ،أمن المضنرب فمـ يشتر بنلذمة كرب المنؿ لـ يشترؾ معه ف ،الشراء.

ْ -بخصػػكص انسػػتداية عم ػ المضػػنربة ،فػػإف المضػػنرب لػػـ يسػػتدف عم ػ مػػنؿ المضػػنربة بػػؿ أيفػػؽ عم ػ مػػنؿ
المضنربة ف ،السفر كالكراء.

ٓ -إي ػػه حػ ػيف اكت ػػرل فه ػػك لمص ػػمحة المض ػػنربة كلتحقي ػػؽ مص ػػمحة البيػ ػ كايق ػػنذ التج ػػنرة ،فم ػػن ك ػػنف م ػػف رب ػػح فه ػػك
لممضنربة.
العنمؿ ف ،التصرؼ بنلقراض كرأس المنؿ.
ٔ -إف رب المنؿ أطمؽ
ى
مناقشة أدلة المذىب الثاني:
ُ -إف رب المنؿ لـ ي مره بننستداية عم المضنربة ،كلـ يطمؽ يده فيمن زاد عم أرس المنؿ.
ِ -إف المضنرب إذا اشترل سمعن برأس المنؿ كأيفؽ عميهن يككف مف يفقته.
مناقشة أدلة المذىب الثالث:

المضنرب سنفر بإذف رب المنؿ ،فمن كنف مف خسراف فعم الربح.
ُ -ن يضمف الثمف ألف
ى
أحد مف الفقهنء أف القراض ييفس إف بي ب قؿ ممن يتغنبف الينس بمثمه.
ِ -لـ يقؿ ه
ّ -كيؼ يستحؽ ربحن كليس ثمة ربح ف ،البي .

(ُ) كشنؼ القينع :لمبهكت.)ْٕٓ/ّ( ،،
(ِ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.
(ّ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.
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مناقشة أدلة المذىب الرابع:
صحيح لكجكد اإلذف.
ُ -ن يعد سفر المضنرب بنلسم رجكعن عف العقد ،كبيعه
ه
ِ -ن يصح البي دكف ثمف المثؿ ،كهك ممن ن يتغنبف الينس بمثمه.
المضنرب اليقص بؿ يككف عم الربح.
ّ -ش ف المعنمالت التجنرية أف يعمك السعر كيرخص ،كن يضمف
ي
سابعاً -الترجيح:

والذي يراه الباحث راجحاً –وا﵀ أعمم -ىو قول المالكية من أن المضارب يرجع بما أنفقو في الكراء

شيء بعد أصل المال فيي عمى العامل؛ وذلك لألمور اآلتية:
عمى ثمن السمعة ،وان بقي
ٌ
ُ -إف المضنرب يعمؿ ف ،منؿ المضنربة من يعمؿ فيه الينس غنلبن.
ِ -إف المضنرب ييفؽ عم المضنربة بمن يضمف تحقيؽ الربح.

ّ -إف كنف يقصنف ف ،المضنربة فإيه يرج عم الربح ،كليس عم العنمؿ ،فنلعنمؿ ن يخسر إن جهده.
اء الربح كأصؿ المنؿ كبق ،ش،ء فإيه يرج عم العنمؿ.
ْ -إف استكعب الكر ي
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ادلغهة اخلامس

أو ًال -صورة المسألة:

اختالف زب ادلال َادلضازب يف انستح

(رجل دفع إلى رجل ماالً مضـاربة فعمـل بـو فـربح فيـو ربحـاً فقـال العامـل عاممتـك عمـى أن لـي الثمثـين وقـال رب
المال قارضتك عمى أن لك النصف)(ُ).

ثانياً -تحرير محل النزاع:

ػنرب إذا اختمفػن فػ ،قػدر رأس المػنؿ فػنلقكؿ قػكؿ العنمػؿ(ِ)،
اتفؽ
الفقهنء األربعة عمػ أف رب المػنؿ كالمض ى
ي
قػػنؿ ابػػف الميػػذر-رحمػػه ا﵀ ":-أجم ػ كػػؿ مػػف يحفػػظ عػػيهـ مػػف أهػػؿ العمػػـ أف القػػكؿ قػػكؿ العنمػػؿ فػػ ،قػػدر رأس

المنؿ"(ّ) ،كاختمفكا إذا اختمؼ رب المنؿ كالعنمؿ ف ،مقدار الربح.

الفقهنء ف ،هذه المس لة عم ثالثة مذاهب:
ثالثاً -مذاىب الفقياء :اختمؼ
ي
المذىب األول :ذىب الحنفية(ْ) والحنابمة في المعتمد(ٓ) إلى القول بأنو إذا اختمف رب المال والعامل في مقـدار
الربح فالقول قول رب المال وعميو اليمين.
قػػنؿ اإلمــام أبــو حنيفــة –رحمػػه ا﵀" :-إف القػػكؿ قػػكؿ رب المػػنؿ كعميػػه فػػ ،ذلػػؾ اليمػػيف ألف المػػنؿ منلػػه

كالربح ربح ف ،منله فنلقكؿ قكله"(ٔ).

ق ػػنؿ ابـــن قدامـــة –رحم ػػه ا﵀ " :-إف ق ػػنؿ :ش ػػرطت ل ػػ ،يص ػػؼ الػ ػربح ،فق ػػنؿ :ب ػػؿ ثمث ػػه ،فع ػػف أحم ػػد في ػػه ركايت ػػنف
إحــداىما :القػػكؿ قػػكؿ رب المػػنؿ ،يػػص عميػػه ،فػػ ،ركايػػة ابػػف الميصػػكر كسػػيدم .كبػػه قػػنؿ الثػػكرم ،كاسػػحنؽ ،كأبػػك
ثػػكر ،كأصػػحنب الػرأم ،كابػػف المبػػنرؾ ،كابػػف الميػػذر ألف رب المػػنؿ ييكػػر السػػدس ال ازئػػد كاشػػتراطه لػػه ،كالقػػكؿ قػػكؿ

الميكر.)ٕ( "...

(ُ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ّٗ/ّ( ،،

(ِ) تبييف الحقنئؽ :لمزيمع ،)ٕٓ/ٓ( ،،بدائ الصػينئ  :لمكنسػني ،)َُٗ/ٔ( ،،المدكيػة :لإلمػنـ منلػؾ ،)ُٔٔ/ّ( ،البيػنف كالتحصػيؿ:
نبػػف رشػػد ،)ّٖٕ/ُِ( ،بحػػر المػػذهب :لمركيػػني ،)َُُ/ٕ( ،،الحػػنكم الكبيػػر :لممػػنكردم ،)َّٓ/ٕ( ،الهدايػػة عم ػ مػػذهب اإلمػػنـ
أحمد :لمكمكذاي ،)ِٖٗ/ُ( ،،المغي :،نبف قدامة المقدس.)ٓٓ/ٓ( ،،
(ّ)المغي :،نبف قدامة المقدس.)ْٔ/ٓ( ،،

(ْ) تبييف الحقنئؽ :لمزيمع ،)ٕٓ/ٓ( ،،العينية شرح الهداية :لمبنبرت ،)ُْٖ/ٖ( ،،البحر الرائؽ :نبف يجيـ.)ِِٕ/ٕ( ،

(ٓ)المب ػػدع ف ػػ ،ش ػػرح المقيػ ػ  :نب ػػف مفم ػػح ،)ّّٖ/ْ( ،اإليص ػػنؼ :لمم ػػرداكم ،)ْٓٔ/ٓ( ،الش ػػرح الممتػ ػ عمػ ػ زاد المس ػػتقي  :نب ػػف
عثيميف.)َِْ/ٗ( ،

(ٔ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ّٗ/ّ( ،،
(ٕ) المغي :،نبف قدامة المقدس.)ٓٓ/ٓ( ،،
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(ُ)

المذىب الثاني :ذىب المالكية

(ِ)

والحنابمة في رواية

إلى القول بأنو إذا اختمف رب المـال والعامـل فـي مقـدار

الربح فالقول قول العامل.
ن قراضن فػربح فيػه ربحػن ،فقػنؿ العنمػؿ :قنرضػتؾ
قنؿ اإلمام مالك–رحمه ا﵀ ":-ف ،رجؿ دف إل رجؿ من ن

عم ػ أف لػػ ،الثمثػػيف ،كق ػػنؿ صػػنحب المػػنؿ :قنرض ػػتؾ عم ػ أف لػػؾ الثمػػث ،ق ػػنؿ مالـــك–رحمػػه ا﵀« :-القػػكؿ ق ػػكؿ
العنمؿ ،كعميه ف ،ذلؾ اليميف ،إذا كنف من قنؿ يشبه قراض مثمػه .ككػنف ذلػؾ يحػكان ممػن يتقػنرض عميػه اليػنس ،كاف
جنء ب مر يستيكر ،ليس عم مثمه يتقنرض الينس ،لـ يصدؽ كرد إل قراض مثمه»(ّ).

ق ػػنؿ ابـــن قدامـــة –رحم ػػه ا﵀ ... " :-والروايـــة الثانيـــة ،أف العنم ػػؿ إذا ادعػػ أج ػػر المث ػػؿ ،كزي ػػندة يتغ ػػنبف الي ػػنس

بمثمهن ،فنلقكؿ قكله ،كاف ادع أكثر ،فنلقكؿ قكله فيمن كافؽ أجر المثؿ"(ْ).
(ٓ)

المذىب الثالث :ذىب الشافعية

إلى القول بأنو إذا اختمف رب المال والعامل في مقدار الربح تحالفا.

قنؿ الشيرازي –رحمه ا﵀ " :-فإف اختمفن ف ،قػدر الػربح المشػركط فػندع العنمػؿ أيػه اليصػؼ كادعػ رب
المػنؿ أيػه الثمػث تحنلفػن أليهمػن اختمفػػن فػ ،عػكض مشػركط فػ ،العقػد فتحنلفػػن كنلمتبػنيعيف إذا اختمفػن فػ ،قػدر الػػثمف
فإف حمفن صنر الربح كمه لرب المنؿ كيرج العنمؿ ب جرة المثؿ أليه لـ يسمـ له المسم فرج ببدؿ عممه"(ٔ).

رابعاً -سبب الخالف:

سبب خالؼ األئمة األربعة :اختالفهـ ف ،سبب كركد اليص بكجكب اليميف عم المدع عميػه هػؿ ذلػؾ

أليه مدع عميه ،أك أليه ف ،األغمب أقكل شػبهة؟ فمػف قػنؿ :أليػه مػدع عميػه قػنؿ :القػكؿ قػكؿ رب المػنؿ .كمػف
قنؿ :أليػه أقكاهمػن شػبهة فػ ،األغمػب قػنؿ :القػكؿ قػكؿ العنمػؿ أليػه عيػده مػؤتمف .كأمػن الشػنفع ،،فقػنس اختالفهمػن

عم اختالؼ المتبنيعيف ف ،ثمف السمعة(ٕ).

خامساً -األدلـــــــة:

أدلة المذىب األول :استدؿ الفريؽ األكؿ عم أف القكؿ قكؿ رب المنؿ بنلسية اليبكية كالمعقكؿ:

أو ًال -السنة النبوية:

(ُ) المدكية :لإلمنـ منلؾ ،)ِّٔ/ّ( ،البينف كالتحصػيؿ :نبػف رشػد ،)ّٖٖ/ُِ( ،التػنج كاإلكميػؿ :لمم ٌػكاؽ )ْْٕ/ٕ( ،مػيح الجميػؿ:
لعميش.)َّّ/ٕ( ،
(ِ) الهداية عم مذهب اإلمنـ أحمد :لمكمكذاي( ،،ص ،)ِٖٗ :المغي :،نبف قدامة المقدس.)ٓٓ/ٓ( ،،
(ّ) مكط منلؾ :لإلمنـ منلؾ.)َُٕ/ِ( ،

(ْ) المغي :،نبف قدامة المقدس.)ٓٓ/ٓ( ،،

(ٓ) الحػنكم الكبيػػر :لممػنكردم ،)َّٓ/ٕ( ،تكممػػة شػرح المهػػذب :لممطيعػ ،)ّٖٔ/ُْ( ،،أسػػي المطنلػب فػػ ،شػرح ركض الطنلػػب:
لأليصنرم ،)ِّٗ/ِ( ،حنشيتن قميكب ،كعميرة :لمقميكب ،كعميرة.)ُٔ/ّ( ،
(ٔ) المهذب ف ،فقه اإلمنـ الشنفع :،لمشيرازم.)ِّْ/ِ( ،
(ٕ) بداية المجتهد :نبف رشد.)ِٕ/ْ( ،
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َّعى َعمَ ْي ِو»(ُ).)ِ(.
الي ِم ُ
المد َ
عف ابف عبنس –رض ،ا﵀ عيهمن -قنؿ :قنؿ اليبَ « :-- ،
ين َعمَى ُ
وجو الداللة:
يػيص الحػديث عمػ أف اليمػيف تجػػب عمػ المػدع عميػه كن تجػب عمػ المػدع ،،فػرب المػنؿ تجػب عميػػه

اليميف أليه المدع عميه ،كن تجب عم المضنرب الذم يدع ،الربح(ّ).
ثانياً -من المعقول:

ُ -إف المنؿ منله كالربح ربح ف ،منله فنلقكؿ قكله(ْ).

ِ -إف ال ػربح يسػػتحؽ بنلشػػرط كهػػك يسػػتفند مػػف جهتػػه ،كأيهمػػن أقػػنـ البييػػة عم ػ مػػن ادع ػ مػػف فضػػؿ قبمػػت ألف

البيينت لإلثبنت(ٓ).

ّ -الربح يستفند مف أصؿ المنؿ ،كقد اتفقن عم أف جممة المػنؿ مضػنربة ،كادعػ المضػنرب اسػتحقنقن فيهػن ،كرب
المنؿ ييكر ذلؾ فكنف القكؿ قكله(ٔ).

ػدعين لمشػرط ،بخػالؼ المتبػنيعيف
ْ -اليميف عم الميكر بنلحديث كالمضنرب يستحؽ من يستحؽ بنلشرط ،فكػنف م ن
ألف كؿ كاحد مدع كميكر(ٕ).
ٓ -إف انخ ػػتالؼ ف ػػ ،المض ػػنربة ،فم ػػـ يتحنلف ػػن ،كس ػػنئر اختالفهم ػػن ف ػػ ،البي ػػكع ،كالمتبنيع ػػنف يرجع ػػنف إلػ ػ رءكس
أمكالهمن ،بخالؼ من يحف فيه(ٖ).

ٔ -إف رب المنؿ ييكر الزيندة الت ،ادعنهن العنمؿ كاشتراطه له ،كالقكؿ قكؿ الميكر(ٗ).

ٕ -إف الربح تب لألصؿ ،كهك رأس المنؿ ،كقد اختمفن ف ،قدر الربح كلـ يختمفن لمف المشركط له(َُ).
أدلة المذىب الثاني :استدؿ الفريؽ الثني ،عم أف القكؿ قكؿ العنمؿ بنلمعقكؿ:

ُ -إف الظنهر صدؽ العنمؿ ،فمك ادع أكثر قبؿ قكؿ رب المنؿ ،كنلزكجيف إذا اختمفن ف ،الصداؽ(ُُ).

(ُ) صحيح البخنرم :كتنب (الرهف) ،بنب (إذا اختمػؼ الػراهف كالمػرتهف) ،حػديث بػرقـ (ُِْٓ) ،)ُّْ/ّ( ،كصػحيح مسػمـ :كتػنب
(األقضية) ،بنب (اليميف عم المدع عميه) ،حديث برقـ (ُُُٕ).)ُّّٔ/ّ( ،

(ِ) المغي :،نبف قدامة المقدس.)ٓٔ/ٓ( ،،

(ّ) شرح اليككم عم مسمـ :لميككم ،)ّ/ُِ( ،فتح البنرم :نبف حجر.)َِٖ/ٓ( ،
(ْ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ّٗ/ّ( ،،
(ٓ) الهداية :لممرغييني.)ُِِ/ّ( ،،

(ٔ) بدائ الصينئ  :لمكنسني.)َُٗ/ٔ( ،،

(ٕ) البينية شرح الهداية :لمعيي.)َُّ/َُ( ،،
(ٖ) المغي :،نبف قدامة المقدس.)ٓٔ/ٓ( ،،

(ٗ) المغي :،نبف قدامة المقدس ،)ٓٓ/ٓ( ،،المبدع ف ،شرح المقي  :نبف مفمح.)ّّٖ/ْ( ،
(َُ) الشرح الممت عم زاد المستقي  :نبف عثيميف.)َِْ/ٗ( ،
(ُُ) المبدع ف ،شرح المقي  :نبف مفمح.)ّْٖ/ْ( ،
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ِ -إيهمن إذا اختمفن ف ،قدر رأس المنؿ كنف القكؿ قكؿ العنمؿ بنتفنؽ الفقهنء(ُ).

ّ -إف ذلػػؾ عمػػؿ يػػده ،كايمػػن ذلػػؾ بميزلػػة الصػػني ف ػػنلقك يؿ قكليػػهي فػػً ،
اإلجػػنرة إذا ادع ػ مػػن ييشػػبه كرب المػػنؿ ه ػػك
ـــف
لم ػػن أدخ ػػؿ م ػػف الص ػػيعة ،كق ػػد ق ػػنؿ رس ػػكؿ ا﵀« :--إ َذا ْ
اختََمـ َ
الم ػػدع ،ألف العنم ػػؿ ه ػػك الب ػػنئ لعم ػػؿ ي ػػده ىك ى
ِ (ِ)
المتََبا ِي َعـ ِ
ػنف
البـــائع» فػػإف أتيػػن بنلبييػػة ىفتى ىكنف تػػن أك لػػـ تتكنفئػػن أك ىلػ ٍػـ يكػػف لهمػػن بييػػة كنيػػت األيم ػ ي
ــان فَـــا ْل َق ْو ُل قَـ ْــو ُل َ
ُ
(ّ)
بييهمن .
أدلة المذىب الثالث :استدؿ الشنفعية عم أيهمن يتحنلفنف بنلسية اليبكية كالمعقكؿ:

أوالً -السنة النبوية:

َّعى َع َم ْي ِو»(ْ).
حديث ابف عبنس-رض ،ا﵀ عيهمن -أف
ى
الي ِم ُ
المد َ
رسكؿ ا﵀  --قنؿَ « :
ين َع َمى ُ
وجو الداللة:
ػديث عمػ أف اليمػيف إيمػػن تجػب عمػ المػدع عميػػه ،كصػنحب المػػنؿ عيػدين مػػدع كمػدع عميػػه
يػيص الح ي
فتجب عميه اليميف ،ككذلؾ العنمؿ مدع كمدع عميه ،فتجب عميه اليميف(ٓ).
ثانياً -من المعقول:

ُ -إ يهمن اختمفن ف ،صفة عقد فمـ يترجح قكؿ أحدهمن عم اآلخػر ،ككجػب أف يتحنلفػن كمػن يتحػنلؼ المتبنيعػنف إذا

اختمفن(ٔ).

ّ -إيهمن اختمفن ف ،عكض مشركط ف ،العقدة فتحنلفن كنلمتبنيعيف إذا اختمفن ف ،قدر الثمف(ٕ).
ْ -إف مقتض التحنلؼ كالفس رجكع كؿ مف العكضيف لصنحبه فإف تعذر فقيمته كقػد رجػ المػنؿ كربحػه لممنلػؾ
كقينسه رجكع العمؿ لمعنمؿ لكيه تعذر ف كجبين قيمته كه ،األجرة(ٖ).

ٓ -نختالفهمن ف ،عكض العقد م اتفنقهمن عم صحته ف شبهن اختالؼ المتبنيعيف(ٗ).
خامساً -المناقشة:

لـ يينقش كؿ فريؽ أدلة اآلخر –عم حد عمم -،لذلؾ يمكف أف يينقشهن عم اليحك اآلت:،

(ُ) المدكية :لإلمنـ منلؾ.)ّّٔ/ّ( ،

(ِ) مسيد أحمد :مسيد عبدا﵀ بف مسعكد ،حديث برقـ (ْْْٕ) ،)ْْٔ/ٕ( ،سيف الترمذم :كتنب (أبكاب البيكع) ،بنب (من جنء إذا
اختمؼ البيعػنف) حػديث بػرقـ (َُِٕ) .)ِٓٔ/ّ( ،بمفػظ« :إذا اختمػؼ البيعػنف فػنلقكؿ قػكؿ البػنئ كالمبتػنع بنلخيػنر» :قػنؿ الترمػذم-

رحمه ا﵀" :-هذا حديث مرسؿ".

(ّ) البينف كالتحصيؿ :نبف رشد.)ّٖٖ/ُِ( ،
(ْ) سبؽ تخريجه صُُٓ.

(ٓ) تحفة المحتنج ف ،شرح الميهنج :لمهيتم.)ْٕٔ/ْ( ،،

(ٔ) الحنكم الكبير :لممنكردم ،)َّٓ/ٕ( ،بحر المذهب :لمركيني.)َُٗ/ٕ( ،،
(ٕ) المهذب ف ،فقه اإلمنـ الشنفع :،لمشيرازم.)ِّْ/ِ( ،

(ٖ) أسي المطنلب ف ،شرح ركض الطنلب :لزكرين األيصنرم.)ِّٗ/ِ( ،
(ٗ) تحفة المحتنج ف ،شرح الميهنج :لمهيتم.)َُٔ/ٔ( ،،

- 116 -

مناقشة أدلة المذىب األول:
أ -يجاب عن استدالليم بالسنة:
ب ػ ف رب المػػنؿ مػػدع كلػػيس مػػدعين عميػػه ،فهػػك الػػذم يػػدع ،عم ػ العنمػػؿ جػػزءنا معيي ػن مػػف ال ػربح ،فػػال تجػػب عميػػه

اليميف.

ب -يجاب عن استدال ليم بالمعقول:
المسم مف الربح فنلقك يؿ قكله.
ُ -إف المضنرب ييكر أيضن هذا الجزىء
ٌ
ِ -إ ف المضنرب يستحؽ ربحه الذم يص عميه العقد بشرطه.
ّ -إ ف العنمؿ مؤتمف عم أصؿ المنؿ ،كالظنهر صدقه ف ،قكله.
ْ -إ ف العنمؿ إيمن يتج ربحه مف عمؿ يده كنلصني فيككف القكؿ قكله.

مناقشة أدلة المذىب الثاني:

ُ -إف رب المنؿ ييكر الزيندة الت ،ادعنهن العنمؿ ،فنلقكؿ قكؿ الميكر.
ِ -إف المنؿ هك ممؾ صنحبه كالربح تب ه لألصؿ.
ّ -إف هينؾ فرقن بيف الصني كالمضنرب:

اء ليستحؽ الربح ،أمن الصني فيعمؿ بيده ن بمنؿ غيره فيستحؽ أجرة.
أ -فنلمضنرب يعمؿ ف ،المنؿ بيعن كشر ن
ب -إف المضنرب قد يخسر جهده فقط كن يستحؽ ربحن ،أمن الصني فيستحؽ أجرةن عم عممه.
ج -إ ف المضنرب هدفه تحقيؽ أعم األربنح ،أمن الصني فهدفه الحصكؿ عم أجرته.

د -إف األجرة تتعمؽ بذمة رب المنؿ ،أمن القراض فال يتعمؽ بذمته ،فيصيبه ف ،الربح فقط.
مناقشة أدلة المذىب الثالث:

أ -يجاب عن استدالليم بالسنة:
أف الحػػديث يػػيص عمػ أف اليمػػيف عمػ المػػدع عميػػه ،فكيػػؼ جعمػػتـ الطػػرفيف كػالن ميهمػػن مػػدعين كمػػدع

عميه ،إن إذا كنيتن قضيتيف ميفصمتي ف ،أمن ف ،قضية كاحدة ،فطرؼ يدع ،الزيندة كهػك العنمػؿ ،كطػرؼ ييكػر هػذه
الزيندة كهك رب المنؿ المدع عميه.

ب -يجاب عن استدالليم بالمعقول:
ُ -إيه عيد انختالؼ كجب أف يحضر كؿ ميهمن بييته ،بيص الحديث الذم احتججتـ به.
ِ -ن يقػػكؿ أيهمػػن كنلمتبػػنيعيف ألف رب المػػنؿ لػػيس بنئع ػن كن مشػػترين بػػؿ هػػك صػػنحب مػػنؿ ،كالمضػػنرب عنم ػ هؿ

عيده.

ّ -إف المنؿ ف ،يد ال مضنرب ،فكنف القكؿ قكله م يمييه أليه أكل بمن يدعيه مف الربح.

سادساً -الترجيح:

والذي يراه الباحث راجحاً –وا﵀ أعمم -ىو ما ذىب إليو أصحاب القـول الثـاني ،المالكيـة والحنابمـة فـي

اض مثمو؛ لألمور اآلتية:
رواية ،أن
َ
القول قو ُل العامل في مقدار الربح وعميو اليمين ،إذا جاء بما يشبو قر َ
ُ -ن يصح قينس اختالؼ رب المنؿ كالمضنرب عم اختالؼ المتبنيعيف.
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ِ -أف العنمؿ أقكل الطرفيف شبهة ف ،األغمب ،فكنف القكؿ قكله أليه عيد رب المنؿ مؤتمف.
ّ -أف الحديث يدؿ عم أف اليميف عم المدع عميه ،كقد اختمفػت أقػكاؿ الفقهػنء فػ ،تحديػده هػؿ هػك رب المػنؿ
أـ العنمؿ.

مرجح عيده ،فكنيت اليميف زيندة ت كيد كاطمئينف.
ْ -أيين أكجبين اليميف عم العنمؿ ألف جنيب الصدؽ
ه
أمر منل ،،كقكله مكنف شنهد ،كيمييه مكنف الشنهد اآلخر ،كهك قكؿ الجمهكر خالفن لمحيفية.
ٓ -إيه ه

- 118 -

ادلغهة انساتدس

إذا سسق مال ادلضازتة تعد انشساء

أو ًال -صورة المسألة:

(رجل دفع إلى رجل ماالً مضاربة فاشترى بو سمعة ثم ذىب ليدفع إلى رب السمعة المال فوجد المـال قـد

سرق بعدما اشترى)(ُ).
ُ
ثانياً -تحرير محل النزاع:

اتفؽ األئمةي األربعةي عم عػدـ جػكاز شػراء العنمػؿ بػ كثر مػف رأس مػنؿ المضػنربة بغيػر إذف رب المػنؿ(ِ)،

كاتفقكا عمػ أف رأس المػنؿ إذا تمػؼ أك ضػنع قبػؿ التصػرؼ فيػه بنلشػراء فقػد بطمػت المضػنربة لفػكات محمهػن كأليػه

العقد بهالكه(ّ) ،كاختمفكا إذا تمؼ المنؿ كمه بعد الشراء.
تعيف لعقد المضنربة بنلقبض ،فيبطؿ ي
ثالثاً -مذاىب الفقياء :بعد البحث ف ،كتب الفقهنء تبيف أف ف ،هذه المس لة أربعة مذاهب:
(ْ)

المذىب األول :ذىب الحنفية

(ٓ)

والشافعية فـي المعتمـد

إلـى أن الشـراء يكـون لممضـاربة ،ويمـزم رب المـال أن

يدفع ثمنيا ،ويكون رأس المال ما ُدفع أوالً وثانياً.

قػػنؿ اإلمــام أبــو حنيفــة -رحمػػه ا﵀ " :-إف المضػػنرب يرجػ عم ػ رب المػػنؿ بمثػػؿ ذلػػؾ المػػنؿ يدفعػػه إل ػ

البػػنئ كي خػػذ السػػمعة فتكػػكف عمػ المضػػنربة ،ف ػإف كػػنف فػػ ،ذلػػؾ ربػػح ف ػ رادا القسػػمة ،ف ػإف رأس مػػنؿ رب المػػنؿ فػػ،
المضنربة المنؿ الذم سرؽ كالمنؿ الػذم أعطػنه ثنييػن األكؿ كاآلخػر ،كن ربػح لكاحػد ميهمػن حتػ يسػتكف ،رب المػنؿ

المػػنليف جميعػن ،فػػإذا اسػػتكفنهمن قسػػـ مػػن بقػػ ،كهػػك الػربح بييهمػػن عمػ مػػن اشػػترطن فػػ ،أصػػؿ المضػػنربة عمػ ال ػربح
أليه ن ربح ف ،هذه المضنربة حت يستكف ،رب المنؿ جمي منله"(ٔ).

قنؿ الماوردي –رحمه ا﵀ " :-فإذا دفػ رب المػنؿ ألػؼ درهػـ ق ارضػن ،فنشػترل العنمػؿ بهػن عركضػن ثػـ تمفػت األلػؼ

قبؿ دفعهن ثمين فال يخمك حنؿ الشراء مف أمريف .... :والثاني :أف يكػكف الشػراء فػ ،ذمػة العنمػؿ ،كلػـ يعقػده عمػ

(ُ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)َْ/ّ( ،،

(ِ) بػػدائ الصػػينئ  :لمكنسػػني ،)َٗ/ٔ( ،،تبيػػيف الحقػػنئؽ :لمزيمعػػ ،)ٔٗ/ٓ( ،،مػػيح الجميػػؿ :لعمػػيش ،)ّٓٓ/ٕ( ،الػػذخيرة :لمق ارفػػ،،
(ٔ ،)ٕٔ/حنش ػػية البجيرم ػػ ،عمػ ػ الم ػػيهج :لمبجيرم ػػ ،)ُِٓ/ّ( ،،المه ػػذب :لمش ػػيرازم ،)َِّ/ِ( ،الك ػػنف ،ف ػػ ،فق ػػه اإلم ػػنـ أحم ػػد:
(ِ ،)ُْٓ/المغي :،نبف قدامة المقدس.)ّْ/ٓ( ،،

(ّ) المبس ػػكط :لمسرخس ػػ ،)ُٔٗ/ِِ( ،،ب ػػدائ الص ػػينئ  :لمكنس ػػني ،)ُُّ/ٔ( ،،حنش ػػية الدس ػػكق ،عمػ ػ الش ػػرح الكبي ػػر :لمدس ػػكق،،
(ّ ،)ِٓٗ/ميح الجميؿ شػرح مختصػر خميػؿ :لعمػيش ،)ّٓٔ/ٕ( ،تكممػة شػرح المهػذب :لممطيعػ ،)ّٖٖ/ُْ( ،،يهنيػة المطمػب فػ،
دراية المذهب :لمجكيي ،)ْٓٔ/ٕ( ،،المغي :،نبف قدامة المقدس ،)ْٖ/ٓ( ،،المبدع ف ،شرح المقي  :نبف مفمح.)ّٕٖ/ْ( ،

(ْ) بدائ الصينئ  :لمكنسني ،)ُُّ/ٔ( ،،الهداية ف ،شرح بداية المبتدم :لممرغييني.)ُُِ/ّ( ،،

(ٓ) الح ػػنكم الكبي ػػر :لمم ػػنكردم ،)ّّْ/ٕ( ،بح ػػر الم ػػذهب :لمركي ػػني ،)ُُِ/ٕ( ،،يهني ػػة المطم ػػب ف ػػ ،د اري ػػة الم ػػذهب :لمج ػػكيي،،
(ٕ.)ْٕٓ/

(ٔ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)َْ/ّ( ،،
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(ُ)

عيف األلؼ

فف ،الشراء كجهػنف ... :والوجـو الثـاني :أف الشػراء يكػكف فػ ،القػراض أليػه معقػكد لػه ،كهػذا عمػ

الكجه الذم يقكؿ إف من تمػؼ بعػد الشػراء كقبػؿ البيػ داخػؿ فػ ،القػراض ،فعمػ هػذا يجػب عمػ رب المػنؿ أف يػدف
ألفن ثنيية تصرؼ ف ،ثمف العرض يصير رأس المنؿ ألف ،درهـ ،كعمػ العنمػؿ أف يجبػر بػنلربح األلػؼ التنلفػة ،فمػك
تمفػت األلػؼ الثنييػػة قبػؿ دفعهػن فػػ ،ثمػف العػػرض لػزـ رب المػنؿ أف يػػدف ألفػن ثنلثػة كيصػػير رأس المػنؿ ثالثػػة آنؼ
درهـ ،كعم العنمؿ أف يجبر بنلربح كال األلفيف التنلفتيف"(ِ).

(ْ)
(ّ)
اء يكـون لمعامـل ،ويمـزم بـدفع ثمنيـا لمبـائع،
المذىب الثاني :ذىب المالكية والشافعية في قول إلى أن الشـر َ
مخير عند المالكية بدفع قيمة السمعة مرة ثانية ،وتكون عمى المضاربة ،وان شاء تبرأ عنيا.
ورب المال ّ

ق ػػنؿ اإلمـــام مالـــك-رحم ػػه ا﵀ " :-يم ػػزـ العنم ػػؿ المش ػػترم أداء ثميه ػػن إلػ ػ الب ػػنئ  ،كيق ػػنؿ لص ػػنحب الم ػػنؿ

الق ػراض :إف شػػئت ف ػ د المنئػػة الػػديينر إل ػ المقػػنرض ،كالسػػمعة بييكمػػن ،كتكػػكف ق ارض ػن عم ػ مػػن كنيػػت عميػػه المنئػػة

األكل  ،كاف شئت فنب أر مف السمعة ،فإف دف المنئػة دييػنر إلػ العنمػؿ كنيػت ق ارضػن عمػ سػية القػراض األكؿ ،كاف

أب كنيت السمعة لمعنمؿ ككنف عميه ثميهن"(ٓ).

قنؿ الماوردي –رحمه ا﵀ " :-فإذا دفػ رب المػنؿ ألػؼ درهػـ ق ارضػن ،فنشػترل العنمػؿ بهػن عركضػن ثػـ تمفػت األلػؼ

قبؿ دفعهن ثمين فال يخمك حنؿ الشراء مف أمريف .... :والثاني :أف يكػكف الشػراء فػ ،ذمػة العنمػؿ ،كلػـ يعقػده عمػ

عػػيف األلػػؼ ففػػ ،الش ػراء كجهػػنف :أحـــدىما :يكػػكف لمعنمػػؿ أليػػه لػػـ يبػػؽ بيػػده مػػف مػػنؿ الق ػراض مػػن يكػػكف الش ػراء

مصركفن إليه كهذا عم الكجه الذم يقكؿ ميه إف من تمؼ بعد الشراء كقبؿ البي خنرج مف الق ارض.)ٔ("...
(ٕ)

المـذىب الثالــث :ذىـب الحنابمــة

(ٖ)

والشـافعية فــي وجـو

إلــى أن الشـراء يكــون لممضـاربة ،ويمــزم رب المــال أن

يدفع ثمنيا ،ويكون رأس المال الثمن دون التالف.
قػػنؿ ابــن قدامــة –رحمػػه ا﵀" :-فػػإف اشػػترل لممضػػنربة شػػيئن ،فتمػػؼ المػػنؿ قبػػؿ يقػػده ،فنلش ػراء لممضػػنربة،

كعقػػدهن بػػنؽ ،كيمػػزـ رب المػػنؿ الػػثمف ،كيصػػير رأس المػػنؿ الػػثمف دكف التػػنلؼ ألف األكؿ تمػػؼ قبػػؿ التصػػرؼ فيػػه.

(ُ) لػـ يتعػرض األئمػةي الثالثػة غيػر الشػنفعية إلػ التفرقػة بػيف إف كػػنف الشػراء بعػيف المػنؿ أك فػ ،الذمػة ،فػإف كػنف بعػيف المػنؿ يبطػػؿ
الشراء ،كاف كنف ف ،الذمة لـ يبطؿ ،كعيد األئمة الثالثة الشراء صحيح إف كق بعيف المنؿ ،كمن يظهر مف يصكصهـ.

(ِ) الحنكم الكبير :لممنكردم.)ّّْ-ّّّ/ٕ( ،

(ّ) مكط منلؾ :لإلمنـ منلؾ ،)َِٕ/ِ( ،المدكية :لإلمنـ منلؾ ،)ُْٔ/ّ( ،بداية المجتهد :نبف رشد.)ِٓ/ْ( ،
(ْ) فتح العزيز بشرح الكجيز :لمرافع ،)ٔٗ/ُِ( ،ركضة الطنلبيف كعمدة المفتيف :لإلمنـ اليككم.)َُْ/ٓ( ،
(ٓ) مكط منلؾ :لإلمنـ منلؾ.)َِٕ/ِ( ،

(ٔ) الحنكم الكبير :لممنكردم.)ّّْ-ّّّ/ٕ( ،

(ٕ) الكػنف ،فػ ،فقػه اإلمػنـ أحمػد :نبػف قدامػة المقدسػ ،)ُْٓ/ِ( ،،المبػدع فػ ،شػرح المقيػ  :نبػف مفمػح ،)ّٕٗ/ْ( ،مطنلػب أكلػ،

اليه  :لمرحيبني.)ِّٓ/ّ( ،،

(ٖ) فتح العزيز بشرح الكجيز :لمرافع ،)َٕ/ُِ( ،،ركضة الطنلبيف :لميككم.)َُْ/ٓ( ،
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كهػػذا قػػكؿ بعػػض الشػػنفعية .كمػػيهـ مػػف قػػنؿ :رأس المػػنؿ هػػذا كالتػػنلؼ .كحكػػ ،ذلػػؾ عػػف أبػػ ،حييفػػة كمحمػػد بػػف

الحسف"(ُ).

قنؿ النـووي –رحمػه ا﵀ " :-أمػن لػك تمػؼ بعػد الشػراء ،فنلمشػترل لممنلػؾ .فػإذا تمػؼ األلػؼ المعػد لمػثمف ،لزمػه ألػؼ
آخػػر .كق ػػنؿ اب ػػف س ػريج :يقػػ الشػ ػراء عػػف العنم ػػؿ ،سػ ػكاء تم ػػؼ األلػػؼ قب ػػؿ الشػ ػراء أك بعػػده ،كعمي ػػه ال ػػثمف كيرتفػ ػ

الق ػ ػراض ،ألف إذيػػػه ييصػػػرؼ إل ػ ػ التصػػػرؼ فػ ػػ ،ذلػ ػػؾ األلػػػؼ ،فػػػإف قميػػػن بػػػنألكؿ ،ف ػ ػرأس المػػػنؿ ألػ ػػؼ ،أـ ألفػ ػػنف؟

كجهنف"(ِ).

رابعاً -سبب الخالف:

القينس عم الككيؿ ،فنلفريؽ األكؿ قنسه عم الككيؿ كألزـ رب المنؿ بػثمف السػمعة ،كالفريػؽ الثػني ،لػـ يػره

ال بؿ رأل أف المضنرب خنلؼ إذف رب المنؿ فيمزـ بثميهن(ّ).
ككي ن

خامساً -األدلـــــــة:

أدلة المذىب األول :استدؿ الفريؽ األكؿ بنلمعقكؿ:

ُ -إف رأس المػػنؿ كػػنف أمنيػػة فػػ ،يػػده بعػػد الش ػراء ،كمػػن قبمػػه فهمػػؾ مػػف مػػنؿ رب المػػنؿ ،كلػػـ يبطػػؿ الش ػراء بهػػالؾ
األلػؼ ،كالمضػػنرب عنمػػؿ لػػرب المػنؿ فػػ ،هػػذا الشػراء فيرجػ عميػه بمػػن لحقػػه مػػف العهػدة فمهػػذا يرجػ بػ لؼ أخػػرل

عم ػ رب المػػنؿ فيػػدفعهن إل ػ البػػنئ  ،فػػإف قبضػػهن مػػف رب المػػنؿ فمػػـ يػػدفعهن إل ػ البػػنئ حت ػ ضػػنع ،رج ػ بمثمهػػن

أيضن"(ْ).

ِ -إف الشراء معقكد لمقراض ،فتككف السمعة عم رب المنؿ(ٓ).
ّ -إيهن ن تيته ،بنلشراء ألف المقصكد ميهن الربح ،كن يحصؿ إن بنلبي كالشراء مػرة بعػد أخػرل ،فػإذا بقػ ،العقػد
فكػنف لػه أف يرجػ ثنييػن كثنلثػن ،كمػن غػرـ رب المػنؿ مػ األكؿ يصػير كمػه رأس المػنؿ أليػه غػرـ لػرب المػنؿ بسػػبب

المضنربة ،فيككف كمه مف منؿ المضنربة(ٔ).

ْ -إف المقصػكد مػف هػذا العقػد هػك الػربح فمػك لػـ يصػر مػن غػرـ رب المػنؿ مػف رأس المػنؿ كيهمػؾ مجنيػن ،يتضػرر
به رب المنؿ أليه يخسر كيربح المضنرب ،كهذا ن يجكز(ٕ).

ٓ -إف المضنرب متصرؼ لرب المنؿ ،فيرج بمن لحقه مف الضمنف بتصرفه كنلككيؿ(ٖ).

(ُ) المغي :،نبف قدامة المقدس.)ْٗ/ٓ( ،،

(ِ) ركضة الطنلبيف كعمدة المفتيف :لميككم (ٓ.)َُْ/
(ّ) بداية المجتهد :نبف رشد.)ِٓ/ْ( ،
(ْ) المبسكط :لمسرخس.)ُٖٔ/ِِ( ،،

(ٓ) الحنكم الكبير :لممنكردم.)ّّْ-ّّّ/ٕ( ،
(ٔ) بدائ الصينئ  :لمكنسني.)ُُّ/ٔ( ،،
(ٕ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.
(ٖ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.
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ٔ -إف المػػنؿ أمنيػػة فػػ ،ي ػػده كن يصػػير مسػػتكفين ،كانس ػػتيفنء إيمػػن يكػػكف بقػػبض مض ػػمكف ،كحكػػـ األمنيػػة يينفي ػػه
فيرج مرة بعد أخرل(ُ).

ٕ -إف العقػػد كق ػ ل ػرب المػػنؿ ،كدخم ػت السػػمعة فػػ ،ممكػػه تحقيق ػن ،فعميػػه بػػذ يؿ ألػ و
ػؼ آخػػر فػػ ،ثمػػف السػػمعة ،كاأللػػؼ
الذم تمؼ ن ضمنف بسببه عم العنمؿ ،لككيه مؤتمين(ِ).
ٖ -إف المبي لرب المنؿ ن لمعنمؿ فيمزمه ثميهن كتككف عم رأس المنؿ(ّ).

ٗ -إف العنمػؿ اشػػترل السػػمعة لػػرب المػػنؿ ألف إذيػه لػػه تضػػمف الشػراء بعػػيف المػنؿ كبػػثمف فػػ ،الذمػػة ،كرجػػؿ ككػػؿ

ككيالن ليشترم له سمعة بثمف ف ،ذمته ،فسمـ إليه ألفن لييقدهن ف ،الثمف ،فنشترل لػه سػمعة بػ لؼ فػ ،ذمتػه ،ثػـ تمػؼ
األلؼ قبؿ أف يسممه ،فإف المككؿ يمزمه ثمف العبد(ْ).

َُ -إيه إذيه ييصرؼ إل التصرؼ ف ،ذلؾ األلؼ(ٓ).

أدلة المذىب الثاني :لـ يستدؿ السػندة المنلكيػة(ٔ)-رحمهػـ ا﵀ -ب دل وػة عمػ مػن ذهبػكا بػه –حسػب اطالعػ ،-،ككػؿ

من كرد ه ،أدلة الشنفعية ،كاستدلكا بنلمعقكؿ:

ُ -إف رب المنؿ لـ يرض ب ف يزيد تصرفيه عم رأس المنؿ المسمـ إليه ،كن سػبيؿ إلػ الحكػـ بنيفسػنخ العقػد ،فػال
أقرب مف ايقالب العقد إل مف تكنه(ٕ).
مسمؾ ي
ِ -إيه لـ يبؽ بيده مف منؿ القراض من يككف الشراء مصركفن إليه(ٖ).

ّ -إف إذيه ييصرؼ إل التصرؼ ف ،ذلؾ المنؿ تعمؽ التصرؼ بعييه(ٗ).
ْ -إف كنف التمؼ بعد الشراء تحكؿ الممؾ إل العنمؿ أليه قػد تعػذر عميػه كزف الػثمف مػف مػنؿ رب المػنؿ فتحػكؿ

المبي إليه(َُ).

ٓ -ألف إذف رب المػػنؿ إيمػػن تضػػمف التصػػرؼ فػػ ،قػػدر المػػنؿ الػػذم دفعػػه إليػػه فػػ ،القػراض ،كلػػـ يضػػمف أف يمزمػػه

أكثر ميه(ُُ).

(ُ) الهداية ف ،شرح بداية المبتدم :لممرغييني.)ُُِ/ّ( ،،
(ِ) يهنية المطمب ف ،دراية المذهب :لمجكيي.)ْٕٓ/ٕ( ،،
(ّ) بحر المذهب :لمركيني.)ُُِ/ٕ( ،،

(ْ) البينف ف ،مذهب اإلمنـ الشنفع :،لمعمراي.)ُِِ/ٕ( ،،

(ٓ) فتح العزيز بشرح الكجيز :لمرافع ،)َٕ/ُِ( ،،ركضة الطنلبيف :لميككم.)َُْ/ٓ( ،

(ٔ) إل ػ جنيػػب م ػراجعهـ السػػنبقة التػػ ،مػػرت ،ايظػػر :الي ػكادر كالزيػػندات :لمقيركايػػ ،)ِٓٗ/ٕ( ،،مػػيح الجميػػؿ شػػرح مختصػػر خميػػؿ:
لعميش )ّٕٓ/ٕ( ،حنشية الدسكق ،عم الشرح الكبير :لمدسكق.)ِٓٗ/ّ( ،
(ٕ) يهنية المطمب ف ،دراية المذهب :لمجكيي.)ْٕٓ/ٕ( ،،
(ٖ) الحنكم الكبير :لممنكردم.)ّّْ-ّّّ/ٕ( ،

(ٗ) فتح العزيز بشرح الكجيز :لمرافع.)َٕ/ُِ( ،،
(َُ) بحر المذهب :لمركيني.)ُُِ/ٕ( ،،

(ُُ) البينف ف ،مذهب اإلمنـ الشنفع :،لمعمراي.)ُِِ/ٕ( ،،
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أدلة المذىب الثالث :استدؿ الفريؽ الثنلث بنلمعقكؿ:
ُ -إف الشراء بإذف رب المػنؿ ،كيصػير رأس المػنؿ الػثمف الثػني ،ألف األكؿ تمػؼ قبػؿ تصػرفه فيػه ،كاف تمػؼ قبػؿ
الشراء ،لـ يدخؿ المشترم ف ،المضنربة أليهن ايفسخت قبؿ الشراء ،لتمؼ رأس المنؿ كزكاؿ اإلذف(ُ).

ِ -إف المكجب لفس المضنربة هك التمؼ ،كلـ يكجد حيف الشراء ،كن قبمه(ِ).

ّ -الثمف عم رب المنؿ ألف الشراء كنف عم المضنربة ،كذلؾ يكجب ككف المشترل له ،كالثمف عميه(ّ).
ْ -يصير رأس المنؿ الثمف دكف التنلؼ أليه تمؼ قبؿ التصرؼ فيه فهك كمن لك تمؼ قبؿ قبضه(ْ).

ٓ -ألف المكجػػب لفسػػخهن هػػك التمػػؼ ،كلػػـ يكجػػد حػػيف الش ػراء كن قبمػػه ،كالػػثمف عم ػ رب المػػنؿ ألف حقػػكؽ العقػػد
متعمقػػة ب ػػه كنلمكك ػػؿ ،كيص ػػير رأس الم ػػنؿ ال ػػثمف دكف الت ػػنلؼ لتمف ػػه قب ػػؿ التص ػػرؼ في ػػه ،أش ػػبه م ػػن ل ػػك تم ػػؼ قب ػػؿ

القبض(ٓ).

ٔ -يطنلب رب المنؿ كالعنمؿ بنلثمف الذم اشترل به العنمؿ لتعمؽ حقكؽ العقد برب المنؿ كمبنشرة العنمؿ(ٔ).
ٕ -كيرج بنلثمف ال عنمؿ إف دفعه عم رب المنؿ بيية الرجكع لمزكمه له أصنلة كالعنمؿ بميزلة الضنمف(ٕ).

خامساً -المناقشة:

كؿ مػن كرد مػف مينقشػنت هيػن هػ ،مػف البنحػث ،كليسػت مػف أصػحنب المػذاهب ألف األدلػة لػـ تييػنقش فػ،
كتب الفقهنء-عم حد اطالع:-،
مناقشة أدلة المذىب األول القائمين بأن الشراء يكون لممضاربة:

و
صفقنت أخرل.
يرض زيندةن ف ،منله ،كن إلزامن له ف،
ُ -إف رب المنؿ قد سمٌـ المنؿ إل المضنرب ،كلـ ى
اء إليه.
ِ -إف الشراء لـ ييعقد عم المضنربة أليه ن يكجد رأس منؿ ييصرؼ الشر ي
هدؼ المضنربة الربح كأف يتحمؿ رب المنؿ ،كيغرـ تمؼ منله ف ،يد المضنرب.
ّ -ن يسكغ أف يككف
ي
ْ -لمن ألزمتـ َّ
رب المنؿ بدف ثمف السمعة مرة أخرل كقد تمؼ المن يؿ األكؿ؟
ٓ -العقد لـ يق لرب المنؿ لعدـ كجكد ثمف لهذه السمعة ،فتدخؿ ف ،ممؾ المضنرب.

ٔ -لػك سػمٌمين بػ ف َّ
ػزـ بػػدف ثميهػن ،فممػػن جعمػتـ رأس المػنؿ مػػن يدفػ أكنن كثنييػن؟ ألػػـ تقػركا أف المضػػنرب
رب المػنؿ مم ه
مؤتمف عميه كن يضمف؟
مناقشة أدلة المذىب الثاني القائمين بأن الشراء يكون لمعامل:

بينء عم إذف رب المنؿ ،فيضمف ثمف السمعة.
ُ -إف المضنرب تصرؼ ف ،الشراء ن
(ُ) الكنف ،ف ،فقه اإلمنـ أحمد :نبف قدامة المقدس.)ُْٓ/ِ( ،،
(ِ) المبدع ف ،شرح المقي  :نبف مفمح.)ّٕٗ/ْ( ،
(ّ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.

(ْ) المغي :،نبف قدامة المقدس ،)ْٗ/ٓ( ،،المبدع ف ،شرح المقي  :نبف مفمح.)ّٕٗ/ْ( ،
(ٓ) مطنلب أكل ،اليه  :لمرحيبني.)ِّٓ/ّ( ،،
(ٔ) شرح ميته اإلرادات :لمبهكت.)ِِّ/ِ( ،،
(ٕ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.
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ِ -إف األصؿ ف ،عقد المضنربة أف كؿ بي كشراء يصدر مف المضنرب ،فإيه ييصرؼ إل عقد المضنربة.
ّ -إف عقد المضنربة بن و
ؽ عم حنله لـ ييفس

ألف المنؿ تمؼ بعد الشراء كليس قبمه.

ْ -إف المضنربة ن تيته ،بنلشراء فنلمقصكد مف العقد الربح ،كن يحصؿ إن بنلبي كالشراء.
أس المنؿ كالثمف معن.
ٓ -ن يصح أف يغرـ
ي
المضنرب ر ى
المضنرب ككي هؿ لرب المنؿ ف ،هذا الشراء فيرج إليه بنلثمف.
ٔ -إف
ى

ٕ -إف يػػد العنمػػؿ فػػ ،القػراض يػػد أمػػنف ،ن يضػػمف إن إذا تعػػدل أك قصػػر ،كهيػػن ن تكػػكف العهػػدة عميػػه بػػؿ عم ػ

صنحب المنؿ.

ٖ -إف الشراء حصؿ بمكجب عقد المقنرضة ،فيمزـ رب المنؿ بدف ثميهن ن المقنرض.
مناقشة أدلة المذىب الثالث القائمين بأن الشراء يكون لممضاربة والزام العامل بالدفع:
بينء عم إذف رب المنؿ ف ،رأس منله ،كليس ف ،زيندة رأس المنؿ.
ُ -إف المضنرب تصرؼ بنلشراء ن
ِ -إف الشراء لـ يصندؼ مننن ييصرؼ إليه عيد عقد الشراء.
ّ -إف شراء السمعة لـ ييعقد عم المضنربة لعدـ كجكد رأس منؿ لهذا العقد.
المضنرب ف ،منله بغير إذيه.
يرض أف يزيد
ي
ْ -إف صنحب المنؿ لـ ى
ٓ -إف عقد المضنربة ايعقد عم رأس منؿ كعمؿ ،كقد تمؼ رأس المنؿ.

سادساً -الترجيح:

والذي يـراه الباحـث راجحـاً –وا﵀ أعمـم -القـول بـأن الشـراء يكـون لممضـاربة ،ويمـزم رب المـال أن يـدفع

ثمنيا ،ويكون رأس المال الثمن دون التالف؛ لألسباب اآلتية:
ُ -ألزمين رب المنؿ بدف الثمف ألف حقكؽ العقد متعمقة به.

المضنرب اشترل السمعة لممضنربة بمكجب العقد ،كلـ يشترهن ليفسه.
ِ  -إف
ى
تصرؼ العنمؿ كنف بإذف رب المنؿ ف ،شرائه كتجنرته.
ّ  -إف
ى

ْ -إ ف رأس المنؿ هك الثمف المدفكع دكف التنلؼ أليه تمؼ قبؿ التصرؼ فيه.
ٓ -إف العنمؿ مؤتمف كيده يد أمنف ،فال يضمف دكف ٍّ
تعد أك تقصير.

ٔ -إف عقد المضنربة بن و
ؽ لـ ييفس  ،فنلتمؼ حدث بعد الشراء ،كلـ يحدث أثينءه كن قبمه.
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ادلغهة انساتع

أو ًال -صورة المسألة:
ذلك)(ُ).

إذا هفاسخا فثقً عىد أيدٌما شًء مه ادلضازتة

(إذا تفاص ـل المضــاربا ن فبقــي عنــد العامــل مــن المتــاع الــذي يعمــل فيــو خمــق قربــة أو ثــوب أو أشــباه

ثانياً -تحرير محل النزاع:

أم جػػزوء
اتفػػؽ الفقهػػنء األربعػػة عم ػ أف المضػػنربة تكػػكف عم ػ جػػزء معمػػكـ ي خػػذه العنمػػؿ مػػف ربػػح المػػنؿٍّ ،

كػػنف ممػػن يتفقػػنف عميػػه ثمث ػن ،أك ربع ػن ،أك يصػػفن(ِ) ،كن خػػالؼ بيػػيهـ أيػػه إذا اشػػترط أحػػدهمن ليفسػػه مػػف ال ػربح شػػيئن

زائدان غير من ايعقد عميه القراض أف ذلؾ ن يجكز أليه يصػير ذلػؾ الػذم ايعقػد عميػه القػراض مجهػكنن(ّ) ،كاختمفػكا
ش،ء مف المضنربة عيد العنمؿ.
إذا بق،
ه
العممنء ف ،هذه المس لة عم مذهبيف:
ثالثاً -مذاىب الفقياء :اختمؼ
ي
(ٓ)

المــذىب األول :ذىــب الحنفيــة(ْ) والشــافعية فــي األصــح

لممضارب.

(ٔ)

والحنابمــة

إلــى أنــو مــن مــال المضــاربة وال ُيتــرك

قنؿ أبو حنيفة -رحمه ا﵀  " :-ف ،المضنربيف إذا تفنصال فبق ،عيد العنمؿ مف المتنع الذم يعمؿ فيه
خمؽ قربة أك ثكب أك أشبنه ذلؾ ،إف ذلؾ كمه تنفهن كنف أك غير تنفه مف منؿ المضنربة ،ن يترؾ ميه ش،ء

لممضنرب"(ٕ).

قنؿ الرافعي –رحمه ا﵀ " :-لك رج العنمؿ كبق ميه فضؿ زاد أك آنت اعدهن لمسفر كنلمطهرة كيحكهن هؿ
عميه ردهن إل منؿ القراض فيه كجهنف عف الشي أب محمد وأظيرىما :يعـ"(ٖ).

(ُ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ّْ /ّ( ،،

(ِ) تبييف الحقنئؽ :لمزيمع ،)ِٓ/ٓ( ،،البحر الرائؽ :نبف ييجيـ ،)ِّٔ/ٕ( ،الكنف ،ف ،فقه أهؿ المديية :نبف عبدالبر،
(ِ ،)ِٕٕ/بداية المجتهد :نبف رشد ،)ِِ/ْ( ،ركضة الطنلبيف :لميككم ،)ُُٗ/ٓ( ،مغي ،المحتنج :لمشربيي،)َْْ/ّ( ،،
الكنف ،ف ،فقه اإلمنـ أحمد :نبف قدامة المقدس ،)ُُٓ/ِ( ،،المبدع ف ،شرح المقي  :نبف مفمح.)ّٕٔ/ْ( ،

(ّ) تبييف الحقنئؽ :لمزيمع ،)ِٓ/ٓ( ،،بداية المجتهد :نبف رشد ،)ُِ/ْ( ،ركضة الطنلبيف :لميككم ،)ُِِ/ٓ( ،الكنف ،ف ،فقه
اإلمنـ أحمد :نبف قدامة المقدس.،)ُُٓ/ِ( ،،

(ْ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني ،)ّْ/ّ( ،،بداية المبتدم :لممرغييني( ،،ص ،)َُٖ :العينية :لمبنبرت.)ْٕٓ/ٖ( ،،

(ٓ) بحر المذهب :لمركيني ،)ٖٔ/ٕ( ،،فتح العزيز بشرح الكجيز :لمرافع ،)ْٓ/ُِ( ،،ركضة الطنلبيف :لميككم.)ُّٔ/ٓ( ،

(ٔ) المغي :،نبف قدامة المقدس ،)ْٓ/ٓ( ،،شرح الزركش :،لمزركش .)ٕٓ/ُ( ،،يصكص الحينبمة ليست صريحة ف ،هذه

و
بشكؿ عنـ ،كمن يظهر ف ،كالـ الخرىق– ،رحمه ا﵀.-
الصكرة ،كايمن تحدثكا عف المس لة
(ٕ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ّْ/ّ( ،،
(ٖ) فتح العزيز بشرح الكجيز :لمرافع.)ْٓ/ُِ( ،،
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قنؿ ِ
الخ َرقي –رحمه ا﵀" :-كاذا تبيف المضنرب أف ف ،يده فضالن لـ يكف له أخذ ش،ء ميه إن بإذف رب
المنؿ"(ُ).
(ِ)

المذىب الثاني :ذىب المالكية

والشافعية في قول

(ّ)

إلى أن الشيء التافو لمعامل ،والذي لو ثمن يرد إلى

المضاربة.
قنؿ اإلمام مالك –رحمه ا﵀ :-كؿ ش،ء مف ذلػؾ كػنف تنفهػن ،ن خطػب لػه ،فهػك لمعنمػؿ ،كلػـ أسػم أحػدان

أفتػ ػ ب ػػرد ذل ػػؾ ،كايم ػػن ي ػػرد م ػػف ذل ػػؾ الش ػػ،ء ال ػػذم ل ػػه ثم ػػف ،كاف ك ػػنف ش ػػيئن ل ػػه اس ػػـ مث ػػؿ الداب ػػة أك الجم ػػؿ أك
الشػػنذككية(ْ) ،أك أشػػبنه ذلػػؾ ممػػن لػػه ثمػػف ،فػػإي ،أرل أف يػػرد مػػن بقػػ ،عيػػده مػػف ه ػذا ،إن أف يتحمػػؿ صػػنحبه مػػف
ذلؾ"(ٓ).

قنؿ العمراني –رحمه ا﵀ " :-إذا رج العنمؿ مف سفره ،ككنف قد بق ،معه فض يؿ زواد ،كنف أعده لمسفر ،أك بقيت
ً
آنت كنف أعدهن لمسفرً ،
اآلنت،
كنلمطهرة ،كيحكهن ،فقد ذكر شيخ ،كجهيف :أحدىما  -أيه يجب عميه رد

ً
كفنضؿ الزاد إل منؿ القراض فإف السبب الذم كنف ييستحؽ به قد زاؿ ،كهذا هك القينس الذم ن ييقدح غيره،
والوجو الثاني -أيه ن يرد فإف هذا يعد مستكعبن بحنجة السفر"(ٔ).

رابعاً -سبب الخالف:

قيمة الش،ء التنفه ،فمف اعتبر الش،ء التنفه له قيمة قػنؿ إيػه مػف مػنؿ المضػنربة ،كمػف لػـ يعتبػر لػه قيمػة

جعمه لمعنمؿ.

خامساً -األدلـــــــة:

أدلة المذىب األول :استدؿ الفريؽ األكؿ بنلسية اليبكية كالمعقكؿ:

أ -السنة النبوية:

ات ُّ
َّاك ومحقَّر ِ
ِ
الذ ُن ِ
وبَ ،فِإ َّن َل َيا ِم َن المَّ ِو َع َّز َو َج َّل
قكؿ اليب  ،لعنئشة  -رض ،ا﵀ عيهن َ « :-يا َع ِائ َ
شةُ ،إِي َ ُ َ َ
طالِ ًبا»(ٕ).
َ

(ُ) مختصر الخرق  :لمخرق( ،،ص.)ٕٓ :

(ِ) المكط  :لإلمنـ منلؾ ،)َِٕ/ِ( ،الكنف ،ف ،فقه أهؿ المديية :نبف عبدالبر ،)ّٕٕ/ِ( ،انستذكنر :نبف عبدالبر،)ّْ/ٕ( ،
الميتق شرح المكط  :لمبنج.)ُُٖ/ٓ( ،،

(ّ) بحر المذهب :لمركيني ،)ٖٔ/ٕ( ،،فتح العزيز بشرح الكجيز :لمرافع ،)ْٓ/ُِ( ،،ركضة الطنلبيف :لميككم.)ُّٔ/ٓ( ،

(ْ) الشنذككية :ثينب غالظ مضربة تعمؿ بنليمف .ايظر :شرح الزرقني ،عم المكط  :لمزرقني ،)ّٖٓ/ّ( ،،تنج العركس :لمزبيدم،
(ّٓ.)ُِٕ/

(ٓ) مكط منلؾ :لإلمنـ منلؾ.)َِٕ/ِ( ،

(ٔ) يهنية المطمب ف ،دراية المذهب :لمجكيي.)ّْٔ/ٕ( ،،

(ٕ) مسيد أحمد :مسيد عنئشة ،حديث برقـ (ُِْْٔ) ،)ْٕٖ/َْ( ،كسيف ابف منجػه :كتػنب (الزهػد) ،بػنب (ذكػر الػذيكب) ،حػديث

برقـ (ِّْْ) ،)ُُْٕ/ِ( ،كصحيح ابف حبنف :كتنب (الحظر كاإلبنحػة) ،بػنب (ذكػر الزجػر عػف المحقػرات) ،)ّٕٗ/ُِ( ،حػديث
برقـ (ٖٔٓٓ) ،كالطبراي ،ف" ،األكسط" :حديث برقـ (ّٕٕٔ) .)ُِْ/ْ( ،كصححه ابف حبنف.
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وجو الداللة:
خص الحديث بنلمحقرات فإيه ربمن يسنمح صنحبهن فيهن بعدـ تداركهن بنلتكبة ،كبعدـ انلتفنت بهن ف،
الخشية غفمة عيه أيه ن صغيرة م اإلصرار ،كأف كؿ صغيرة بنليسبة إل عظمة ا﵀ ككبرينئه كبيرة ،كالقميمة

ميهن كثيرة كلذا قد يعفك ا﵀ عف الكبيرة كيعنقب عم الصغيرة(ُ).

ب -المعقول:

ُ -من مجرل التنفه كغير التنفه ف ،الحؽ سكاء(ِ).

ِ -ن يبطؿ حؽ امرئ مسمـ لك كنف تنفهن إذا كنيت له فيه حنجة(ّ).
ّ -نيتهنء انستحقنؽ بنيتهنء أخذه يصيبه مف الربح(ْ).
ْ -إف السبب الذم كنف ييستحؽ به قد زاؿ(ٓ).
ٓ -لـ يكف له أخذ ش،ء ميه إن بإذف رب المنؿ(ٔ).
أدلة المذىب الثاني :استدؿ الفريؽ الثني ،بنلمعقكؿ:

ُ -إيه ممن ن يمتفت إليه غنلبن خصكصن مف رب المنؿ ن سيمن إذا ربح(ٕ).
ِ -إف هذا يعد مستكعبن بحنجة السفر(ٖ).

سادساً -المناقشة:

مناقشة أدلة المذىب األول القائمين بأنو من مال المضاربة:

أ -يجاب عن استدالليم بالسنة:
ن حجػػة فيػػه كمػػن ن يخف ػ

أليػػه كرد فػػ ،الػػذيكب كالمعنصػػ ،فػػ ،حػػؽ ا﵀ ،كليسػػت فػػ ،حقػػكؽ العبػػند(ٗ)،

فنلدليؿ ن يصمح انستدنؿ به ف ،محؿ اليزاع.
ب -يجاب عن المعقول :كه ،مينقشنت مف البنحث:

(ُ) ايظػػر :فػػتح البػػنرم شػػرح صػػحيح البخػػنرم :نبػػف حجػػر ،)ِّٗ/ُُ( ،عمػػدة القػػنرم شػػرح صػػحيح البخػػنرم :لمعييػػ،)َٖ/ِّ( ،،
مرقنة المفنتيح شرح مشكنة المصنبيح :لمقنرم.)ّّٕٓ/ٖ( ،

(ِ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ّْ/ّ( ،،
(ّ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.

(ْ) الهداية ف ،شرح بداية المبتدم :لممرغييني.)َِٗ/ّ( ،،
(ٓ) يهنية المطمب ف ،دراية المذهب :لمجكيي.)ّْٔ/ٕ( ،،
(ٔ) مختصر الخرق  :لمخرق( ،،ص.)ٕٓ :

(ٕ) شرح الزرقني ،عم المكط  :لمزرقني.)ّٖٓ/ّ( ،،

(ٖ) يهنية المطمب ف ،دراية المذهب :لمجكيي.)ّْٔ/ٕ( ،،
(ٗ) شرح الزرقني ،عم المكط  :لمزرقني.)ّٖٓ/ّ( ،،
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ُ -ليس التنفه كغيره التنفه سكاء ف ،الحؽ ،فنلعممنء فرقكا بيف الش،ء الذم له بنؿ كالذم ليس له بنؿ ،فنليد ن

تيقط ف ،الش،ء التنفه(ُ) ،كأجنزكا لممرأة أف تتصدؽ مف منؿ زكجهن بنلش،ء التنفه(ِ) ،فكؿ من فضؿ مف
المضنربة من ن خطب له فهك لممضنرب.
ِ -أمن إذا لـ تكف له حنجة كنلحبؿ كالقربة كمن شنبه فه ،تبق لممضنرب ،خصكصن إذا كنف له ربح.
ّ -السبب الذم استحؽ به هك السفر ،كقد استعمؿ تمؾ األشينء ف ،السفر بمنؿ المضنربة.

ْ -إيهن أشينء ن ثمف لهن ،فال تحتنج إل إذف ،خصكصن إذا كنف العنمؿ م مكين عيد رب المنؿ.
مناقشة أدلة المذىب الثاني القائمين بأن الشيء التافو لمعامل:

ُ -إف كنف الش،ء التنفه لممضنرب ،فنلش،ء غير التنفه له ألف سبب استحقنقه كاحد(ّ).
ِ -إف الكاجب عميه أف يعيد كؿ من احتنجه ف ،سفره ألف من يستحقه بمكجب العقد هك الجزء المشنع المعمكـ
مف الربح فحسب(ْ).

سابعاً -الترجيح:

والذي يراه الباحث راجحاً –وا﵀ أعمم -القول بأن ما كان لو بال فيو من مال المضاربة ،وان كان

تافياً فيو لممضارب؛ وذلك لممسو ات اآلتية:

ُ -إيه لـ يكف هينؾ شرط ف ،العقد بنستحقنؽ المضنرب هذا الش،ء الذم ن بنؿ له.
ِ -إف هذا الش،ء التنفه ن حنجة لرب المنؿ بهن ،خصكصن إذا حقؽ هذا المضنرب ربحن.

ّ -إ ف الفقهنء فرقكا بيف الش،ء التنفه الذم ن خطب له ،كالش،ء غير التنفه الذم له ثمف.
ْ -إ ف المضنرب يككف قد استعممهن ف ،السفر كالتيقؿ ،كاستهمكهن ف ،يقؿ البضنئ .

(ُ) فتح القدير :نبف الهمنـ.)ّْٔ/ٓ( ،

(ِ) فتح البنرم :نبف حجر ،)ُِٖ/ٓ( ،عمدة القنرم شرح صحيح البخنرم :لمعيي.)ُِٓ/ُّ( ،،
(ّ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ْْ/ّ( ،،

(ْ) الكنف ،ف ،فقه اإلمنـ أحمد :نبف قدامة المقدس.)ُٕٓ/ِ( ،،
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ادلغهة انثامه

أو ًال -صورة المسألة:

زفط ادلضازب أمس زب ادلال تانثٍع

(رجل دفع إلى رجل ماالً مضاربة فاشترى بو سمعة فقال رب المال :بعيا وقال المضارب :ال)(ُ).

ثانياً -تحرير محل النزاع:

ػنء األربعػػة أف عقػ ىػد المضػػنربة مػػف العقػػكد الجػػنئزة ،لكػ ٍّػؿ مػػف الطػػرفيف فسػػخه قبػػؿ الشػػركع فػػ،
اتفػػؽ الفقهػ ي
العمػػؿ(ِ) ،كاتفق ػكا عم ػ أف لمعنمػػؿ بي ػ مػػنؿ المضػػنربة إذا فسػػخت كالمػػنؿ ىعػ ىػرض(ّ) ،كاختمف ػكا إذا أمػػر رب المػػنؿ
العنمؿ بنلبي كامتي .
ى
المذاهب ف ،هذه المس لة عم ثالثة مذاهب:
ثالثاً -مذاىب الفقياء :اختمؼ أصحنب
ي
(ٔ)
(ٓ)
(ْ)
جبـر عمـى
المذىب األول :ذىب الحنفية فـي المشـيور والشـافعية والحنابمـة فـي األصـح إلـى أن العامـل ُي َ
بيعيا.
قػنؿ اإلمــام أبــو حنيفــة –رحمػه ا﵀" :-إف المضػػنرب يجبػر عمػ بيعهػػن رأل كج ىػه بيػ و أك لػـ يػػر ألف لػػرب
المنؿ أف ي خذ منله ميه كن يدعه"(ٕ).
قػنؿ الشــيرازي –رحمػػه ا﵀" :-كاف طمػػب رب المػػنؿ البيػ ى كامتيػ العنمػػؿ أيجبػػر عمػ بيعػػه ألف حػػؽ رب المػػنؿ فػػ،
رأس المنؿ كن يحصؿ ذلؾ إن بنلبي "(ٖ).
قػػنؿ ابــن مفمــح –رحمػػه ا﵀" :-إف طمػػب رب المػػنؿ البي ػ  ،يجبػػر العنمػػؿ عم ػ بيعػػه ،كقػػبض ثميػػه حيػػث لػػـ يػػرض
المنلػػؾ ،هػػذا هػػك األصػػح ألف عميػػه رد المػػنؿ ينض ػن كمػػن أخػػذه ،والثــاني :ن يجبػػر إذا لػػـ يكػػف فػػ ،المػػنؿ ربػػح ،أك
أسقط حقه ميه"(ٗ).

(ُ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ْْ/ّ( ،،

(ِ) المبسكط :لمسرخس ،)ّٓ/ِِ( ،،بداية المجتهد :نبف رشد ،)ِْ/ْ( ،يهنية المطمب ف ،دراية المذهب :لمجكيي،)ُْٖ/ٕ( ،،
الكنف ،ف ،فقه اإلمنـ أحمد :نبف قدامة المقدس.)ُٖٓ/ِ( ،،

(ّ) تحفة الفقهػنء :لمسػمرقيدم ،)ِٓ/ّ( ،الميتقػ شػرح المكطػ  :لمبػنج ،)ُّٔ/ٓ( ،،تكممػة شػرح المجمػكع :لممطيعػ،)ّْٖ/ُْ( ،،
الكنف ،ف ،فقه اإلمنـ أحمد :نبف قدامة (ِ.)ُٖٓ/

(ْ) بدائ الصينئ  :لمكنسني ،)ََُ/ٔ( ،،قره عيف األخينر :لمحسيي.)ُْٔ/ٖ( ،،

(ٓ) المهذب :لمشيرازم ،)ِِّ/ِ( ،البينف ف ،مذهب اإلمنـ الشنفع :،لمعمراي ،)ِِٔ/ٕ( ،،مغي ،المحتنج :لمشربيي.)ُْٔ/ّ( ،،

(ٔ) الكنف ،ف ،فقه اإلمنـ أحمد :نبف قدامة المقدس ،)ُٖٓ/ِ( ،،المبػدع فػ ،شػرح المقيػ  :نبػف مفمػح .)ُّٖ/ْ( ،اشػترط الحينبمػة
ف ،الصحيح كجكد ربح ف ،هذه البيعة ،فإف لـ يكف ربح فال يجبر.

(ٕ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ْْ/ّ( ،،
(ٖ) المهذب :لمشيرازم.)ِِّ/ِ( ،

(ٗ) المبدع ف ،شرح المقي  :نبف مفمح.)ُّٖ/ْ( ،
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(ُ)

المذىب الثاني :ذىب المالكية
أو االنتظار.

ويسأل أىل المعرفة واالختصـاص لينظـروا البيـع
إلى أنو ال يمتفت إلى قوليماُ ،

قنؿ اإلمام مالك –رحمه ا﵀ « :-ن ييظر إل قكؿ كاحد ميهمن ،كيس ؿ عف ذلؾ أهؿ المعرفة كالبصر

بتمؾ السمعة ،فإف أركا كجه بي بيعت عميهمن ،كاف أركا كجه ايتظنر ايتظر بهن»(ِ).
(ّ)

المذىب الثالث :ذىب الحنفية

(ْ)

والحنابمة في قولين ليما

إلى أن العامل ال يجبر إذا لم يكن ىناك ربح في

البيع.
قنؿ ابن عابدين –رحمه ا﵀ ..." :-كأمن الثاني ،كهك إجبنره عم البي  ،فهك أيه إف كنف ف ،المنؿ ربح
أجبر عم البي إن أف يدف لممنلؾ رأس منله مف حصته مف الربح ،كاف لـ يكف ف ،المنؿ ربح ن يجبر ،كلكف
له أف يدف لممنلؾ رأس منله أك يدف له المتنع برأس منله"(ٓ).

قنؿ ابن قدامة –رحمه ا﵀" :-كاف طمػب رب المػنؿ البيػ  ،كأبػ العنمػؿ ،ففيػه كجهػنف ...:والثـاني ،ن يجبػر إذا لػـ
يكف ف ،المنؿ ربح ،أك أسقط حقه مف الربح أليه بنلفس زاؿ تصرفه ،كصػنر أجيبيػن مػف المػنؿ ،ف شػبه الككيػؿ إذا

اشترل من يستحؽ رده ،فزالت ككنلته قبؿ رده(ٔ)".
رابعاً -سبب الخالف:

لػػزكـ عقػػد المضػػنربة بعػػد الش ػراء ،فمػػف جعمػػه نزم ػن بنلعمػػؿ لػػـ يجبػػر العنمػػؿ عم ػ بيعهػػن ،كمػػف رآه لػػيس

نزمن أجبره عم البي .

خامساً -األدلـــــــة:

أدلة المذىب األول :استدؿ الفريؽ األكؿ القنئمكف ب ف العنمؿ ييجبر عم بيعهن بنلمعقكؿ:
ُ -إف لرب المنؿ أف ي خذ منله ميه كن يدعه(ٕ).
ِ -حصكؿ الضرر بت خير بي السم كتركهن زمنين(ٖ).

ّ -إ ف مي المنلؾ عف تيفيذ إرادته ف ،ممكه لحؽ يحتمؿ الثبكت كالعدـ ،كهك الربح ن سبيؿ إليه(ٗ).

(ُ) مكط منلؾ :لإلمنـ منلؾ ،)ََٕ/ِ( ،البينف كالتحصيؿ :نبف رشػد ،)ِّٕ/ُِ( ،انسػتذكنر :نبػف عبػدالبر ،)ِّ/ٕ( ،الميتقػ
شرح المكط  :لمبنج.)ُٕٗ/ٓ( ،،

(ِ) مكط منلؾ :لإلمنـ منلؾ.)ََٕ/ِ( ،

(ّ) بدائ الصينئ  :لمكنسني ،)ََُ/ٔ( ،،حنشية ابف عنبديف :نبف عنبديف.)ُٔٔ/ٓ( ،

(ْ) الكػػنف ،فػػ ،فقػػه اإلمػػنـ أحمػػد :نبػػف قدامػػة المقدسػػ ،)ُٖٓ/ِ( ،،المبػػدع فػػ ،شػػرح المقي ػ  :نبػػف مفمػػح ،)ُّٖ/ْ( ،اإليص ػنؼ:
لممرداكم.)ْْٖ/ٓ( ،

(ٓ) حنشية ابف عنبديف :نبف عنبديف.)ُٔٔ/ٓ( ،
(ٔ) المغي :،نبف قدامة المقدس.)ْٕ/ٓ( ،،

(ٕ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ْْ/ّ( ،،
(ٖ) المصدر السنبؽ.)ْٓ/ّ( :

(ٗ) بدائ الصينئ  :لمكنسني.)ََُ/ٔ( ،،
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ْ -إ ف أحػػد المضػػنربيف ن ييفػػرد بنلتصػػرؼ بػػيفس العقػػد ،بػػؿ بػػإذف رب المػػنؿ ،كهػػك ن يممػػؾ التصػػرؼ بيفسػػه إذا
كنف فيه غبف فال يممؾ األمر به(ُ).

ٓ -إيه سمـ له بدؿ عممه فيجبر عم العمؿ(ِ).

ٔ -إف حؽ رب المنؿ ف ،رأس المنؿ كن يحصؿ ذلؾ إن بنلبي (ّ).
ٕ -إف عميه رد المنؿ ينضن كمن أخذه(ْ).

ٖ -لكؿ كاحد يقض القراض أليه ليس بعقد نزـ لكاحد ميهمن(ٓ).
أدلة المذىب الثاني:
استدؿ المنلكية عم القكؿ بسؤاؿ أهؿ المعرفة بنلمعقكؿ:

ُ -إف القراض قد لزـ بنلشػراء كالعمػؿ فمػيس لهمػن انيفكػنؾ ميػه إن عمػ الكجػه المعهػكد ،كلػذا لػك كػنف المػنؿ دييػن
دايػػف بػػه العنمػػؿ بػػإذف رب المػػنؿ ثػػـ أراد أحػػدهمن تعجيػػؿ بيعػػه فػػنلقكؿ قػػكؿ اآلبػػ ،ميهمػػن أليػػه المعهػػكد مػػف التجػػنرة

كطمب التيمية(ٔ).

ِ -إف ذلؾ إبطننن لعممه كاتالفن لمن يبق له مف حصته مف الربح(ٕ).
ّ -إيه دعن إل المعهكد مف القراض ،كالتجنرة(ٖ).

ْ -إف لكؿ كاحد ميهمن حقن ف ،المنؿ ،فكجب أن يغمب قػكؿ كاحػد ميهمػن عمػ صػنحبه ،كأف يسػ ؿ عػف ذلػؾ أهػؿ
المعرفة به ،فمف رئ ،الصكاب ف ،رأيه ميهمن حمال عميه(ٗ).

أدلة المذىب الثالث :استدؿ الفريؽ الثنلث القنئمكف ب ف العنمؿ ن يجبر عم بيعهن بنلمعقكؿ:

ُ -إيه متصرؼ لغيره بحكـ عقد جنئز ،فمـ يمزمه التصرؼ كنلككيؿ(َُ).
ِ -إيه بنلفس زاؿ تصرفه ،كصنر أجيبين مف المنؿ ،ف شبه الككيؿ(ُُ).
ّ -مراعنة لمصمحة الطرفيف(ُِ).

(ُ) بدائ الصينئ  :لمكنسني.)ََُ/ٔ( ،،

(ِ) قرة عيف األخينر :لمدمشق.)ُْٔ/ٖ( ،،
(ّ) المهذب :لمشيرازم.)ِِّ/ِ( ،

(ْ) المبدع ف ،شرح المقي  :نبف مفمح.)ُّٖ/ْ( ،
(ٓ) المبسكط :لمسرخس.)ّٓ/ِِ( ،،

(ٔ) شرح الزرقني ،عم المكط  :لمزرقني.)ّٓٔ/ّ( ،،
(ٕ) الميتق شرح المكط  :لمبنج.)ُٕٗ/ٓ( ،،
(ٖ) المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.

(ٗ) البينف كالتحصيؿ :نبف رشد.)ِّٕ/ُِ( ،

(َُ) الكنف ،ف ،فقه اإلمنـ أحمد :نبف قدامة المقدس.)ُٖٓ/ِ( ،،
(ُُ) المغي :،نبف قدامة المقدس.)ْٕ/ٓ( ،،
(ُِ) قرة عيف األخينر :لمدمشق.)ُْٔ/ٖ( ،،
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ؾ ف ،الربح ،فال يمي مف انستقصنء كالبحث عف أفضؿ الصفقنت(ُ).
ْ -إف المضنرب شري ه

خامساً -المناقشة:

مناقشة أدلة المذىب األول :يكقشت بعض أدلتهـ بمن يم:،

ُ -كيؼ تمسؾ كرب المنؿ يريد أخذ منله؟ أرأيتـ لك لـ ير لهن كجه بيػ عشػر سػييف أك عشػريف سػية أكنيػت تتػرؾ

حت يرل لهن كجه بي زمنين إذا أراد صنحب المنؿ بيعهن حت إذا أرل لهن كجه بي لـ يره آخر(ِ).
ِ -إف المضنرب إذا عمؿ ف ،منؿ المضنربة كجب له الربح المشركط بنلعقد.

ّ -رب المنؿ أطمؽ يد العنمؿ ف ،رأس المنؿ يتصرؼ فيه حسب مصمحة القراض.
ْ -إف الربح سيككف بيف الطرفيف ،كلف يختص به أحدهمن.

إف رب المنؿ أذف لمعنمؿ بنلبي كالشراء كالتككؿ كغيرهن ،كلـ يرغب لمعنمؿ ببي السمعة بنلغبف الفنحش.

ٓ -إف العنمؿ لـ يستمـ بدؿ عممه حت يجبر عم العمؿ كالبي
ٔ -إف العنمؿ لـ يمي البي

بؿ الربح يككف عيد ايتهنء المضنربة.

بؿ ييتظر صفقة رابحة تحقؽ له الربح.

ٕ -انشتراط بإعندة المنؿ ينضن كمن استممه ن يعي ،إجبنره عم بي السم مت أراد رب المنؿ.

ٖ -ن يحػػتج بعػػدـ لػػزكـ عقػػد المضػػنربة أليػػه بعػػد الشػػركع فػػ ،العمػػؿ خػػالؼ بػػيف الفقهػػنء ،كاذا أراد فسػػخه فيكػػكف
عم اليحك المعهكد ف ،التجنرة.
مناقشة أدلة المذىب الثاني:
(ّ)

ُ -إف الجمه ػػكر

م ػػف الحيفي ػػة كالش ػػنفعية كالحينبم ػػة ي ػػركف أف عق ػػد القػ ػراض ل ػػيس نزمػ ػن حتػ ػ بع ػػد الش ػػركع ف ػػ،

ألم مف الطرفيف فسخه.
العمؿ ،فيجكز ٍّ

ن لعممه بؿ محنفظة عم السمعة مف تركهن دكف بي (ْ).
ِ -ليس ف ،إجبنره عم البي إبطن ن

ّ -إيهن إمسنؾ لمسمعة دكف كجه حؽ ،كرب المنؿ يريد أف ي خذ منله ،كن يتحقؽ ربحه إن بنلبي (ٓ).
ْ -إف ف ،إمسنكهن ضر انر عم المنؿ ،فربمن يت خر بيعهن فترة طكيمة(ٔ).
ٓ -ليس مف معهكد التجنرة مي المنلؾ مف التصرؼ ف ،ممكه(ٕ).

ٔ -إف العنمؿ يعمؿ ف ،القراض ف ،حدكد إذف رب المنؿ ن يتجنكزه(ٖ).
(ُ) المبسكط :لمسرخس.)ٖٓ/ِِ( ،،
)ِ)

الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ْٓ /ّ( ،،

(ّ) المبسكط :لمسرخس ،)ّٓ/ِِ( ،،يهنية المطمب ف ،دراية المذهب :لمجكيي ،)ُْٖ/ٕ( ،،الكنف ،ف ،فقه اإلمنـ أحمد :نبف
قدامة المقدس.)ُٖٓ/ِ( ،،

(ْ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ْٓ/ّ( ،،

(ٓ)الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني ،)ْٓ/ّ( ،،المهذب :لمشيرازم.)ِِّ/ِ( ،
(ٔ) الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ْٓ/ّ( ،،
(ٕ) بدائ الصينئ  :لمكنسني.)ََُ/ٔ( ،،
(ٖ) بدائ الصينئ  :لمكنسني.)ََُ/ٔ( ،،
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مناقشة أدلة المذىب الثالث:

المضنرب بنلتصرؼ عم كجه ن يممؾ رب المنؿ يهيه(ُ).
ُ -قد يستبد
ي
ِ -لتحقيؽ مصمحة الطرفيف ن يمسؾ العنمؿ السم عف البي بؿ يرج ألهؿ الخبرة كانختصنص ف ،ذلؾ(ِ).
ّ -تصرؼ المضنرب أعػـ مػف الككيػؿ ،كيفتػرؽ عيػه ،فػال حػؽ لمككيػؿ فيمػن يشػتريه ،بييمػن المضػنرب لػه حػؽ فيمػن

يشتريه(ّ).

المنلؾ مف التصرؼ ف ،ممكه(ْ).
ْ -ن يمي العنمؿي
ى
ٓ -لكؿ كاحد مف الطرفيف حؽ ف ،هذا العقد ،فال يغمب أحدهمن اآلخر(ٓ).

سادساً -الترجيح :والذي يراه الباحث راجحاً –وا﵀ أعمم -قول المالكية ،بأنو عند االختالف نرجع ألىل الخبرة
واالختصاص ليفصموا بالبيع أو االنتظار؛ لألمور اآلتية:

ُ -مراعنة لمصمحة رب المنؿ كالعنمؿ.
ِ -إف رب المنؿ أطمؽ يد العنمؿ ف ،رأس المنؿ يتصرؼ فيه بمن يحقؽ مصمحة المضنربة.
ّ -إ ف الطرفيف اتفقكا مف البداية أف العنمؿ ميه العمؿ ،كأف رأس المنؿ مف رب المنؿ ،فنلعمؿ مختص بنلعنمؿ
ن مف رب المنؿ.

ْ -إف األصؿ أف عقد المضنربة ليس نزمن ،كيحؽ لكؿ طرؼ أف يفسخه ،لكف إف أراد أحد األطراؼ الخركج

يككف بنلمعهكد ف ،التجنرة.

ٓ -إف ا لمضنرب يعمؿ ف ،المضنربة يمن يحقؽ مصمحة المضنربة كأعم األربنح ،فربمن لـ يجد صفقة رابحة
ف خر البي .

بطنؿ له.
ٔ -ن يجبر العنمؿ عم بي السمعة ألف هذا تدخ هؿ ف ،عممه كا ه

ٕ -إذا من أحس رب المنؿ ت خي نار
َى َل ِّ
الذ ْك ِر إِ ْن ُك ْنتُ ْم
اسأَلُوا أ ْ
يقكؿ{ :فَ ْ

كقت مينسب لبيعهن ،يرج إل أهؿ المعرفة بنلسكؽ ،فن﵀
ف ،البي  ،أك حنف ه
ون}(ٔ).
َال تَ ْع َم ُم َ

(ُ) المبسكط :لمسرخس.)ٖٓ/ِِ( ،،

(ِ) انستذكنر :نبف عبدالبر.)ِّ/ٕ( ،
(ّ)المبسكط :لمسرخس.)ٖٓ/ِِ( ،،

(ْ) بدائ الصينئ  :لمكنسني.)ََُ/ٔ( ،،

(ٓ) البينف كالتحصيؿ :نبف رشد.)ِّٕ/ُِ( ،
(ٔ) سكرة اليحؿ.ّْ :
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انفصم انثاوً

مسائم انُقف مه كتاب احلجة
ذذذذذذوفقهذمبحثان -:ذ
ذذذذذذادلبحثذاألول-ذحؼقؼةذالوقفذومشروعقتهذوأركانه .ذ
ذذذذذذادلبحثذالثاني-ذمدائلذالوقفذيفذكتابذ"احلجةذعؾىذأهلذادلدوـة" .ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ

ى
ى
ى
ى
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ى
ى
ى
المبحثىاألول ى
حقوقةىالوقفىومشروصوتهىوأركانه ى
وفقهذمطؾبان -:ذ
ادلطؾبذاألول-ذتعروفذالوقفذومشروعقته .ذ
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ادلغهة األَل

كفيه فرعنف:

هعسٌف انُقف َمشسَعٍتً

الفرع األول -تعريف الوقف واأللفاظ ذات الصمة:
أوالً -الوقف لر ًة واصطالحاً:

أ -الوقف لرةً:

هك الحبس(ُ) ،كقؼ الش،ء كأكقفه :حبسه كأحبسه(ِ) ،قنؿ ابف فنرس(" :كقؼ) الكاك كالقنؼ كالفنء :أصؿ

كاحد يدؿ عم تمكث ف ،ش،ء ثـ يقنس عميه ،ميه كقفت أقؼ كقكفن ،ككقفت كقف ،،كن يقنؿ ف ،ش،ء أكقفت،

إن أيهـ يقكلكف لمذم يككف ف ،ش،ء ثـ ييزع عيه :قد أكقؼ"(ّ).

قنؿ ابف ميظكر" :ككقؼ األرض عم المسنكيف ،كف ،الصحنح لممسنكيف ،كقفن :حبسهن ،ككقفت الدابة كاألرض

(ْ)
كيجم عم أكقنؼ ككقكؼ(ٓ).
كيطمؽ
ي
كيراد به المكقكؼ ،ي
الكقؼ ي
ككؿ ش،ء"  .ي
يدكر المعي المغكم لمكقؼ عم حبس العيف ﵀  كجعؿ ريعه لجهة خيرية ،كهك يشبه المعي انصطالح،

إل حد كبير.

معني ،متعددة ميهن -ُ :التحبيس -ِ .التسبيؿ -ّ .التمكث.
يتبيف لين أف لمكقؼ
ى
ب -الوقف في االصطالح:

أوالً -تعريف الحنفية" :حبس العيف عم ممؾ الكاقؼ كالتصدؽ بنلميفعة بميزلة العنرية"(ٔ).

ثانياً -تعريف المالكية" :إعطنء ميفعة ش،ء مدة كجكده نزمن بقنؤه ف ،ممؾ معطيه كلك تقدي انر"(ٕ).

)ُ)
)ِ)
)ّ)
)ْ)
)ٓ)
)ٔ)

التعريفنت :لمجرجني( ،،ص.)ِّٓ :
معجـ لغة الفقهنء :لقمعج( ،،ص.)َٖٓ :
مقنييس المغة :نبف فنرس.)ُّٓ/ٔ( ،
لسنف العرب :نبف ميظكر.)ّٓٗ/ٗ( ،
لممطرزم( ،ص.)ِْٗ :
المغرب ف ،ترتيب المعرب:
ٍّ

تبييف الحقنئؽ :لمزيمع )ِّٓ/ّ( ،،كايظر :المبسكط :لمسرخس ،)ِٕ/ُِ( ،،العينية شرح الهداية :لمبنبرت .)َِّ/ٔ( ،،كهذا

تعريؼ اإلمنـ ،أمن تعريؼ الصنحبيف فهك" :حبس العيف عم حكـ ممؾ ا﵀ تعنل فيزكؿ ممؾ الكاقؼ عيهن إل ا﵀ تعنل عم كجه
تعكد ميفعته إل العبند" .البحر الرائؽ شرح كيز الدقنئؽ :نبف يجيـ ،)َِِ/ٓ( ،كايظر :العينية شرح الهداية :لمبنبرت،)َِّ/ٔ( ،،
رد المحتنر عم الدر المختنر :نبف عنبديف.)ّّٕ/ْ( ،
)ٕ)

طنب ،)ُٖ/ٔ( ،كايظر :شرح مختصر خميؿ :لمخرش )ٕٖ/ٕ( ،،حنشية الصنكم
مكاهب الجميؿ ف ،شرح مختصر خميؿ :لمح ٌ

عم الشرح الصغير :لمصنكم.)ٕٗ/ْ( ،
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ثالثاً -تعريف الشافعية" :حبس منؿ يمكف انيتفنع به م بقنء عييه بقط التصرؼ ف ،رقبته عم

مبنح"(ُ).

مصرؼ

رابعاً -تعريف الحنابمة :هك "تحبيس األصؿ كتسبيؿ الميفعة"(ِ).
تعقيب الباحث عمى تعريفات الفقياء:

يتبيف ل ،بعد إيراد تعريؼ الكقؼ عيد أصحنب المذاهب اآلت:،
ُ -هينؾ عالقة بيف التعريؼ المغكم كالتعريؼ انصطالح ،حيث إيه ف ،المغة الحبس كف ،انصطالح حبس

العيف.

ِ -يظهر مف تعريؼ أب ،حييفة –رحمه ا﵀ -أف الكقؼ غير نزـ أليه بميزلة العنرٌية يظؿ عم ممؾ الكاقؼ
ككرثته ،أمن تعريؼ الصنحبيف فإيه أبنف أف العيف تزكؿ عف ممؾ الكاقؼ ،كهك التعريؼ األسمـ.
ّ -يظهر مف تعريؼ المنلكية أيه تصرؼ نزـ ،كلكف ن يترتب عميه خركج العيف عف ممؾ الكاقؼ.

ْ -يظهر مف تعريؼ الشنفعية أيه نزـ ،كالعيف المكقكفة تخرج عف ممؾ الكاقؼ ،كن تيتقؿ إل أحد مف العبند.
س ِّب ْل ثَ َم َرتَ َيا»(ّ).
ٓ -تعريؼ الحينبمة مقتبس مف قكؿ اليب  ،لعمر بف الخطنب ْ « : 
سأ ْ
اح ِب ْ
َصمَ َياَ ،و َ
ٔ -يتضح مف تعريؼ الحينبمة بخركج العيف مف ممؾ الكاقؼ ،كب ف المكقكؼ عميهـ ييتفعكف بغمتهن.

ٕ -يتفؽ ا لصنحبنف كالشنفعية كالحينبمة ف ،مفهكـ الكقؼ كهك خركج العيف عف ممؾ الكاقؼ كأف الكقؼ نزـ.
ٖ -أقرب التعريفنت إل الصحة هك تعريؼ الشنفعية.
التعريف المختار:
بعد استعراض تعريفنت الفقهنء ،يمكف أف يختنر تعريؼ الشنفعية لمكقؼ لألمكر اآلتية:
ُ -أطمؽ صفة المنؿ المراد كقفه ،كلـ يقصرهن عم عيف.
ِ -كبيف شرط المنؿ أيه يمكف انيتفنع به.
ٌّ -بيف مصرؼ الكقؼ كقيده بنلمبنح.
شرح التعريف:
حبس منؿ :كقؼ منؿ ميقكؿ أك عقنر.

يمكف انيتفنع به :خرج به الذم ن يمكف انيتفنع به.
م بقنء عييه :خرج الذم ن يمكف تذهب عييه كنلمستهمؾ.

)ُ)

أسي

المطنلب ف ،شرح ركض الطنلب :لأليصنرم ،) ْٕٓ/ِ( ،تحفة المحتنج ف ،شرح الميهنج :نبف حجر الهيتم،،

(ٔ ،)ِّٓ/حنشيتن قميكب ،كعميرة :لقميكب ،كعميرة.)ٖٗ/ّ( ،
)ِ)

الهداية عم

مذهب اإلمنـ أحمد :لمكمكذاي( ،،ص ،)ّّْ :كايظر :الكنف ،ف ،فقه اإلمنـ أحمد :نبف قدامة المقدس،،

(ِ ،)َِٓ/المبدع ف ،شرح المقي  :نبف مفمح.)ُُٓ/ٓ( ،
)ّ)

سيف ابف منجه :كتنب (الصدقنت) ،بنب (مف كقؼ) ،حديث رقـ (ِّٕٗ) ،)َُٖ/ِ( ،سيف اليسنئ :،كتنب (األحبنس) ،بنب

(حبس المشنع) ،حديث رقـ(َّّٔ) ،)ِِّ/ٔ( ،سيف الدارقطي :،كتنب (األحبنس) ،حديث رقـ(َْْٕ) .)ُّّ/ٓ( ،صححه
األلبني.،
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بقط التصرؼ ف ،رقبته :أم تزكؿ ممكية الكاقؼ عف هذه العيف.
عم مصرؼ مبنح :ابتغنء الثكاب ،كخرج به الكقؼ عم معصية.
ثانياً -األلفاظ ذات الصمة:
برع:
ٔ -التَّ ُّ

لغ نة :التطكع بنلش،ء مف غير كجكب ،تبرع بنلعطنء :أعط مف غير سؤاؿ أك تفضؿ بمن ن يجب عميه،

يقنؿ :فعمت ذلؾ متبرعن أم متطكعن(ُ).

اصطالحن :إعطنء المنؿ بال عكض(ِ).

العالقة بيف الكقؼ كالتبرع :التبرع كالصدقة أعـ مف الكقؼ.

ٕ -الصدقة:

لغةن :من أعطيته ف ،ذات ا﵀ لمفقراء(ّ).

اصطالحن :ه ،من يقصد بهن المتصدؽ اإلحسنف إل المتصدؽ عميه كالتفضؿ عميه(ْ).
العالقة بيف الكقؼ كالصدقة :أف كالهمن يقصد بهمن المسمـ كجه ا﵀.
ٖ -اليبة:

لغ نة :تقكؿ :كهبت الش،ء أهبه هبة كمكهبن ،كالهبة :التبرع كايصنؿ اليف إل الغير(ٓ).

اصطالحن :ه ،تمميؾ منؿ آلخر بال عكض كيقنؿ لفنعمه :كاهب ،كلذلؾ المنؿ مكهكب كلمف قبمه مكهكب له(ٔ).
العالقة بيف الهبة كالكقؼ :الهبة تمميؾ الميفعة كالعيف بال عكض ،كالكقؼ تمميؾ الميفعة م بقنء العيف.
ٗ -الوصية:
لغةن :الكصية م خكذة مف كصيت الش،ء أصيه ،إذا كصمته كسميت الكصية كصية ألف الميت لمن

أكص بهن كصؿ من كنف فيه مف أمر حينته بمن بعده مف أمر ممنته(ٕ).

اصطالحن :ه ،من أكجبه اإليسنف ف ،منله بعد مكته أك ف ،مرض مكته(ٖ).

العالقة بيف الكصية كالكقؼ :الكصية تككف بعد المكت كقد تككف بنلعيف أك بنلميفعة ،أمن الكقؼ فيككف حنؿ

الحينة كيككف بنلميفعة فقط دكف العيف.

)ُ)
)ِ)

مقنييس المغة :نبف فنرس ،)ُِِ/ُ( ،لسنف العرب :نبف ميظكر.)ٖ/ٖ( ،
الشرح الممت عم زاد المستقي  :نبف عثيميف.)ْْٓ/ُِ( ،

)ّ)

لسنف العرب :نبف ميظكر ،)ُٗٔ/َُ( ،القنمكس المحيط :لمفيركزآبندم( ،ص.)ََٗ :

)ٓ)

مقنييس المغة :نبف فنرس ،)ُْٕ/ٔ( ،التكقيؼ عم مهمنت التعنريؼ :لممينكم( ،ص.)ِّْ :

(ْ) البينف كالتحصيؿ :نبف رشد.)ّٕٗ/ُٕ( ،
)ٔ)

مجمة األحكنـ العدلية (ص( ،)ُُٔ :المندة ّّٖ).

)ٖ)

البحر ال ارئؽ شرح كيز الدقنئؽ :نبف يجيـ.)ْٓٗ/ٖ( ،

)ٕ)

الزاهر ف ،غريب ألفنظ الشنفع :،لمهركم( ،ص.)ُُٖ :
- 138 -

العارية:
٘-
ّ

لغة- :بتشديد الينء -المييحة ،كقنؿ الميث" :سميت العنرية عنرية أليهن عنر عم مف طمبهن"(ُ).

اصطالحن" :إبنحة يف عيف تبق م استيفنئه"(ِ).

العالقة بيف الكقؼ كالعنرية :العنرٌية تبق لصحنبهن كممكن له ،بييمن الكقؼ يبق
ككالهمن انيتفنع يككف بميفعة العيف.

ممكن ﵀ تعنل  ،كقد ن يبق ،

الفرع الثاني -مشروعية الوقف:

أوالً -مذاىب الفقياء :اختمؼ الفقهنء ف ،مشركعية الكقؼ عم مذهبيف:
(ٖ)

المذىب األول :ذىب جميور العمماء وىم الصاحبان

(ٗ)

والمالكية

(٘)

والشافعية

()ٙ

والحنابمة

إل

كميدكب إليه.
مشركعية الكقؼ كلزكمه ،كأيه مستحب
ه
(ٕ)
وزفر( )ٛوشريح وأىل الكوفة ،وحكاه بعضيم عن عمي ،وابن مسعود ،وابن
المذىب الثاني :ذىب أبو حنيفة
ُ

عباس( ،)ٜإل عدـ جكاز الكقؼ.
ثانياً -األدلة:

أ -أدلة المذىب األول:
استدؿ الجمهكر عم مشركعية الكقؼ بنلكتنب كالسية كاآلثنر كاإلجمنع كالمعقكؿ:

)ُ)
)ِ)
)ّ)

لسنف العرب :نبف ميظكر ،)ِٔٓ/ْ( ،معجـ لغة الفقهنء :لقمعج( ،،صََّ).
زاد المستقي ف ،اختصنر المقي  :لمحجنكم( ،ص.)َُّ :
المبسكط :لمسرخس ،)ِٖ/ُِ( ،،بدائ الصينئ  :لمكنسني ،)ُِٖ/ٔ( ،،الهداية ف ،شرح بداية المبتدم :لممرغييني.)ُٓ/ّ( ،،

)ْ)

طنب ،)ُٖ/ٔ( ،حنشية الدسكق ،عم
المقدمنت الممهدات :نبف رشد ،)ُْٖ/ِ( ،مكاهب الجميؿ ف ،شرح مختصر خميؿ :لمح ٌ

)ٓ)

التيبيه ف ،الفقه الشنفع :،لمشيرازم( ،ص ،)ُّٔ :البينف ف ،مذهب اإلمنـ الشنفع :،لمعمراي ،)ٖٓ/ٖ( ،،أسي المطنلب ف،

الشرح الكبير :لمدسكق ،)ٕٓ/ْ( ،،حنشية الصنكم عم الشرح الصغير :لمصنكم.)ٕٗ/ْ( ،
شرح ركض الطنلب :لأليصنرم.)ْٕٓ/ِ( ،

)ٔ)

الهداية عم مذهب اإلمنـ أحمد :لمكمكذاي( ،،ص ،)ّّْ :المغي :،نبف قدامة المقدس ،)ّ/ٔ( ،،المبدع ف ،شرح المقي  :نبف

مفمح.)ُُٓ/ٓ( ،

)ٕ)

اعمـ أف الكقؼ عيد اإلمنـ أب ،حييفة عم يكعيف أحدىما :نزـ مؤبد خنرج عف ممؾ الكاقؼ كاف لـ يحكـ به الحنكـ كنلمسجد

كيحكه ،كهك عيده يخنلؼ سنئر األكقنؼ ،والثاني :كقؼ جنئز غير نزـ إن ب حد أمريف أف يحكـ به القنض ،أك يخرجه مخرج

الكصية .ايظر :تبييف الحقنئؽ :لمزيمع ،)ِّٗ/ّ( ،،العينية شرح الهداية :لمبنبرت.)ِِّ/ٔ( ،،
)ٖ)

البحر الرائؽ شرح كيز الدقنئؽ :نبف يجيـ ،)َِٗ/ٓ( ،مجم األيهر ف ،شرح ممتق األبحر :لشيخ ،زاده ،)ُّٕ/ُ( ،المبنب

ف ،شرح الكتنب :لمميداي .)َُٖ/ِ( ،،قنؿ ابف عنبديف" :كالصحيح أيه جنئز عيد الكؿ ،كايمن الخالؼ بييهـ ف ،المزكـ كعدمه
فعيده يجكز جكاز اإلعنرة ،فتصرؼ ميفعته إل جهة الكقؼ م بقنء العيف عم حكـ ممؾ الكاقؼ ،كلك رج عيه حنؿ حينته جنز
م الكراهة ،كيكرث عيه .كن يمزـ إن ب حد أمريف :إمن أف يحكـ به القنض ،أك يخرجه مخرج الكصية" .الدر المختنر كحنشية ابف

عنبديف (رد المحتنر) :نبف عنبديف.)ّّٖ/ْ( ،
)ٗ)

المغي :،نبف قدامة المقدس.)ّ/ٔ( ،،
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أوالً -القرآن الكريم:

ُّون}(ُ).
ُ -قكله تعنل { :لَ ْن تََنالُوا ا ْل ِب َّر َحتَّى تُْن ِفقُوا ِم َّما تُ ِحب َ
وجو الداللة:
هذه اآلي ية أصؿ ف ،مشركعية الكقؼ ،فإيه لمن سمعهن أبك طمحة  رغب ف ،كقؼ ىب ٍي يرحنء ،ككنيت
أحب أمكاله إليه(ِ).
ون}(ّ).
ْعمُوا ا ْل َخ ْي َر لَ َعمَّ ُك ْم تُ ْفمِ ُح َ
ِ -قكله تعنل َ { :واف َ
وجو الداللة :ت مر اآلية المؤمييف بفعؿ القربنت ،كالكقؼ قربة ميدكب إليهن(ْ).
ثانياً -السنة النبوية:

ضن بً ىخ ٍيىب ىر ،ىفىتى
نب يع ىم ير أ ٍىر ن
ىص ى
ركل عبد ا﵀ بف عمر ،قنؿ« :أ ى
ً
ً
نن ىقط يه ىك أ ٍىي ىف يس ًع ٍي ًدم ًم ٍي يه،
ب ىم ن
ىص ٍب ي
ضن بً ىخ ٍيىب ىر ،ىل ٍـ أيص ٍ
ت أ ٍىر ن
ا﵀ً ،إٍّي ،أ ى
ؽ ًبهىن يع ىم ير ،أَّىيهي ىن ييىبنعي
ص َّد ى
ىفتى ى
نب ،كًف ،ىسبً ً
الرقى ً
يؿ
اٍلقي ٍرىب  ،ىكًفٍّ ،
ى
ط ًعـ ص ًديقنن ىغ ٍير متىم ٍّك وؿ ًف ً
يه»(ٓ).
أ ٍىك يي ٍ ى ى
ى ي ى

اليبً َّ  ،يستى ً
َّ
كؿ
نؿ :ىين ىر يس ى
ٍم يرهي ًفيهىن ،ىف ىق ى
ىٍ
ِ
س َت
ٍم يرًي ،بً ًه؟ ىق ى
نؿ« :إِ ْن ش ْئ َت َح َب ْ
ىف ىمن تى ي

نؿ:
ْت ِب َيا» ،ىق ى
ص َّدق َ
أ ْ
َصمَ َياَ ،وتَ َ
ؽ عمر ًف ،اٍلفيقىر ً
اء ،ىكًف،
فىتى ى
ى
ص َّد ى ي ى ي
ىف ي ٍ يك ىؿ ًم ٍيهن بًنٍلمعر ً
كؼ،
ىكلًىيهىن أ ٍ ى
ى ى ٍي
وجو الداللة:

نؿ:
ب ،ىق ى
كر ي
ىصميهىن ،ىكىن يي ٍبتى ي
ث ،ىكىن يي ى
كه ي
أ ٍ
نع ،ىكىن يي ى
ً
يؿ ،ك َّ ً
السبً ً
نح ىعمى ىم ٍف
ا﵀ ،ىك ٍاب ًف َّ
الض ٍيؼ ،ىن يجىي ى
ى

هذا الحديث دليؿ عم

صحة أصؿ الكقؼ ،كأيه مخنلؼ لشكائب الجنهمية ،كفيه فضيمة الكقؼ كه،

الصدقة الجنرية ،كلـ يعتبر حكـ الحنكـ به بعد الكقؼ ،كن الكصية به (ٔ).

ٍ
ِ
ات ِ
ص َدقَ ٌة َج ِ
ارَيةٌَ ،و ِع ْم ٌم
ِ .عف أب ،هريرة  أف اليب  ،قنؿ« :إِ َذا َم َ
س ُ
ان ا ْنقَطَ َع َع َممُ ُو إَِّال م ْن ثََالثَ :
اإل ْن َ
ِ
صالِ ٌح َي ْد ُعو لَ ُو»(ٕ).
ُي ْنتَفَعُ ِبوَ ،و َولَ ٌد َ

وجو الداللة:

الصدقة الجنرية محمكلة عيد العممنء عم الكقؼ(ٖ).

)ُ)
)ِ)
)ّ)
)ْ)
)ٓ)
)ٔ)
)ٕ)

سكرة آؿ عمراف.ِٗ :
يهنية المحتنج إل شرح الميهنج :لمرمم ،)ّٖٓ/ٓ( ،،إعنية الطنلبيف عم حؿ ألفنظ فتح المعيف :لمبكرم.)ُٖٔ/ّ( ،
سكرة الحج.ٕٕ :
المبدع ف ،شرح المقي  :نبف مفمح.)ُِٓ/ٓ( ،
صحيح مسمـ :كتنب (الكصية) ،بنب (الكقؼ) ،حديث رقـ (ُِّٔ).)ُِٓٓ/ّ( ،
شرح اليككم عم مسمـ :لميككم ،)ٖٔ/ُُ( ،البينف ف ،مذهب اإلمنـ الشنفع :،لمعمراي.)ٓٗ/ٖ( ،،
سيف الترمذم :كتنب (أبكاب األحكنـ) ،بنب (ف ،الكقؼ) ،حديث رقـ(ُّٕٔ) ،)ِٔٓ/ّ( ،صحيح ابف خزيمة :كتنب (الزكنة)،

بنب (ذكر الدليؿ عم أف أجر الصدقة المحبسة) ،حديث رقـ(ِْْٗ) ،)ُِِ/ْ( ،صحيح ابف حبنف :كتنب (فصؿ ف ،المكت
كمن يتعمؽ به) ،بنب (ذكر البينف ب ف عمكـ هذه المفظة ايقط عممه) ،حديث رقـ (َُّٔ) .)ِٖٔ/ٕ( ،قنؿ الترمذم" :هذا حديث

حسف صحيح".
)ٖ)

أسي المطنلب ف ،شرح ركض الطنلب :لأليصنرم.)ْٕٓ/ِ( ،
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ّ .عف أيس بف منلؾ  قنؿ :ىكنف أىبك طىٍمحةى أى ٍكثىر األ ٍىيص ًنر بًنٍلم ًد ىيي ًة م ن ً
ىم ىكالً ًه إًىل ٍي ًه
نف أ ى
نن م ٍف ىي ٍخ وؿ ،ىك ىك ى
ى
ى ي
ى
ىحب أ ٍ
ى
ى
ى
ت مستى ٍقبًمى ىة المس ًج ًد ،ك ىكنف رسك يؿ المَّ ًه  ي ٍد يخميهن كي ٍشرب ًمف م و
نء ًفيهن طىي و
ت
ٍّب ،قى ى
نؿ أىىي هس :ىفمى َّمن أ ٍيي ًزىل ٍ
ىٍ
نء ،ىك ىك ىني ٍ ي ٍ
ى ى ىي
ىب ٍي ير ىح ى
ى
ى ى ىى ى ي ٍ ى
(ُ)
كؿ َّ
ًً
طٍم ىح ىة إًىل ر يس ً
الم ًه ،إً َّف
نـ أ يىبك ى
نؿ :ىين ىر يس ى
كؿ المَّ ًه  ىف ىق ى
اآليةيَ { :ل ْن تََنالُوا ال ِب َّر َحتَّى تُْن ِفقُوا ِم َّما تُ ِحب َ
ىهذه ى
ى
ُّون}  ،ىق ى
بأ ً
ص ىد ىق هة
المَّ ىه تىىب ىنر ىؾ ىكتى ىعنىل ىيقيك يؿَ { :ل ْن تََنالُوا ال ِب َّر َحتَّى تُْن ِفقُوا ِم َّما تُ ِحب َ
ُّون} ،ىكًا َّف أ ى
نء ،ىكًاَّي ىهن ى
ىم ىكال ،إًىل َّ ،ىب ٍي ير ىح ى
ىح َّ ٍ
ً َّ ً
ًَّ ً
ال
نؿ ىر يسك يؿ المَّ ًه َ « :ب ٍخَ ،ذلِ َك َم ٌ
نؿ :ىف ىق ى
اؾ المَّهي ،ىق ى
ث أ ىىر ى
كؿ المَّ ًه ىح ٍي ي
ض ٍع ىهن ىين ىر يس ى
لمه ،أ ٍىر يجك ًب َّرىهن ىك يذ ٍخ ىرىهن ع ٍي ىد المه ،ىف ى
ِ
كؿ
نؿ أ يىبك طىٍم ىحةى :أى ٍف ىع يؿ ىين ىر يس ى
ين» ىف ىق ى
س ِم ْع ُت َما قُ ْم َتَ ،وِا ِّني أ ََرى أ ْ
َن تَ ْج َعمَ َيا ِفي األَ ْق َرِب َ
َار ِب ٌحَ ،ذل َك َما ٌل َار ِب ٌحَ ،وقَ ْد َ
المَّ ًه ،فىقى ىس ىمهىن أ يىبك طىٍم ىحةى ًف ،أىقى ًنربً ًه ىكىبيً ،ىع ٍّم ًه(ِ).
وجو الداللة :إف أبن طمحة  لمن سم آي ىة اإليفنؽ رغب ف ،كقؼ بيرحنء ،كه ،أحب أمكاله(ّ).

ثالثاً -اآلثار:
كؿ ً
ً ً
ً
ً
ا﵀  « :ىج ىع ىؿ ىس ٍب ى ًحيطى و
ا﵀ ىع ٍيهىن ،-أ َّ
ص ىد ىق نة ىعىم ىبيً ،ىع ٍب ًد
ىف ىر يس ى
نف ىل يه ًبنٍل ىمد ىيية ى
ُ -ىع ٍف ىعنئ ىش ىة -ىرض ى ،ي
اٍلمطَّمً ًب كبيً ،ه ً
نشوـ»(ْ).
ىى ى
ي
ِ -قنؿ جنبر " :لـ يكف أحد مف أصحنب اليب  ،ذك مقدرة إن كقؼ"(ٓ).

المديية فقنؿ" :لـ يبؽ ف ،المديية ألهمهن ش،ء إن كهك

ّ -كركم :أف عمرك بف العنص قدـ مف اليمف إل

كقؼ"(ٔ).

ْ -كركم عف منلؾ أيه قنؿ" :جعؿ عمر بف الخطنب  صدقة لمسنئؿ كالمحركـ ،ككتب عبد ا﵀ بف عمر بعده

ف ،صدقته لمسنئؿ كالفقير ،فبييهن عبد ا﵀ بف عمر"(ٕ).
وجو الداللة:

إف الصحنبة  -رضكاف ا﵀ عميهـ أجمعيف  -ميهـ عمر كعثمنف كعم ،كطمحة كالزبير كعنئشة كحفصة

-رض ،ا﵀ تعنل عيهـ -بنشركا الكقؼ ،كهك بنؽ إل يكمين هذا(ٖ).

)ُ)
)ِ)

سكرة آؿ عمراف.ِٗ :

صحيح البخنرم :كتنب (الزكنة) ،بنب (الزكنة عم األقنرب) ،حديث رقـ (ُُْٔ) ،)َُِ/ِ( ،صحيح مسمـ :كتنب (الزكنة)،

بنب (فضؿ اليفقة كالصدقة عم األقربيف) ،حديث (ٖٗٗ).)ّٔٗ/ِ( ،

)ّ)
)ْ)

مغي ،المحتنج :لمشربيي.)ِِٓ/ّ( ،،
السيف الكبرل لمبيهق :،كتنب (الكقؼ) ،بنب (الصدقنت المحرمنت) ،حديث رقـ (ُُٖٔٗ) .)ِٔٓ/ٔ( ،لـ أجد –حسب

اطالع -،مف حكـ عميه مف عممنء الحديث القدام.،
)ٓ)

تكممة شرح المه ٌذب :لممطيع ،)ِّّ/ُٓ( ،،المغي :،نبف قدامة المقدس .)ّ/ٔ( ،،لـ أجده ف ،كتب الحديث حسب اطالع.،

)ٕ)

سيف أب ،داكد :كتنب (الكصنين) ،بنب (من جنء ف ،الرجؿ يكقؼ الكقؼ) ،حديث رقـ (ِٕٖٗ) ،)ُُٕ/ّ( ،السيف الكبرل

)ٔ)

البينف ف ،مذهب اإلمنـ الشنفع :،لمعمراي .)َٔ/ٖ( ،،لـ أجده ف ،كتب متكف الحديث.

لمبيهق :،كتنب (الكقؼ) ،بنب (الصدقنت المحرمنت) ،حديث رقـ (ُُّٖٗ) ،)ِٔٓ/ٔ( ،مصيؼ عبد الرزاؽ الصيعني :،كتنب
(أهؿ الكتنبيف) ،بنب (كصية عمر بف الخطنب) ،حديث رقـ (ُُْٔٗ) .)ّٕٕ/َُ( ،صححه األلبني.،

)ٖ)

المبسكط :لمسرخس ،)ِٖ/ُِ( ،،المغي :،نبف قدامة المقدس.)ّ/ٔ( ،،
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رابعاً -إجماع الصحابة:

بحسب اآلثنر السنبقة هينؾ إجمنع مف الصحنبة  -رض ،ا﵀ عيهـ  -عم الكقؼ(ُ) ،قنؿ ابف قدامة-

رحمه ا﵀" :-كهذا إجمنع ميهـ ،فإف الذم قدر ميهـ عم
إجمنعن"(ِ).

الكقؼ كقؼ ،كاشتهر ذلؾ ،فمـ ييكره أحد ،فكنف

خامساً -المعقول:

ُ -إف الحنجة منسة إل أف يمزـ الكقؼ ميه ليصؿ ثكابه إليه عم الدكاـ ،كقد أمكف دف حنجته بإسقنط الممؾ

كجعمه ﵀ تعنل  ،إذ له يظير ف ،الشرع كهك المسجد فيجعؿ كذلؾ(ّ).

ِ -الينس تعنممكا به مف لدف رسكؿ ا﵀  إل يكمين هذا يعي ،اتخنذ الربنطنت كالخنينت كتعنمؿ الينس مف

غير يكير حجة(ْ).

يجزه حنؿ الحينة لزـ مف غير حكـ(ٓ).
ّ -إيه إزالة ممؾ يمزـ بنلكصية ،فإذا ٌ
كلمن يسئؿ اإلمام مالك-رحمه ا﵀ -عف قكؿ القنض ،شريح عف عدـ جكاز الكقؼ قنؿ" :تكمـ شريح ببالده -كلـ

يرد المديية فيرل آثنر األكنبر مف أزكاج اليب  ،كأصحنبه ،كالتنبعيف بعدهـ  -همـ ج ار إل اليكـ كمن حبسكا
مف أمكالهـ ن يطعف فيه طنعف كهذه صدقنت اليب  ،سبعة حكائط كييبغ ،لممرء أف ن يتكمـ إن فيمن أحنط

به خب نار"(ٔ).

ب -أدلــــــة المذىب الثاني:
استدلوا بالكتاب والسنة النبوية واآلثار:
أو ًال -من القرآن:

قكله تعنل

َّ
الم ِو ا ْل َك ِذ َب َوأَ ْكثَُر ُى ْم
وجو الداللة:

{ :ما جع َل المَّوُ ِم ْن ب ِحيرٍة وال س ِائب ٍة وال و ِ
ون َع َمى
ين َكفَ ُروا َي ْفتَُر َ
صي َم ٍة َوال َح ٍام َوَل ِك َّن الَّ ِذ َ
َ َ َ َ َ َ َ
َ ََ
(ٕ)
ال َي ْع ِقمُو َن} .

إف الكقؼ بميزلة تسييب أهؿ الجنهمية مف حيث إف العيف ن تخرج مف أف تككف مممككة له ميتفعن بهن،

سيب دابته لـ تخرج عف ممكه ،فكذا إذا كقؼ أرضه أك داره(ٖ) ،فإف ا﵀ تعنل يهنين عف السنئبة كه،
فإيه لك ٌ

)ُ)
)ِ)
)ّ)
)ْ)
)ٓ)

البينف ف ،مذهب اإلمنـ الشنفع :،لمعمراي.)َٔ/ٖ( ،،
المغي :،نبف قدامة المقدس.)ّ/ٔ( ،،
الهداية ف ،شرح بداية المبتدم :لممرغييني.)ُٓ/ّ( ،،
المبسكط :لمسرخس.)ِٖ/ُِ( ،،
المغي :،نبف قدامة المقدس.)ْ/ٔ( ،،

)ٔ)

المقدمنت الممهدات :نبف رشد.)ُْٖ/ِ( ،

)ٖ)

العينية شرح الهداية :لمبنبرت ،)َِٔ/ٔ( ،،البينية شرح الهداية :لمعيي.)ِْٖ/ٕ( ،،

)ٕ)

سكرة المنئدة.َُّ :
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الت ،يسيبهن منلكهن كيخرجهن عف ممكه بزعمهـ ،كن يتينكؿ ميهن إن الفقراء أك الضيكؼ ،بخالؼ اإلعتنؽ أك
المسجد(ُ).

ثانياً -السنة النبوية:
نؿ رس ي َّ ً
ض َّ
س َع ْن فَ َر ِائ ِ
ُ -ىع ًف ٍاب ًف ىعب و
الم ِو َع َّز َو َج َّل»(ِ).
َّنس ،ىق ى
كؿ المه َ« :ال َح ْب َ
نؿ :ىق ى ى ي
وجو الداللة:
أم ن منؿ يحبس بعد مكت صنحبه عف القسمة بيف كرثته ،كالكقؼ حبس عف فرائض ا﵀ تعنل -عز

ش يه ،-فكنف ميفين شرعن

(ّ)

ألف هذا ف ،معي الكصية لمكارث ،كأليه إف جعؿ ف ،معي الكقؼ ،فنلكقؼ عم

بعض كرثته بعد مكته ن يجكز ،كالت بيد مف شرط الكقؼ كلـ يكجد ذلؾ(ْ).

ِ -عف عبدا﵀ بف ٍّ
الش ٌخير  قنؿ :قنؿ رسكؿ ا﵀ َ « :يقُو ُل
ِ
َ ِ
ْت
ص َّدق َ
آد َم م ْن َمال َك إَِّال َما أَ َك ْم َت فَأَ ْف َن ْي َت ،أ َْو َل ِب ْ
س َت فَأ َْبمَ ْي َت ،أ َْو تَ َ
لِ َّمن ِ
اس»(ٓ).

الَ :و َى ْل َل َك،
آد َمَ :مالِيَ ،مالِي ،قَ َ
ْاب ُن َ
ِ
ِ
ِ
ب،
فَأ َْم َ
ض ْي َت؟ َو َما س َوى َذل َك فَ ُي َو َذاى ٌ

َيا ْاب َن
َوتَ ِ
ارُك ُو

وجو الداللة:
فبيف اليب- ،عميه الصالة كالسالـ -أف اإلرث إيمن ييعدـ ف ،الصدقة الت ،أمضنهن ،كذلؾ ن يككف إن

بعد التمميؾ مف غيره(ٔ).
نؿ :ين رس ى ً
ىف ىر يج نال أىتى َّ
ّ -ىع ٍف ًسىي ً
نف ٍب ًف ىسىم ىم ىة ،أ َّ
ت ىعىم
ص َّد ٍق ي
كؿ ا﵀ إًٍّي ،تى ى
اليبً َّ ، ،ىف ىق ى ى ى ي
ص َدقَتَ َك»(ٕ).
ىصىي ي؟ ىق ى
ت ،ىك ىك ٍي ى
ىهمى ىك ٍ
نؿ« :قَ ْد َرَّد ا﵀ُ َعمَ ْي َك أ َْر َ
ؼأ ٍ
ض َكَ ،وقَ ِب َل َ
وجو الداللة:
يمزـ(ٖ).

)ُ)
)ِ)

مف يذهب إل

جكاز الحبس يمي عكده إل

ص ىد ىق وة ،ىكًاَّيهىن
أ ٍّ
يم ،بً ى

المحبس قنلكا :أليه إخراج ممؾ ن إل

ممؾ فكجب أن

تبييف الحقنئؽ :لمزيمع.)ِّٓ/ّ( ،،

مصيؼ ابف أب ،شيبة :كتنب (البيكع كاألقضية) ،بنب (ف ،الرجؿ يجعؿ الش،ء حبسن ف ،سبيؿ ا﵀) ،حديث رقـ (َِِٗٗ)،

(ْ ،)ّْٗ/سيف الدارقطي :،كتنب (الفرائض) ،حديث رقـ (َِْٔ) ،)ُُٗ/ٓ( ،السيف الصغير لمبيهق :،كتنب (البيكع) ،بنب
(الكقؼ) ،حديث رقـ (ِِِٕ) .)ّّٔ/ِ( ،كضعفه الدارقطي ،كالبيهق ،،كركاه ابف أب ،شيبة مكقكفن عم
بإسين ود حسف.
)ّ)
)ْ)
)ٓ)
)ٔ)
)ٕ)

عم ،بف أب ،طنلب

بدائ الصينئ ف ،ترتيب الشرائ  :لمكنسني ،)ُِٗ/ٔ( ،،البينية شرح الهداية :لمعيي.)ِْٕ/ٕ( ،،
المبسكط :لمسرخس.)َُٗ/ِٕ( ،،
صحيح مسمـ :كتنب (الزهد كالرقنؽ) ،بنب (ن تدخمكا مسنكف الذيف ظممكا) ،حديث رقـ (ِٖٓٗ).)ِِّٕ/ْ( ،
المبسكط :لمسرخس.)ِٗ/ُِ( ،،
المعجـ الكبير لمطبراي :،حديث رقـ (ْْٗٔ) ،)َُُ/ٕ( ،مسيد الشنمييف لمطبراي :،حديث رقـ (ُٖٔ) .)ُُُ/ُ( ،كالحديث

ضعيؼ اإلسيند.
ي
)ٖ) المقدمنت الممهدات :نبف رشد.)ُْٔ/ِ( ،
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ؽ بً ىحنئً وط لىهي فىىتى أىىبكاهي َّ
ٍّـ يك يجك ًهىين
اليبً َّ ، ،فى ىق ى
نن :ىين ىر يس ى
كؿ المَّ ًه إًَّيهىن ىك ىني ٍ
ص َّد ى
ْ -عف عبد ا﵀ بف زيد :أَّىيهي تى ى
ت قىي ى
ى
ِ
ص َد َقتَ َكَ ،و ُرَّد َىا َعمَى أ ََب َوْي َك»(ُ).
ىكلى ٍـ ىي يك ٍف لىىين ىمن هؿ ىغ ٍي يرهي  ،فى ىد ىعن ىع ٍب ىد المَّ ًه فى ىق ى
نؿ« :إِ َّن المَّ َو َع َّز َو َج َّل قَ ْد قَ ِب َل م ْن َك َ
وجو الداللة:
إف شرائط الكاقؼ تراع

فيه ،كلك زاؿ عف ممكه لـ تراع كنلمسجد ،كأليه يحتنج إل

دائمن ،كن ذلؾ إن ببقنء العيف عم ممكه(ِ).

التصدؽ بنلغمة

ص َدقَ ٌة»(ّ).
ور ُ
ثَ ،ما تََرْك َناهُ َ
ٓ -عف عنئشة كعمر بف الخطنب قنن :قنؿ -عميه الصالة كالسالـَ« : -ال نُ َ
وجو الداللة:
قنلكا :معينه من تركينه صدقة ن يكرث ذلؾ عين ،كليس المراد أف أمكاؿ األيبينء -عميهـ الصالة كالسالـ -
ود}(ْ) ،كقنؿ تعنل { :فَ َي ْب ِلي ِم ْن َل ُد ْن َك َولِيِّا * َي ِرثُِني َوَي ِر ُث
ان َد ُاو َ
س َم ْي َم ُ
ن تكرث ،كقد قنؿ ا﵀ تعنل َ { :و َو ِر َث ُ
ِم ْن ِ
وب}(ٓ) ،فحنشن أف يتكمـ رسكؿ ا﵀  بخالؼ الميزؿ ،فعم هذا الت كيؿ ف ،الحديث بينف أف لزكـ
آل َي ْعقُ َ
بينء عم أف الكعد ميهـ كنلعهد مف غيرهـ(ٔ).
الكقؼ مف األيبينء  -عميهـ الصالة كالسالـ – خنصة ،ن
اآلثار:
قنؿ شريح القنض« :،جنء محمد –عميه الصالة كالسالـ -ببي الحبيس»(ٕ).

وجو الداللة:

هذا ميه ركاية عف اليب- ،عميه الصالة كالسالـ -أيه يجكز بي المكقكؼ ألف الحبيس هك المكقكؼ،
(ٖ)

كبه تبيف أف الكقؼ ن يكجب زكاؿ الرقبة عف ممؾ الكاقؼ

زراعة كسكي كغير ذلؾ كالممؾ فيه لمكاقؼ(ٗ).
)ُ)

كاف الممؾ بنؽ فيه بدليؿ أيه يجكز انيتفنع به

سيف الدارقطي :،كتنب (األحبنس) ،بنب (كقؼ المسنجد السقنينت) ،حديث رقـ (ْْْٗ) ،)ّٕٓ/ٓ( ،المستدرؾ عم

الصحيحيف لمحنكـ :كتنب (الفرائض) ،حديث رقـ (َُِٖ) .)ّٖٕ/ْ( ،كحكـ عميه الدارقطي ،بنإلرسنؿ ،كأيكر الحنكـ سمنع راكم

الحديث مف جده.
)ِ)
)ّ)

انختينر لتعميؿ المختنر :لممكصم.)ُْ/ّ( ،،
صحيح مسمـ :كتنب (الجهند كالسير) ،بنب (حكـ الف،ء) ،حديث رقـ (ُٕٕٓ) .)ُّٕٖ/ّ( ،كؿ المصيفيف رككه بهذا المفظ

كلـ يرد عيهـ بمفظ« :إين معنشر األيبينء ن يكرث من تركين صدقة».

)ْ)
)ٓ)
)ٔ)

سكرة اليمؿ.ُٔ :
سكرة مريـ.ٔ-ٓ :
المبسكط :لمسرخس.)ِٗ/ُِ( ،،

)ٕ)
قمت :هذا األثر الذم استدؿ به الفقهنء ن يكجد ف ،كتب متكف الحديث ،الذم استدلكا عميه بجكاز بي الكقؼ ،لكف األثر
ي
اء ُم َح َّم ٌد ِ ب َم ْن ِع ا ْل َح ْب ِ
س» .مصيؼ ابف أب ،شيبة :كتنب (البيكع
المكجكد ف ،كتب الحديث هك اآلت :،ىع ٍف يش ىرٍي وح ،ىقن ىؿَ « :ج َ

كاألقضية) ،بنب (ف ،الرجؿ يجعؿ الش،ء حبسن ف ،سبيؿ ا﵀) ،حديث رقـ (َُِّٗ) ،)َّٓ/ْ( ،السيف الكبرل لمبيهق :،بنب

(مف قنؿ ن حبس عف فرائض ا﵀) ،حديث رقـ (َُُُٗ) .)ِٔٗ/ٔ( ،كاسينده إل شريح صحيح.

)ٖ)
)ٗ)

بدائ الصينئ ف ،ترتيب الشرائ  :لمكنسني.)ُِٗ/ٔ( ،،

الهداية ف ،شرح بداية المبتدم :لممرغييني ،)ُٓ/ّ( ،،العينية شرح الهداية :لمبنبرت.)َِٔ/ٔ( ،،
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ثالثاً -المناقشة:

أوالً -مناقشة أدلة المذىب األول :نوقشت بعض أدلتيم باآلتي:

أ -يجاب عن استدالليم بالكتاب:

آينت عنمة ف ،الصدقة كاإليفنؽ ف ،سبيؿ ا﵀،
أجنب البنحث :إف اآلينت الت ،استدؿ بهن الجمهكر ه ،ه
كليست خنصة بنلكقؼ ،كهذا العمكـ تـ تخ صيصه بنألحنديث المنيعة مف الكقؼ ،فخرج الكقؼ مف حكـ الجكاز.
كا﵀ أعمـ.

ب -يجاب عن استدالليم بالسنة:
ُ( -حبس أصمهن كسبؿ الثمرة) :يحتمؿ أف يككف من أمره به مف ذلؾ يخرج به مف ممكه .كيحتمؿ أف يككف ذلؾ
ن يخرجهن عف ممكه كلكيهن تككف جنرية عم من أجراهن عميه مف ذلؾ من تركهن ،كيككف له فس ذلؾ مت شنء،

كرجؿ جعؿ ﵀ أف يتصدؽ بثمرة يخمه من عنش ،فال يجبر عميه كلكيه مخير ف ،ذلؾ إف شنء أيفذه كاف شنء

تركه(ُ).

ِ -أمن كقؼ رسكؿ ا﵀  فإيمن جنز ألف المني مف كقكعه حبسن عف فرائض ا﵀  ،كدفعه  لـ يق حبسن

عف فرائض ا﵀ تعنل  ،لقكله « :إنا معاشر األنبياء ال نورث ما تركنا صدقة»(ِ) ،كأمن أكقنؼ الصحنبة -

رض ،ا﵀ عيهـ -فمن كنف ميهن ف ،زمف رسكؿ ا﵀  احتمؿ أيهن كنيت قبؿ يزكؿ سكرة اليسنء فمـ تق حبسن
عف فرائض ا﵀ تعنل  ،كمن كنف بعد كفنته  -عميه الصالة كالسالـ  -فنحتمؿ أف كرثتهـ أمضكهن بنإلجنزة(ّ).

مناقشة أدلة المذىب الثاني:
أوالً -استدالليم باآليات:

هذه اآلينت كمهن ن دليؿ لهـ ف ،ش،ء ميهن عم إبطنؿ الحبس كالمي ميه أليهن إيمن تقتض ،التكبي

اء عم ا﵀ ،كاتبنع خطكات الشيطنف،
عم من كنيت الجنهمية تحرمه عم أيفسهن مف أيعنمهن تشرعن كتديين كافتر ن
فميس ذلؾ ممن يحبسه الرجؿ عم كلده أك ف ،و
كجه مف كجكه البر الت ،يتقرب بهن إل ا﵀ بسبيؿ(ْ).

ثانياً -استدالليم بالسنة:

ُ -األحنديث الت ،أبطمت جكاز الحبس:
هذا كمه ن دليؿ فيه ،كن حجة ألف الحبس الذم جنء محمد  بإطالقه ،هك البحيرة ،كالسنئبة،

كالكصيمة ،كالحنم ،الذم ذكره ا﵀ ف ،كتنبه ،كالدليؿ عم
مركم عف منلؾ-رحمه ا﵀.)ٓ(-

)ُ)
)ِ)

المبنب ف ،الجم بيف السية كالكتنب :لمميبج.)ُٓٓ/ِ( ،،
سبؽ تخريجه صُْْ.

)ّ)

بدائ الصينئ ف ،ترتيب الشرائ  :لمكنسني.)ُِٗ/ٔ( ،،

)ٓ)

المقدمنت الممهدات :نبف رشد.)ُْٔ/ِ( ،

)ْ)

المقدمنت الممهدات :نبف رشد.)ُْٓ/ِ( ،
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ذلؾ :أيه المذككر ف ،سكرة المنئدة ،كهذا الت كيؿ

ب -حديث ابف عبنس (ن حبس عف فرائض ا﵀) :أيجيب عيه مف كجكه:

أ -إف الحديث ضعيؼ كمن قنؿ الدارقطي ،كالبيهق.)ُ(،

ب -إف الكقؼ ليس حبسن عف فرائض ا﵀ بؿ هك تصرؼ ف ،العيف حنؿ حينة الكاقؼ كنلصدقة كالهبة.

ج -يمكف حممه عم مف حبس ممكه ف ،مرضه كلـ يخرج مف الثمث ،فيكرث من زاد عم الثمث ،يقصد أيه لـ
ن.
يجعؿ عميكـ الحبس حن ن

كأجنبكا عف المراد بنلحبس بكجهيف:

وى َّن ِفي ا ْلبي ِ
ت أ َْو
وت َحتَّى َيتََوفَّ ُ
أحدهمن :أف المراد به حبس الزاي ،البكر ،كذلؾ أف ا﵀  قنؿ{ :فَأ َْم ِس ُك ُ
اى َّن ا ْل َم ْو ُ
ُُ
(ِ)
ال :البكر بالبكر جمد مائة،
ال}  ،فقنؿ اليب« : ،خذوا عني ،قد جعل ا﵀ لين سبي ً
س ِبي ً
َي ْج َع َل المَّ ُو َل ُي َّن َ

وترريب عام»(ّ).

الثني- :،كهك المعتمد عميه  -أف المراد بذلؾ مي البحيرة كالسنئبة ،كالكصيمة ،كالحنم ،الذم كنيت الجنهمية

تفعمه ،إذ ن يعرؼ جنهم ،حبس داره عم كلده ،أك ف ،كجه مف الكجكه المتقرب بهن إل ا﵀ تعنل (ْ).
ج -أمن حديث عبد ا﵀ بف زيد ،فيجنب عيه بمن ي ت:،

 -إيه ف ،صدقة تمميؾ غير كقؼ ،بدليؿ قكله (عندت إليؾ ميراثن) كعيد المخنلؼ أف الكقؼ يكرث عف الكاقؼ،

ال عم خركجهن عف ممكه بنلكقؼ  -كهـ ن يقكلكف
ن عف المكقكؼ عميه عم أف ف ،قكله (عندت إليؾ) دلي ن

بذلؾ(ٓ).

 -أمن قكلهـ :أليه إخراج ممؾ ن إل ممؾ كقكله أخرجت هذه الدار عف ممك ،،فغير صحيح ألف الكصؼ غير

مكجكد ف ،األصؿ ألف قكله أخرجت هذه الدار عف ممك ،،ليس بإخراج ،كييتقض ذلؾ بنلعتؽ ،فإيه إخراج عف

الممؾ إل غير ممؾ -كهك نزـ(ٔ).

 ن حجة لهـ فيه أليه يجكز أف يككف ذلؾ الكقؼ من صح لمعي ن عرض فيه فرده اليب  ،لذلؾ المعي ،كذلؾ الرد ن يدؿ عم بطالف الحبس(ٕ).
 -يحتمؿ أف الحنئط كنف لهمن فتصرؼ بغير إذيهمن ،فرده اليب.)ٖ( ،

د -أمن حديث (ن يكرث ،من تركينه صدقة):

)ُ)
)ِ)
)ّ)
)ْ)
)ٓ)

سيف الدراقطي ،)ُُٗ/ٓ( :،كالسيف الصغير :لمبيهق.)ّّٔ/ِ( ،،
سكرة اليسنء.ُٓ :
صحيح مسمـ :كتنب (الحدكد) ،بنب (حد الزي ) ،حديث رقـ (َُٗٔ).)ُُّٔ/ّ( ،
المبسكط :لمسرخس ،)ِٗ/ُِ( ،،المقدمنت الممهدات :نبف رشد.)ُْٔ/ِ( ،
المقدمنت الممهدات :نبف رشد.)ُْٕ/ِ( ،

)ٔ)

المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.

)ٖ)

المغي :،نبف قدامة المقدس.)ْ/ٔ( ،،

)ٕ)

الحنكم الكبير :لممنكردم.)ُْٓ/ٕ( ،
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فنطمة -رض ،ا﵀ عيهن -حيف ادعت فدؾ بهذا

ف ،هذا الكالـ يظر فقد استدؿ أبك بكر  عم

الحديث عم من ركم أيهن ادعت أف رسكؿ ا﵀  كهب فدؾ لهن كأقنمت رجالن كامرأة فقنؿ أبك بكر  ضم،

ال  ،أك إل
إل الرجؿ رج ن

المرأة امرأة فممن لـ تجد ذلؾ جعمت تقكؿ مف يرثؾ فقنؿ أبك بكر  أكندم فقنلت

فنطمة  -رض ،ا﵀ عيهن  -أيرثؾ أكندؾ ،كن أرث أين مف رسكؿ ا﵀ ؟ فقنؿ أبك بكر  سمعت رسكؿ ا﵀ 
(ُ)

يقكؿ« :إنا معشر األنبياء ال نورث ما تركناه صدقة»
يككف ميراثن عيه(ِ).

فعرفين أف المراد بينف أف من تركه يككف صدقة ،كن

د -قكؿ شريح( :جنء محمد بمي الحبس) :أجنب عيه البنحث:

ُ -إف األثر المركم عف شريح هك حديث مقطكع(ّ) ،كقد جنء عف اليب  ،بإثبنت الحبس كمن ف ،األحنديث

السنبقة(ْ).

ِ -إف قكؿ شريح هذا يدؿ عم أف الحبس كنف معركفن ف ،الجنهمية فجنء محمد  بإبطنله ،كلـ يعرؼ عف
الجنهمية الكقؼ الذم جنء اليب ،بإبطنله ،قنؿ اإلمنـ الشنفع– ،رحمه ا﵀" :-لـ يحبس أهؿ الجنهمية فيمن عممته

دا انر كن أرضن كايمن حبس أهؿ اإلسالـ"(ٓ).
الترجيح:

بنلقبكؿ لقكة أدلته كثبكتهن ،كاتفنؽ جمهكر
ن شؾ أف القكؿ بجكاز الكقؼ مطمقن هك الراجح كاألكل
ى
الفقهنء عميه ،فهك ن يخرج عف الصدقة الميدكبة ،كقد تضنفرت األدلة مف الكتنب كالسية ف ،عمكـ الصدقنت

الميدكبنت ،كأكقنؼ رسكؿ ا﵀ كصحنبته الكراـ معركفة كمشهكرة.

يرد الكقؼ إيمن يرد السية الت ،أجنزهن اليب  ،كفعمهن أصحنبه"(ٔ).
قنؿ اإلمام أحمد" :مف ٌ
أمن الكقؼ عيد الحيفية فقنؿ الطرابمس– ،رحمه ا﵀" :-كهك جنئز عيد عممنئين أب حييفة كأصحنبه (رحمهـ ا﵀)
كذكر ف ،األصؿ كنف أبك حييفة (رحمه ا﵀) ن يجيز الكقؼ ،ف خذ بعض الينس بظنهر هذا المفظ كقنؿ :ن

يجكز الكقؼ عيده ...كالصحيح أيه جنئز عيد الكؿ ،كايمن الخالؼ بييهـ ف ،المزكـ كعدمه ،فعيد أب

(رحمه ا﵀) يجكز جكاز اإلعنرة"(ٕ).

)ُ)

حييفة

سبؽ تخريجه صُْْ.

)ِ)

المبسكط :لمسرخس.)ِٗ/ُِ( ،،

)ْ)

المقدمنت الممهدات :نبف رشد.)ُْٖ/ِ( ،

)ٔ)

المبدع ف ،شرح المقي  :نبف مفمح.)ُِٓ/ٓ( ،

)ّ) الحديث المقطكع :هك مف جنء عف التنبعيف مكقكنفن عميهـ مف أقكال ًهـ كأفعنل ًهـ .مقدمة ابف الصالح :نبف الصالح( ،ص:
ُٔٗ).
)ٓ) تحفة المحتنج ف ،شرح الميهنج :لمهيتم.)ِّٔ/ٔ( ،،
)ٕ)

اإلسعنؼ ف ،أحكنـ األكقنؼ :لمطرابمس( ،،ص.)ّ :
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ادلغهة انثاوً

كفيه ثالثة فركع-:

أزكان انُقف َأوــُاعً َشسَعً

الفرع األول -أركان الوقف:
أ -عند الحنفية :لمكقؼ ركف كاحد كهك الصيغة ،كه ،لفظ الكقؼ كمن ف ،معينه كقكله صدقة محرمة أك صدقة
محبسة أك صدقة مؤبدة أك صدقة ن تبنع كن تكهب كن تكرث أك صدقة مكقكفة(ُ).
قنؿ ابن ُنجيم –رحمه ا﵀" :-كأمن ركيه فنأللفنظ الخنصة الدالة عميه"(ِ).

ب -عند الجميور :ه ،أربعة أركنف :الكاقؼ ،كالمكقكؼ عميه ،كالمنؿ المكقكؼ ،كالصيغة(ّ).
الفرع الثاني -أنواع الوقف:

ييقسـ الكقؼ إل ثالثة أيكاع(ْ) :كقؼ خيرم ككقؼ أهم( ،أك يذ ٌرم) ككقؼ مشترؾ:
أو ًال -الوقف الخيري(ٓ) :فهك الذم يكقؼ ف ،أكؿ األمر عم جهة خيرية ،كلك لمدة معيية ،يككف بعدهن كقفن
عم شخص معيف أك أشخنص معيييف ،ك ف يقؼ أرضه عم مستشف أك مدرسة ،ثـ مف بعد ذلؾ عم يفسه

كأكنده(ٔ).

ثانياً -الوقف األىمي أو ُّ
الذ ِّري(ٕ) :فهك الذم يكقؼ ف ،ابتداء األمر عم

يفس الكاقؼ أك أم شخص أك

أشخنص معيييف ،كلك جعؿ آخره لجهة خيرية ،ك ف يقؼ عم يفسه ،ثـ عم أكنده ،ثـ مف بعدهـ عم جهة

خيرية(ٖ).

كيصيب يذ ٌرم ،كمن إذا خصص الغمة عم الذرية كجهة
يصيب خيرم
ثالثاً -الوقف المشترك :هك من كنف فيه
ه
ه
البر معن ،أك عم الذرية ثـ إل جهة البر(ٗ).

)ُ)
)ِ)
)ّ)

اإلسعنؼ ف ،أحكنـ األكقنؼ :لمطرابمس( ،،ص.)َُ :
البحر الرائؽ شرح كيز الدقنئؽ :ابف يجيـ.)َِٓ/ٓ( ،

جنم األمهنت :نبف الحنجب( ،ص ،)ْْٖ :حنشية العدكم عم كفنية الطنلب الربني :،لمعدكم ،)ِْٔ/ِ( ،أسي المطنلب

ف ،شرح ركض الطنلب :لأليصنرم ،)ْٕٓ/ِ( ،تحفة المحتنج ف ،شرح الميهنج :لمرمم ،)ِّٓ/ٔ( ،،المبدع ف ،شرح المقي :
نبف مفمح ،)ُِٓ/ٓ( ،مطنلب أكل ،اليه  :لمرحيبني.)ُِٕ/ْ( ،،
)ْ)
)ٓ)
)ٔ)

اعمـ أف هذا التقسيـ لـ يرد ف ،كتب الفقهنء القدام  ،كايمن استحدثه الفقهنء المعنصركف ،كقد كردت صكره ف ،الكتب القديمة.
هذا التعريؼ أكرده الدكتكر كهبة الزحيم– ،رحمه ا﵀ -كيسبه لعيسكم ف ،كتنبه (الكقؼ).
اإلسعنؼ ف أحكنـ األكقنؼ :لمطرابمس( ،،ص ،)ُّّ :ركضة الطنلبيف :لميككم ،)ُّٗ/ٓ( ،الذخيرة :لمقراف،)ّّٗ/ٔ( ،،

المغي :،نبف قدامة المقدس.)ّٕ/ٔ( ،،
)ٕ)

هذا التعريؼ أكرده الدكتكر كهبة الزحيم– ،رحمه ا﵀ -كيسبه لعيسكم ف ،كتنبه (الكقؼ).

)ٖ)

العينية شرح الهداية :لمبنبرت ،)ُِّ/ٔ( ،،ميح الجميؿ شرح مختصر خميؿ :لعميش ،)ُٕٓ/ٖ( ،البينف ف ،مذهب اإلمنـ

)ٗ)

المحيط البرهني ،ف ،الفقه اليعمني :،نبف منزة ،)ُُُ/ٔ( ،الحنكم الكبير :لممنكردم.)ِّٓ/ٕ( ،

الشنفع :،لمعمراي ،)ٔٗ/ٖ( ،،الكنف ،ف ،فقه اإلمنـ أحمد :نبف قدامة المقدس.)ِِٓ/ِ( ،،
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كن يصح الكقؼ إن عم من فيه طنعة ﵀ كنلكقؼ عم أكنده أك عم قرابته أك الفقراء كالمسنكيف كطمبة العمـ،
ككنلكقؼ عم المسنجد كالسقنينت كالقينطر كالمقنبر ،لمن ذكرينه مف أخبنر الصحنبة(ُ).
كالكقؼ الذم ن اختالؼ ف ،صحته من كنف معمكـ انبتداء كانيتهنء غير ميقط

ن لـ يصح ،كمن لك كقؼ عم مج و
ابتداء(ِ).
هكؿ
فإذا كنف ميقطعن صنر كقفن مجهك ن
ن

ألف الكقؼ مقتضنه الت بيد،

الفرع الثالث -شروط الوقف:

لكؿ و
ركف مف أركنف الكقؼ شركط ،فإذا من تكفرت الشركط ايعقد الكقؼ ككنف صحيحن كنزمن عيد

الجمهكر ،بعضهن يرج إل الكاقؼ ،كبعضهن يرج إل يفس الكقؼ ،كبعضهن يرج إل المكقكؼ.

قنؿ المنكردم –رحمه ا﵀" :-اعمـ أف الكقؼ ممحؽ بنلهبنت ف ،أصمه ،كبنلكصنين ف ،فرعه ،كليس كنلهبنت

المحضة أليه قد يدخؿ فيهن مف ليس بمكجكد كن كنلكصنين أليه ن بد فيهن مف أصؿ مكجكدة"(ّ).
أ -الشروط المتفق عمييا:
أوالً -شروط الواقف(ْ):

ُ-ك ِ -العقؿ كالبمكغ :فال يصح الكقؼ مف الصب ،كالمجيكف ألف الكقؼ مف التصرفنت الضنرة لككيه إزالة

الممؾ بغير عكض ،كالصب ،كالمجيكف ليسن مف أهؿ التصرفنت الضنرة ،كلهذا ن تصح ميهمن الهبة كالصدقة

كيحك ذلؾ.

نؿ" :رِف َع ا ْل َق َمم َع ْن ثََال ٍثَ :ع ِن َّ ِِ
الدليؿ :ىع ٍف ىعنئً ىش ىة ،ىع ًف َّ
الص ِر ِ
ير َحتَّى
ظَ ،و َع ِن َّ
ستَ ْي ِق َ
النائم َحتَّى َي ْ
اليبً ٍّ ،-- ،ىق ى ُ
ُ
َي ْك ُب َرَ ،و َع ِن ا ْل َم ْج ُن ِ
يق"(ٓ).
ون َحتَّى َي ْع ِق َل أ َْو ُي ِف َ

وجو الداللة :الرف كينية عف عدـ التكميؼ إذ التكميؼ يمزـ ميه الكتنبة ،فعبر بنلكتنبة عيه كعبر بمفظ الراف

إشعن انر ب ف التكميؼ نزـ لبي ،آدـ إن لثالثة(ٔ).
)ُ)
)ِ)

البينف ف ،مذهب اإلمنـ الشنفع :،لمعمراي.)ّٔ/ٖ( ،،
العينية شرح الهداية :لمبنبرت ،)ِِٔ/ٔ( ،،الذخيرة :لمقراف ،)ّّٗ/ٔ( ،،المهذب ف ،فقه اإلمنـ الشنفع :،لمشيرازم،)ِّٓ/ِ( ،

المبدع ف ،شرح المقي  :نبف مفمح.)ُْٔ/ٓ( ،
)ّ)
)ْ)

الحنكم الكبير :لممنكردم.)ُٓٗ/ٕ( ،

الهداية ف ،شرح بداية المبتدم :لممرغييني ،)ُٔ/ّ( ،،مجم األيهر ف ،شرح ممتق األبحر :لشيخ ،زاده ،)ّْٕ/ُ( ،الفكاكه

الدكاي ،عم رسنلة ابف أب ،زيد القيركاي :،لمقيركاي ،) َُٔ/ِ( ،،حنشية العدكم عم كفنية الطنلب الربني :،لمعدكم،)ِْٔ/ِ( ،
الحنكم الكبير :لممنكردم ُٓٗ/ٕ( ،كمن بعدهن) ،بحر المذهب :لمركيني ،)ُِٕ/ٕ( ،،الشرح الكبير عم متف المقي  :نبف قدامة
الجمنعيم ،)ُٖٖ/ٔ( ،،اإلقينع ف ،فقه اإلمنـ أحمد بف حيبؿ :لمحجنكم.)ٕ-ّ/ّ( ،
)ٓ)

سيف اليسنئ :،كتنب (الطالؽ) ،بنب (مف ن يق طالقه مف األزكاج) ،حديث رقـ (ِّّْ) ،)ُٓٔ/ٔ( ،صحيح ابف خزيمة:

كتنب (الصالة) ،بنب (ذكر الخبر الداؿ عم

أف أمر الصبينف بنلصالة قبؿ البمكغ عمىغير اإليجنب) ،حديث رقـ (ََُّ)،

(ِ ،) َُِ/السيف الكبرل لمبيهق :،كتنب (الصينـ) ،بنب (الصب ،ن يمزـ فرض الصكـ) ،حديث رقـ (َّٕٖ).)ْْٖ/ْ( ،
صححه األلبني.،
)ٔ)

فيض القدير :لتنج العنرفيف ،)ّٓ/ْ( ،التيسير بشرح الجنم الصغير :لتنج العنرفيف ،)ّٓ/ِ( ،ييؿ األكطنر :لمشككني،،

(ُ.)َّٕ/
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ّ -الحرية :فال يممكه العبد أليه إزالة الممؾ ،كالعبد ليس مف أهؿ الممؾ ،كسكاء كنف م ذكين أك محجك انر ألف

هذا ليس مف بنب التجنرة كن مف ضركرات التجنرة ،فال يممكه الم ذكف كمن ن يممؾ الصدقة كالهبة كاإلعتنؽ.

ْ -انختينر :حيث اشترط الفقهنء أف يككف الكاقؼ مختن نار ليس مكرهن ،فال يصح الكقؼ مف المكره كن كصيته،
بنإلضنفة إل تصرفنته األخرل.

ٓ -أن يككف مريضن مرض المكت :فإذا أكقؼ ف ،مرضه مرض المكت ،فإف كقفه يككف صحيحن ينفذان ف،

حدكد الثمث.

ثانياً -شروط الوقف(ٔ):

ُ -أف يككف معركؼ السبيؿ ،ليعمـ مصرفه كجهة استحقنقه.
ِ -أف يككف عم جهة تصح ممكهن أك التممؾ لهن ألف غمة الكقؼ مممككة ،كن تصح إن فيمن يصح أف يككف

ش،ء مف ذلؾ منلكن.

ّ -أف ن يككف عم معصية فإف كنف عم معصية لـ يجز ألف الكقؼ طنعة تينف ،المعصية ،فمف ذلؾ أف
ال
يقفهن عم الزينة أك السراؽ أك شراب الخمر أك المرتديف عف اإلسالـ ،فيككف الكقؼ ف ،هذه الجهنت بنط ن

أليهن معنص ،يجب الكؼ عيهن فمـ يجز أف ييعنف عميهن.
ْ -أف ن يعكد الكقؼ عميه كن ش،ء ميه.

ٓ -اإللزاـ :فمك كقؼ بشرط الخينر ،أك قنؿ :كقفت بشرط أي ،أبيعه ،أك أرج فيه مت شئت ،فبنطؿ.
ٔ -أف يككف ف ،عيف معمكمة يصح بيعهن :كيمكف انيتفنع بهن دائمن م بقنء عييهن عرفن كإجنرة كاستغالؿ ثمرة

كيحكه ،عقن نار كنف أك شج نار أك ميقكنن كنلحيكاف كاألثنث كالسالح كالمصحؼ ككتب العمـ كيحكه.

ٕ -أف يقؼ عم معيف يممؾ ممكن مستق نار :فال يصح عم مجهكؿ كرجؿ كمسجد كيحكهمن ،كن عم ميت كجف

كرقيؽ كقف كمدبر كأـ كلد كمكنتب كن عم حمؿ أصنلة ن تبعن كعم أكندم أك أكند فالف.
ثالثاً -المال الموقوف(ٕ):

ُ -أف يككف ممن ن ييقؿ كن يحكؿ كنلعقنر كيحكه.
ِ -أف يككف مممككن لمكاقؼ ،لـ يتعمؽ به حؽ لغيره كلك طعنمن ،أك يقدان عم مف يتسمفهمن أك يرد مثمهمن أك

رقيقن أك مست ج نار.

ن متقكمن ،كهك من كنف ف ،حكزة الكاقؼ كجنز انيتفنع به شرعن.
ّ -أف يككف من ن
ْ -أف يككف معمكمن ،عممن تنمن ييف ،الجهنلة عيه ميعن لميزاع.

)ُ)
)ِ)

مراج الفقهنء السنبقة ف ،الصفحة السنبقة.
مراج الفقهنء السنبقة ف ،الصفحة السنبقة.
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ب -الشروط المختمف فييا(ٔ):
أ -شروط الواقف:
ُ -أف يخرجه الكاقؼ مف يده كيجعؿ له قيمن كيسممه إليه عيد أب ،حييفة كمحمد ،كعيد أب ،يكسؼ هذا ليس

بشرط.

ِ -أف يجعؿ آخره بجهة ن تيقط أبدان عيد أب ،حييفة كمحمد كالشنفعية ،فإف لـ يذكر ذلؾ لـ يصح عيدهمن،

كعيد أب ،يكسؼ كالمنلكية كالحينبمة ذكر هذا ليس بشرط بؿ يصح كاف سم جهة تيقط  ،كيككف بعدهن لمفقراء
كاف لـ يسمهـ.
ب -المال الموقوف:

ِ -أف يككف المكقكؼ مقسكمن عيد محمد كالمنلكية فال يجكز كقؼ المشنع ،كعيد أب ،يكسؼ كالحينبمة هذا ليس

بشرط ،كيجكز مقسكمن كنف أك مشنعن.

ٓ -التيجيز كالت بيد ف ،صيغة الكقؼ فال يشترطن عيد المنلكية ،كيشترطن عف الجمهكر.
ٔ -تعييف المصرؼ ن يشترط عي د أب ،يكسؼ كالمنلكية كالحينبمة ،كيشترط عيد الحيفية كالشنفعية.

ى ى

.

ى
ى
ى ى
ى
)ُ)

مراج الفقهنء السنبقة ف ،الصفحة السنبقة.
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ى
ى
ى
ى
المبحثىالثاني ى
مسائلىالوقفىفيىكتابى"الحجةىصلىىأهلىالمدونة" ى
ذ
وفيو خمسة مطالب-:
ادلطؾبذاألول-ذالرجلذوؼولذدارىذحبسذعؾىذفالن .ذ
ادلطؾبذالثاني-ذالرجلذحيبسذدارهذعؾىذأصغرذأوالدهذوعؾىذعؼبه .ذ
ادلطؾبذالثالث-ذاحلبسذعؾىذولدذالولدذوالذولدذلولدهذوومذحبس .ذ
ادلطؾبذالرابع-ذالرجلذالذولدذلهذوحبسذدارهذعؾىذولدذولده .ذ
ادلطؾبذاخلامس-ذالرجلذحيبسذدارهذعؾىذولدهذوولدذولده .ذ
ذ
ذ
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ادلغهة األَل

أو ًال -صورة المسألة:

انسجم ٌقُل تدازي يثس عهى فالن

(الرجل يقول :داري حبس عمى فالن وعقبو من ولده ال يباع وال يورث)(ُ).

ثانياً -تحرير محل النزاع:

ػكـ انبتػػداء كانيتهػػنء غيػػر ميقط ػ (ِ)،
اتفقػػت كمم ػةي الفقهػػنء األربعػػة عم ػ أف الكقػػؼ الصػػحيح مػػن كػػنف معمػ ى
ال لمتممػؾ(ّ) ،كاختمفػكا فػ ،اشػتراط تعيييػه
كاتفقكا كذلؾ عم صحة الكقؼ عم معيف ،كأيه يشػترط فيػه أف يكػكف أهػ ن

جهة ن تيقط أبدنا ،أم إذا كنف غير معمكـ انيتهنء.

ثالثاً -مذاىب الفقياء :اختمؼ الفقهنء ف ،هذه المس لة عم مذهبيف:
(ٗ)

المذىب األول :ذىب أبو حنيفة ومحمد

(٘)

والشافعية في األصح

إلـى أنـو ال يصـح الوقـف عمـى جيـة تنقطـع؛

بل يشترط التأبيد فيو.
قنؿ اإلمام أبو حنيفة –رحمه ا﵀" :-إذا قنؿ الرجؿ دارم حبس عم فالف كعقبه مف كلده ن يبنع كن

يكرث :فهذا بنطؿ ،كلمذم جعمهن حبسن أف يرج فيهن ،كاف منت كنف ميراثن لكرثته ،كالحبس بنطؿ"(ٔ).
كن يتـ الكقؼ عيد أب ،حييفة كمحمد حت يجعؿ آخره بجهة ن تيقط أبدنا (ٕ).

قنؿ اإلمام النووي –رحمه ا﵀" :-إذا كقؼ كقفن ميقط اآلخر ،ب ف قنؿ :كقفت عم أكندم ،أك قنؿ :كقفت عم

زيد ،ثـ عم

)ُ)
)ِ)

عقبه ،كلـ يزد ،فف ،صحته ثالثة أقكاؿ :أظيرىا عيد األكثريف :الصحة ،والثاني :البطالف،

الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ْٔ/ّ( ،،
العينية شرح الهداية :لمبنبرت ،)ِِٔ/ٔ( ،،الجكهرة الييرة عم

مختصر القدكرم :لمزبيدم ،)ّّٓ/ُ( ،الذخيرة :لمقراف،،

(ٔ ،)ّّٗ/شرح مختصر خميؿ :لمخرش ،)ْٖ/ٕ( ،،المهذب ف ،فقه اإلمنـ الشنفع :،لمشيرازم ،)ِّٓ/ِ( ،البينف ف ،مذهب

اإلمنـ الشنفع :،لمعمراي ،)ٕٔ/ٖ( ،،الكنف ،ف ،فقه اإلمنـ أحمد :نبف قدامة المقدس ،)ِّٓ/ِ( ،،المبدع ف ،شرح المقي  :نبف
مفمح.)ُْٔ/ٓ( ،

)ّ)

المحيط البرهني ،ف ،الفقه اليعمني :،نبف منزة ،)ِِٓ/ٔ( ،اإلسعنؼ ف ،أحكنـ األكقنؼ :لمطرابمس( ،،ص ،)ٓٗ :التنج

كاإلكميؿ لمختصر خميؿ :لممكاؽ ،)ُّٔ/ٕ( ،حنشية العدكم عم

كفنية الطنلب الربني :،لمعدكم ،)ِٔٓ/ِ( ،ميهنج الطنلبيف

كعمدة المفتيف ف ،الفقه :لميككم( ،ص ،)ُٖٔ :اإلقينع ف ،حؿ ألفنظ أب ،شجنع :لمشربيي ،)ُّٔ/ِ( ،،الشرح الكبير عم متف
المقي  :نبف قدامة الجمنعيم ،)ُٖٗ/ٔ( ،،المبدع ف ،شرح المقي  :نبف مفمح.)ُٓٗ/ٓ( ،
)ْ)

بدائ الصينئ ف ،ترتيب الشرائ  :لمكنسني ،)َِِ/ٔ( ،،الهداية ف ،شرح بداية المبتدم :لمبنبرت ،)ُٔ/ّ( ،،المبنب ف ،شرح

الكتنب :لمميداي.)ُِٖ/ِ( ،،
)ٓ)

بحر المذهب :لمركيني ،)ُْٔ/ُْ( ،،الكسيط ف ،المذهب :لمغزال ،)ِْٔ/ْ( ،،جكاهر العقكد :لألسيكط.)ِٓٓ/ُ( ،،

)ٕ)

العينية شرح الهداية :لمبنبرت.)ُِّ/ٔ( ،،

)ٔ)

الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ْٔ/ّ( ،،
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عقنر ،فبنطؿ ،كاف كنف حيكاين صح ألف مصيره إل
نا
كصححه المسعكدم كاإلمنـ .والثالث :إف كنف المكقكؼ
الهالؾ ،كربمن همؾ قبؿ المكقكؼ عميه"(ُ).
(ٕ)

المذىب الثاني :ذىب أبو يوسف

(ٖ)

والمالكية

(ٗ)

والشافعية في األظير

(٘)

والحنابمة

إلى أنو ال يشـترط التأبيـد،

ويصح دون ذكر سبيمو.
قنؿ أبو يوسف-رحمه ا﵀" :-إذا سم جهػة تيقطػ مثػؿ أف يقػؼ عمػ أكنده أك عمػ أمهػنت أكنده جػنز

كصنر بعدهن لمفقراء ،كاف لـ يسمهـ"(ٔ).

قنؿ اإلمـام مالـك –رحمػه ا﵀" :-فػ ،الرجػؿ يحػبس الحػبس عمػ الرجػؿ كعقبػه ،أك عميػه كعمػ كلػده ككلػد كلػده ،أك
يقكؿ رجؿ :هذه الدار حبس عم كلدم كلـ يجعؿ له مرجعن بعػدهـ فنيقرضػكا :إف هػذا الحػبس مكقػكؼ ن يبػنع كن

يكهب ،كيرج إل أكل الينس بنلمحبس يككف حبسن عميه"(ٕ).

قنؿ اإلمام الشيرازي –رحمه ا﵀" :-كاف كقؼ كقفن متصؿ انبتداء ميقط انيتهػنء بػ ف كقػؼ عمػ رجػؿ بعييػه كلػـ

يزد عميه أك عم رجؿ بعييه ثـ عم عقبه كلـ يزد عميه ففيه قػكنف ... :والثـاني أيػه يصػح كيصػرؼ بعػد ايقػراض

المكقػػكؼ عميػػه إلػ أقػػرب اليػػنس إلػ الكاقػػؼ ألف مقتضػ الكقػػؼ الثػكاب عمػ الت بيػػد فحمػػؿ فيمػػن سػػمنه عمػ مػػن
شرطه كفيمن سكت عيه عم مقتضنه ،كيصير ك يه كقؼ مؤبد"(ٖ).

قػػنؿ ابـــن قدامـــة –رحمػػه ا﵀" :-كاف كػػنف غيػػر معم ػػكـ انيتهػػنء ،مثػػؿ أف يقػػؼ عم ػ قػػكـ يجػػكز ايق ارضػػهـ بحك ػػـ

العندة ،كلـ يجعؿ آخره لممسنكيف ،كن لجهة غير ميقطعة ،فإف الكقؼ يصح"(ٗ).
رابعاً -سبب الخالف:

اشتراط ذكر الت بيد ف ،صيغة الكقػؼ ،فمػف اشػترط ذكرهػن رأل عػدـ جػكاز الكقػؼ عمػ جهػة تيقطػ  ،كمػف

لـ يشترطهن رأم أيه صحيح ألف الكقؼ مقتضنه الت بيد.

)ُ)

ركضة الطنلبيف :لميككم.)ِّٔ/ٓ( ،

)ِ)

بداية المبتدم :لممرغييني( ،،ص ،)ُِٗ :تبييف الحقنئؽ :لمزيمع ،)ِّٔ/ّ( ،،الجكهرة الييرة عم مختصر القدكرم :لمزبيدم،

)ّ)

المدكية :لإلمنـ منلؾ ،)ُْٗ/ْ( ،ميح الجميؿ شرح مختصر خميؿ :لعميش ،)ُْٔ/ٖ( ،الفكاكه الدكاي ،عم رسنلة ابف أب ،زيد

(ُ.)ّّٓ/

القيركاي :،لميفراكم ،)ُِٔ/ِ( ،الميتق شرح المكط  :لمبنج،)ُِْ/ٔ( ،،
)ْ)

المهذب ف ،فقه اإلمنـ الشنفع :،لمشيرازم ،)ِّٓ/ِ( ،تكممة شرح المهذب :لممطيع ،)ّّْ/ُٓ( ،،ركضة الطنلبيف :لميككم،

(ٓ.)ِّٔ/
)ٓ)

المغي :،نبف قدامة المقدس ،) ُِ/ٔ( ،،الشرح الكبير عم متف المقي  :نبف قدامة الجمنعيم ،)َِِ/ٔ( ،،اإلقينع ف ،فقه

اإلمنـ أحمد :لمحجنكم ،)ٕ/ّ( ،كشنؼ القينع :لمبهكت.)ِِٓ/ْ( ،،
)ٔ)

العينية شرح الهداية :لمبنبرت.)ُِّ/ٔ( ،،

)ٕ)

المدكية :لإلمنـ منلؾ.)ُْٗ/ْ( ،

)ٗ)

المغي :،نبف قدامة المقدس.)ِِ-ُِ/ٔ( ،،

)ٖ)

المهذب ف ،فقه اإلمنـ الشنفع :،لمشيرازم.)ِّٓ/ِ( ،
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خامساً -األدلـــــــة:

أدلة المذىب األول :استدؿ الفريؽ األكؿ القنئؿ بنشتراط الت بيد بنلمعقكؿ:

ُ -إف الت بيد شرط جكاز الكقؼ ،كتسمية جهة تيقط تكقيت له معي فيمي الجكاز(ُ).
ِ -إف مكجػػب الكقػػؼ زكاؿ الممػػؾ بػػدكف التمميػػؾ كأيػػه يت بػػد كػػنلعتؽ ،فػػإذا كنيػػت الجهػػة يتػػكهـ ايقطنعه ػن ن يتػػكفر

عميه مقتضنه ،فمهذا كنف التكقيت مبطالن له ،كنلتكقيت ف ،البي (ِ).

ّ -ن ييصرؼ التكقيت إليه إن بنلتصريح بذكره ألف المطمؽ يحتمؿ التكقيت(ّ).
ْ -إف القصد بنلكقؼ أف يتصؿ الثكاب عم الدكاـ ،كهذا ن يكجد ف ،هذا الكقؼ أليه قد يمكت الرجؿ كييقط
عقبه(ْ).

أدلة المذىب الثاني :استدؿ الفريؽ الثني ،القنئؿ بنشتراط بعدـ الت بيد بنلمعقكؿ:

ُ -إيه ثبت الكقؼ عف رسكؿ ا﵀  كعف الصحنبة ،كلـ يثبت عيهـ هذا الشرط ذك انر كتسمية(ٓ).

ِ -إف قصػػد الكاقػػؼ أف يكػػكف آخ ػره لمفق ػراء كاف لػػـ يسػػمهـ هػػك الظػػنهر مػػف حنلػػه ،فكػػنف تسػػمية هػػذا الشػػرط ثنبت ػن
دنلة ،كالثنبت دنلة كنلثنبت يصن(ٔ).

ّ -إف المقصكد هك التقرب إل ا﵀ تعنل كهك مكفر عميه ،ألف التقرب تنرة يكػكف فػ ،الصػرؼ إلػ جهػة تيقطػ ،

ثـ يصير بعدهن لمفقراء (ٕ).

ْ -ن يشػترط ذكػػر الت بيػػد ألف لفظػػة الكقػػؼ كالصػدقة ميبئػػة عيػػه ،فيصػػرؼ إلػ الجهػة التػػ ،سػػمنهن مػػدة دكامهػػن

أليه إزالة الممؾ بدكف التمميؾ كنلعتؽ(ٖ).

ٓ -إف مقتضػ الكقػػؼ الث ػكاب عم ػ الت بيػػد ،فحمػػؿ فيمػػن سػػمنه عم ػ مػػن شػػرطه ،كفيمػػن سػػكت عيػػه عم ػ مقتضػػنه،

كيصير ك يه كقؼ مؤبد(ٗ).

ٔ -إف الكقؼ يكع مف التمميؾ ف ،المينف أك األعينف ،فجنز أف يعـ أك يخص كنلعكارم كالهبنت كالكصنين(َُ).

سادساً -المناقشة:

لـ تيينقش أدلة الفريقيف ف ،كتب الفقهنء ،كيمكف أف يينقشهن كنآلت:،

)ُ)
)ِ)
)ّ)
)ْ)
)ٓ)
)ٔ)
)ٕ)
)ٖ)
)ٗ)

بدائ الصينئ ف ،ترتيب الشرائ  :لمكنسني ،)َِِ/ٔ( ،،المبنب ف ،شرح الكتنب :لمميداي.)ُِٖ/ِ( ،،
الهداية ف ،شرح بداية المبتدم :لممرغييني ،)ُٕ/ّ( ،،الكسيط ف ،المذهب :لمغ ازل.)ِْٔ/ْ( ،،
تبييف الحقنئؽ :لمزيمع ،)ِّٔ/ّ( ،،الجكهرة الييرة عم مختصر القدكرم :لمزبيدم.)ّّٓ/ُ( ،
المهذب ف ،فقه اإلمنـ الشنفع :،لمشيرازم.)ِّٓ/ِ( ،
بدائ الصينئ ف ،ترتيب الشرائ  :لمكنسني ،)َِِ/ٔ( ،،الذخيرة :لمقراف.)ّّٗ/ٔ( ،،
بدائ الصينئ ف ،ترتيب الشرائ  :لمكنسني.)َِِ/ٔ( ،،
الهداية ف ،شرح بداية المبتدم :لممرغييني.)ُٕ/ّ( ،،
الهداية ف ،شرح بداية المبتدم :لممرغييني ،)ُٕ/ّ( ،،المبنب ف ،شرح الكتنب :لمميداي.)ُِٖ/ِ( ،،

الجكهرة الييرة عم مختصر القدكرم :لمزبيدم ،)ّّٓ/ُ( ،المهذب ف ،فقه اإلمنـ الشنفع :،لمشيرازم.)ِّٓ/ِ( ،

)َُ)

الفكاكه الدكاي ،عم رسنلة ابف أب ،زيد القيركاي :،لميفراكم.)ُِٔ/ِ( ،
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مناقشة أدلة المذىب األول:

ػنب أك سػ و
ػنص مػػف كتػ و
ػية عمػ اشػػتراط الت بيػػد لجػكاز الكقػػؼ حت ػ يقػػكؿ بعػػدـ صػػحة الكقػػؼ إذا
ُ -لػػـ يػػدؿ دليػ هؿ خػ ه
ي
احتكل عم الت قيت.
ػبس ميفعػػة الشػػ،ء عم ػ جهػ وػة مػػن ،فػػإذا ايقطعػػت الجهػػة ايصػػرؼ إل ػ المسػػنكيف ،كن يصػػح
ِ -إف الكقػػؼ هػػك حػ ي
القينس عم البي ف ،بطالف التكقيت ألف البي مف عقكد المعنكضنت كالكقؼ مف عقكد التبرعنت.
ّ -إف مطمؽ الكقؼ أيه أكقفهن عم الت بيد ،كاف التقرب إل ا﵀ يككف بنلكقؼ إل جهة تت بد كجهة تيقط .
ْ -إف الكاقؼ إذا جعمهن ﵀ فإيه ييصرؼ إل المسنكيف ،فال ييشترط ذكرهـ.
ٓ -إف لفظ ىة الكقؼ كالصدقة تدؿ عم الت بيد ،فتكف ،دكف التصريح به.
حمؿ من ذكره الكاقؼ عم مقتضنه.
ٔ -إف مقتض الكقؼ الثكاب أبدنا ،ي
في ى
مناقشة أدلة المذىب الثاني:

ُ -إف اشتراط الت بي د ف ،الكقؼ ن يحتنج إل يص شرع ،ألف مبي الكقؼ عم الت بيد فالبد مف ذكره.
صرؼ الغمة عميهن.
ِ -إف الكقؼ يقتض ،زكاؿ ممؾ الكاقؼ عف العيف ،فالبد أف تككف الجهة ن تيقط لتي ى
ب إل ػ ا﵀ بجهػ وػة تيقط ػ ن ييسػػم كقف ػن بػػؿ هػػك تبػػرع كتطػػكع ،أمػػن الكقػػؼ فالبػػد أف يكػػكف إل ػ جهػػة
ّ -إف التقػػر ى
تت بد.
ْ -إذا لـ يتكفر الت بيد يبق أمره مشكالن بعد انيقراض.

و
ٓ -ينقضتـ أيفسكـ بقكلكـ (إيه إزالة الممؾ بدكف التمميؾ) فالبد أف ييصرؼ ً
جهة ن تيقط .
الممؾ إل
ٔ -ن ييصرؼ إل المسنكيف إن إذا ذكرهـ ،فنلمطمؽ يحتمؿ التكقيت.
ٕ -قكلكـ (مقتض الكقؼ عم الت بيد) هذا دلي هؿ لين أليه قد يمكت الرجؿ كتيقط ذريته.

ٖ -ينقضتـ أيفسكـ مرة أخرل ،فنلعنرٌيػة تمميػؾ مؤقػت لمميفعػة ،كالكصػية تمميػؾ عػيف مضػنؼ إلػ مػن بعػد المػكت،
كالهبة تمميؾ عيف حنؿ الحيػنة عمػ جهػة التبػرع ،كن يصػح قيػنس الكقػؼ عمػ أم مػف هػذه األيػكاع مػف التبرعػنت
نختالؼ صفة .
ٗ -خنلفتـ قكلكـ كأقررتـ ب ف الكقؼ إف كنف فيه ايقطنع يبطؿ ،كيحف يقكؿ بهذا القكؿ.

َُ -إف صيغة الكقؼ الدكاـ فالبد مف التصريح به حت ن يبطؿ كيخنلؼ مبي كمقتض العقد.

بنلعرؼ إذا لـ يكف ثمة ايقطنع ألف الرجؿ يمكت كن عقب له.
ُُ -إف الصيغة مطمقة تحتمؿ التكقيت ،كيؤخذ ي
مبي ،عميه فالبد مف ذكره.
ُِ -إف مطمؽ العقد ن ييصرؼ إل الت بيد ،فنلكقؼ ٌّ
سابعاً -الترجيح:

والـراجح فــي نظــري –وا﵀ أعمــم -القــول إ نــو ال يشــترط التأبيــد فــي الوقــف ،ويصــح عمــى جيــة تنقطــع،

ويصرف بعدىا إلى الفقراء؛ لألسباب اآلتية:
ُ -إيه لـ يثبت شرط الت بيد ف ،أكقنؼ رسكؿ ا﵀  كصحنبته  ،كلـ يدؿ دلي هؿ عم كجكب اشتراطه.
ِ -إف المقصد مف الكقؼ هك التقرب إل ا﵀ ،فيككف آخره عم الفقراء دكف تسميتهـ.
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ّ -إف لفظػػة الكقػػؼ تيبػػب عػػف الت بيػػد ،فػػال ييشػػترط ذك ػره ،فػػنلكاقؼ أزاؿ ممكػػه عػػف العػػيف كصػػرؼ ميفعتهػػن لجه ػ وة
خيرية.
فيصرؼ إل الفقراء بعد ايقراض يسؿ الرجؿ.
ْ -إف الكاقؼ جعؿ العيف المكقكفة ﵀ ،فإذا جعمهن ﵀ فقد ٌأبدهن ،ي
ٓ -إف مقتض صيغة الكقؼ الدكاـ ن انيقطنع ،كأكقنؼ الصحنبة لـ يكف فيهن ايقطنع.
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ادلغهة انثاوً

أو ًال -صورة المسألة:

انسجم حيثس تدازي عهى أصغس أَالتدي َعهى عقثً

(رجل حبس داراً لو عمى أصرر أوالده وعمى عقبو من بعده ال يباع وال يوىب ،وذلك في مرضو ،فمم

يجز الورثة ذلك)(ٔ).

ثانياً -تحرير محل النزاع:

اتفقت كممةي الفقهنء األربعة

(ِ)

عم جكاز الكقؼ ف ،مرض المكت

(ّ)

لغير الكارث كأيه بميزلة الكصية

ف ،اعتبنره مف ثمث المنؿ ،كاتفقكا عم أيه إذا أكقؼ ف ،مرض مكته لكارث فإيه ييفذ ف ،قدر الثمث كيتكقؼ من

زاد عم الثمث عم إجنزة الكرثة(ْ) ،كاختمفكا إذا لـ يجزهن الكرثة.

ثالثاً -مذاىب الفقياء :اختمؼ الفقهنء ف ،هذه المس لة عم مذهبيف:
المذىب األول :ذىب الحنفية

(٘)

()ٙ

والشافعية

()ٚ

والحنابمة في رواية

إلى أن ىذا الوقف باطل ،وىو ميراث بين

ورثة الميت.
قنؿ اإلمام أبو حنيفة -رحمه ا﵀" :-ف ،رجؿ حبس دا نار له عم أصغر أكنده كعم عقبه مف بعده ن

يبنع كن يكهب ،كذلؾ ف ،مرضه فمـ يجز الكرثة ذلؾ :إف هذا بنطؿ كه ،ميراث بيف كرثة الميت"(ٖ).

)ُ)
)ِ)

الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ِٓ/ّ( ،،
المبسكط :لمسرخس ،)ِٕ/ُِ( ،،تبييف الحقنئؽ :لمزيمع ،)ِّٔ/ّ( ،،جنم األمهنت :نبف الحنجب ،)ْْٖ/ُ( ،الذخيرة:

لمقراف ،)َّّ/ٔ( ،،يهنية المطمب ف ،دراية المذهب :لمجكيي ،)ّٓٗ/ٖ( ،،البينف ف ،مذهب اإلمنـ الشنفع :،لمعمراي،)ٗٓ/ٖ( ،،
شرح الزركش ،عم مختصر ً
الخ ىرق :،لمزركش ،)ِٖٓ/ْ(،،كشنؼ القينع :لمبهكت.)ُِّ/ْ( ،،
)ّ) مرض الموت :المرض الذم يعقبه المكت ،كاف كنف المريض يخرج مف البيت .أك :هك المرض الذم يعجز به الرجؿ عف إقنمة
مصنلحه خنرج البيت ،كتعجز به المرأة عف مصنلحهن داخمه .ايظر :بدائ الصينئ  :الكنسني ،)ِِْ/ّ( ،،شرح مختصر خميؿ:

لمخرش ،)ٖٓ/ٕ( ،،القنمكس الفقه :،ألب ،حبيب( ،ص.)ّّْ :
)ْ)
)ٓ)

المراج السنبقة ف ،حنشية رقـ (ِ).
المحيط البرهني ،ف ،الفقه اليعمني :،نبف منزة ،)ُْٖ/ٔ( ،اإلسعنؼ ف ،أحكنـ األكقنؼ :لمطرابمس( ،،ص ،)ّٓ :البحر الرائؽ

شرح كيز الدقنئؽ :نبف يجيـ .) ُُِ/ٓ( ،شرط جكاز الكقؼ عيد أب ،حييفة اإلضنفة إل

من بعد المكت ،أك الكصية حت أك

ً
يكص به لـ يصح .كقنؿ أبك يكسؼ كمحمد :هذا ليس بشرط ،حت يمي مف بيعه كن يكرث عيه
يضيؼ إل من بعد المكت ،كلـ

مت منت ،كهك غير نزـ عيد اإلمنـ كايمن يصير نزمن بنإلضنفة إل من بعد المكت ،أك بنلكصية به ،كهك نزـ عيد الصنحبيف.

ايظر :المحيط البرهني ،ف ،الفقه اليعمني :،نبف منزة ،)َُُ/ٔ( ،حنشية ابف عنبديف :نبف عنبديف.)ّٕٗ/ْ( ،

)ٔ)

البينف ف ،مذهب اإلمنـ الشنفع :،لمعمراي ،)ٗٓ/ٖ( ،،جكاهر العقكد :لألسيكط ،)َّْ/ُ( ،،تحفة المحتنج ف ،شرح الميهنج:

لمهيتم.)ِْٕ/ٔ( ،،
)ٕ)

مختصر الخرق  :لمخرق( ،،ص ،)ُٖ :الهداية عم مذهب اإلمنـ أحمد :لمكمكذاي( ،،ص ،)ِّْ :كشنؼ القينع :لمبهكت،،

)ٖ)

الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ِٓ/ّ( ،،

(ْ.)ُِّ/
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قنؿ العمراني –رحمه ا﵀" :-كاف كقؼ عم كارثه ف ،مرض مكته ..كقؼ عم إجنزة الكرثة ،سكاء احتممه الثمث
أك لـ يحتممه ،كنلكصية له ،فإف كنف له دار ن يممؾ غيرهن ،فكقفهن عم

ابيه ف ،مرض مكته ،كن كارث له

سكاه ..قنؿ المسعكدم :لزـ الكقؼ ف ،ثمثهن ألف أكثر من فيه أيه حنؿ بييه كبيف ثمثهن ،كله أف يفعؿ ذلؾ ف،
ثمثه ،كأمن الثمثنف :فمالبف إبطنؿ الكقؼ فيهمن ألف اإليسنف ن يممؾ التبرع ف ،مرض مكته إن بثمث تركته ،فإف
أبطمه ..فال كالـ"(ُ).

قنؿ ابن قدامة –رحمه ا﵀" :-فإف كقؼ داره كه ،تخرج مف ثمثه بيف ابيه كبيته يصفيف ف ،مرض مكته
صح عم

رواية الجمنعة كلزـ أليه لمن كنف يجكز تخصيص البيت بكقؼ الدار كمهن فيصفهن أكل  ،كعم

الركاية الثانية إف أجنزه انبف جنز كاف رده بطؿ الكقؼ فيمن زاد عم يصيب انبف"(ِ).
(ٖ)

المذىب الثاني :ذىب المالكية
بدون إجازة الورثة.

(ٓ)

األصؿ عيد المنلكية

(ٗ)

والحنابمة في الصحيح

إل ى جواز الوقف عمى الوارث في مرض الموت

أف الكقؼ عم كارث ف ،مرض المكت بنطؿ كلك كنف مف الثمث ألف الكقؼ

ف ،المرض كنلكصية ،كن كصية لكارث ،قنؿ الخرشي –رحمه ا﵀" :-أف الكقؼ عم الكارث ف ،مرض مكت
الكاقؼ بنطؿ ،كسكاء حممه الثمث أـ ن أليه كصية كقؼ عم بعض الكرثة أك عم جميعهـ ،كالكصية لمكارث

بنطمة ،فإف صح الكاقؼ بعد ذلؾ ثـ منت صح الكقؼ ،كمن كقؼ ف ،صحته"(ٔ).

َّ
سم عيدهـ (مسألة ولد األعيان) ،قنؿ القرافي –رحمه ا﵀" :-فإف شرؾ معه غير
كاستثي المنلكية المعقب ،كتي ٌ
حبس عميه ،فإف كنيكا جمنعة فهك بييهـ ،كمن خص
معيف أك معيف م التعقيب أك المرج فيصيب غير الكارث ه

الكارث فبيف الكرثة جمي الكرثة عم الفرائض إن أيه مكقكؼ ب يديهـ  -من داـ المحبس عميهـ مف الكرثة أحينء،
كقنؿ يصح الكقؼ"(ٕ).

قنؿ الررناطي –رحمه ا﵀" :-قنؿ أبك محمد :اعمـ أف هذه المس لة مف المسنئؿ الت ،يتس فيهن المقنؿ
كيتفرع فيهن السؤاؿ كيدؽ فيهن الفقه ،كقنؿ سحيكف :مف حسنف المسنئؿ كقؿ مف يعرفهن كه ،ف ،أكثر الكتب خط
لدقة معنييهن كغنمض تفريعهن ،فنعمـ أيه لك حبس عم كلده ككلد كلده ،كالثمث يحمؿ ذلؾ كنف ف ،ذلؾ حبس

)ُ)
)ِ)
)ّ)

البينف ف ،مذهب اإلمنـ الشنفع :،لمعمراي.)ٗٓ/ٖ( ،،
الشرح الكبير عم متف المقي  :نبف قدامة الجمنعيم.)ِٕٔ/ٔ( ،،
المدكية :لإلمنـ منلؾ ،)ُِْ/ْ( ،شرح مختصر خميؿ :لمخرش ،)ٖٔ/ٕ( ،،حنشية الدسكق ،عم

الشرح الكبير :لمدسكق،،

(ْ ،)ِٖ/حنشية الصنكم عم الشرح الصغير :لمصنكم .)َُُ/ْ( ،اشترط المنلكية أف يذكر م الرجؿ عقبه.
)ْ)

الهداية عم مذهب اإلمنـ أحمد :لمكمكذاي( ،،ص ،) ّّٓ :الشرح الكبير عم متف المقي  :نبف قدامة الجمنعيم،)ِٕٔ/ٔ( ،،

المبدع ف ،شرح المقي  :نبف مفمح.)َِِ/ٓ( ،
)ٓ)

ايظر :جنم األمهنت :نبف الحنجب( ،ص ،)ْْٖ :الذخيرة :لمقراف.)َّّ/ٔ( ،،

)ٕ)

الذخيرة :لمقراف.)َّّ/ٔ( ،،

)ٔ)

شرح مختصر خميؿ :لمخرش.)ٖٓ/ٕ( ،،
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عم غير كارث كهـ كلد الكلد كعم كارث كهـ الكلد ،فيحف ن يقدر أف يبطؿ من كنف لمكلد مف ذلؾ ألف فيه

شركنء لغير كارث مف كلد الكلد كمن تينسؿ مف األعقنب ،فمـ يكف بد مف إيقنؼ ذلؾ عم معني ،األحبنس"(ُ).

قنؿ ابن قدامة –رحمه ا﵀" :-كاختمفت الركاية عف أحمد ف ،الكقؼ ف ،مرضه عم بعض كرثته ،فعيه:
ن يجكز ذلؾ ،فإف فعؿ كقؼ عم إجنزة سنئر الكرثة ،قنؿ أحمد ،ف ،ركاية إسحنؽ بف إبراهيـ ،ف ،مف أكص

ألكند بييه ب رض تكقؼ عميهـ ،فقنؿ :إف لـ يرثكه فجنئز ،فظنهر هذا أيه ن يجكز الكقؼ عميهـ ف ،المرض،

اختنره أبك حفص العكبرم ،كابف عقيؿ ،كالركاية الثانية ،يجكز أف يقؼ عميهـ ثمثه ،كنألجنيب"(ِ).
رابعاً -سبب الخالف:

قينس الكقؼ عم الكصية ،فمف قنسه عم الكصية أبطؿ الكقؼ كجعمه ميراثن بيف الكرثة ،كمف لـ يره

كصي نة أجنز الكقؼ دكف إجنزة الكرثة.

خامساً -األدلـــــــة:

أدلة المذىب األول :استدؿ الفريؽ األكؿ القنئؿ ببطالف الكقؼ دكف إجنزة الكرثة بنلسية اليبكية كالقينس

كالمعقكؿ:

طى ُك َّل ِذي َحق َحقَّ ُو،
َع َ
أو ًال -السنة النبوية :عف عمرك بف خنرجة  قنؿ :قنؿ رسك يؿ ا﵀ « :إِ َّن المَّ َو َق ْد أ ْ
وَال و ِ
ص َّي َة لِ َو ِار ٍث»(ّ).
َ َ
وجو الداللة:

الثمث ،كقنلكا

يندة عم
إف الكقؼ ف ،المرض كصية ،فتيفذ ف ،الثمث فقط ،إن إذا أجنز الكرثةي الز ى
ببطالف الكصية لمكارث ألجؿ حقكؽ سنئر الكرثة ،فنلكصية لمكارث غير نزمة كمكقكفة عم إجنزة الكرثة لقكله
َ« :ال و ِ
يز ا ْل َوَرثَ ُة»(ْ) ،فال يصح الكقؼ كصيةن(ٓ).
َن ُي ِج َ
ص َّي َة لِ َو ِار ٍث ،إَِّال أ ْ
َ

)ُ)
)ِ)
)ّ)

التنج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ :لممكاؽ.)َْٔ- ّٔٗ/ٕ( ،
المغي :،نبف قدامة المقدس.)ِٔ/ٔ( ،،

مسيد أحمد :حديث رقـ (ُُِِ) ،) ِّٔ/ِٗ( ،سيف الترمذم :كتنب (أبكاب الكصنين) ،بنب (من جنء ن كصية لكارث) ،حديث

رقـ (ُُِِ) ،) ّْْ/ْ( ،سيف اليسنئ :،كتنب (الكصنين) ،بنب (إبطنؿ الكصية لمكراث) ،حديث رقـ (ُّْٔ) ،)ِْٕ/ٔ( ،سيف
ابف منجه :كتنب (الكصنين) ،بنب (ن كصية لكارث) ،حديث رقـ (ُِّٕ) ،)َٗٓ/ِ( ،كقنؿ عيه الترمذم :حديث حسف صحيح.
كبمعينه ركل البخنرم :كتنب (الكصنين) ،بنب (ن كصية لكارث) ،حديث رقـ (ِْٕٕ).)ْ/ْ( ،

)ْ)

السيف الكبرل لمبيهق :،كتنب (الكصنين) ،بنب (يس الكصية لمكالديف كاألقربيف الكارثيف) ،حديث رقـ (َُِْٓ).)ّّْ/ٔ( ،

قنؿ الحنفظ ف ،بمكغ المراـ" :إسينده حسف" كقنؿ ف ،الفتح" :رجنله ثقنت لكيه معمكؿ فقد قيؿ :إف عطنء الذم ركاه عف ابف عبنس
هك الخرسني ،كهك لـ يسم مف ابف عبنس ،كأخرجه الدارقطي ،أيضن مف حديث عمرك بف شعيب عف أبيه عف جده مرفكعن( :ن

كصية لكارث إن أف يجيز الكرثة)" ،قنؿ الحنفظ ف ،التمخيص " :إسينده كاه ،كف ،هذه الزيندة دليؿ عم أيهن تصح كتيفذ الكصية
لمكارث إف أجنزهن الكرثة" .ايظر :فتح البنرم :نبف حجر ،)ِّٕ/ٓ( ،تحفة األحكذم :لممبنركفكرم.)ِٓٗ/ٔ( ،
)ٓ)

البحر الرائؽ شرح كيز الدقنئؽ :نبف يجيـ ،)َُِ/ٓ( ،تحفة األحكذم :لممبنركفكرم ،)ِٓٗ/ٔ( ،فتح البنرم :نبف حجر،

(ٓ.)ِّٕ/
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ثانياً -القياس:

ٔ -القياس عمى العطايا:
يمي الكقؼ بزيندة عم

بكجكد المرض(ُ).

الثمث قينسن عم

العطنين ،بجنم أيهن تبرعنت ألف حؽ الكرثة تعمؽ بنلمنؿ

ٕ -القياس عمى اليبات:
ن يصح تخصيص بعض الكرثة بنلكقؼ ف ،المرض قينسن عم

كتبرعنت(ِ).

الهبنت ،بجنم

أيهن صدقنت

ٖ -القياس عمى األجنبي:

كمن أيه ن يجكز الكصية لألقنرب بنلعيف يمي بنلميفعة قينسن عم األجيب ،فيمن زاد عم الثمث(ّ).

ٗ -القياس عمى الوصية:

يمي تخصيص بعض الكرثة بنلكقؼ ف ،المرض قينسن عم الكصية ،بجنم أيهن تبرعنت كهبنت(ْ).

ثالثاً -من المعقول:

ُ -إيه كقؼ عميهـ ،كالكقؼ عميهـ صحيح ،إن إيه إيمن كقؼ عميهـ بعد مكت انبف ،فال يستحقكف شيئن حنؿ

حينة انبف كمف منت فيصيبه يصير ميراثن لكرثته (ٓ).

ِ -إف الكقؼ حصؿ عميهـ لمحنؿ ألف هذا الكقؼ كصية بنلدار لمكارث فإذا لـ يجز البنقكف بطمت الكصية

لمكارث ،فبق ،هذا كقفن عميهـ(ٔ).

ّ -إف انستحقنؽ ف ،كلد الكلد كاليسؿ بحكـ الكقؼ ،كن حصة لسنئر الكرثة مف هذا الكقؼ(ٕ).

ْ -إف الكقؼ ف ،المرض كصية فتيفذ مف الثمث فقط إن بإجنزة ،لكف صرحكا ب ف الكصية لمكارث ن تجكز(ٖ).
ٓ -تبطؿ الكصية بنلزائد إف رده كارث خنص مطمؽ التصرؼ أليه حقه فإف لـ يكف كارث خنص بطمت ف،

الزائد ألف الحؽ لممسمميف فال مجيز أك كنف كهك غير مطمؽ التصرؼ(ٗ).

أدلة المذىب الثاني :استدؿ الفريؽ الثني ،القنئؿ بجكاز الكقؼ عم الكرثة بنلسية اليبكية كالقينس كالمعقكؿ:

)ُ)
)ِ)
)ّ)
)ْ)
)ٓ)
)ٔ)

المغي :،نبف قدامة المقدس.)ِٓ/ٔ( ،،
المصدر السنبؽ.)ِٕ/ٔ( :
المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.
المبدع ف ،شرح المقي  :نبف مفمح.)َِِ/ٓ( ،
المحيط البرهني ،ف ،الفقه اليعمني :،لمبخنرم.)ُْٖ/ٔ( ،
البحر الرائؽ شرح كيز الدقنئؽ :نبف يجيـ.)ُُِ/ٓ( ،

)ٕ)

المحيط البرهني ،ف ،الفقه اليعمني :،لمبخنرم.)ُِٖ/ٔ( ،

)ٗ)

اإلقينع ف ،حؿ ألفنظ أب ،شجنع :لمشربيي.)ّٗٓ/ِ( ،،

)ٖ)

البحر الرائؽ شرح كيز الدقنئؽ :نبف يجيـ ،)َُِ/ٓ( ،البينف ف ،مذهب اإلمنـ الشنفع :،لمعمراي.)ٗٓ/ٖ( ،،
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أوالً -السنة النبوية:

ً
ً ً ً
ً
ً
ًً
الر ٍحم ًف َّ ً ً
يف إً ٍف
ير اٍل يم ٍؤ ًمي ى
الرحيـ ،ىه ىذا ىمن أ ٍىك ى
ص به ىع ٍب يد ا﵀ يع ىم ير أىم ي
حديث عمر  أيه كتب" :ب ٍسـ ا﵀ َّ ى
يقه الَّ ًذم ًف ً
يه ،كاٍل ًم ىنئ ىة الس ً َّ ً
َّ ً ً ً
ً
ث أ َّ
يه،
ث بً ًه ىح ىد ه
ىح ىد ى
َّهـ الذم بً ىخ ٍيىب ىر ،ىكىرًق ى ي
ٍ
ىف ثى ٍم نغن ،ىكص ٍرىم ىة ٍب ىف ٍاألى ٍك ىكًع ،ىكاٍل ىع ٍب ىد الذم ف ى
طعمه مح َّم هد رس ي ً
ت ،ثيَّـ يمً ً
ًً
كاٍل ًم ىنئ ىة ،يعيً ،اٍلكس ى َّ ً
ىهمًهىن ،ىن
الر ً
يه يذك َّأ
ص ية ىمن ىعن ىش ٍ
ٍم ًم ٍف أ ٍ
ى
ى ٍ
ىٍ
كؿ ا﵀  تىميه ىح ٍف ى
ؽ الذم أى ٍ ى ى ي ي ى ى ي
ى
ً
ً
ً
ً
َّ
ً
ث ىأرىل م ىف السَّنئؿ كاٍل ىم ٍح ير ً
كـ ىكىذ ًكم اٍل يق ٍرىب  ،ىكىن ىح ىرىج ىعمى ىكًليٍّه ًإ ٍف أى ىك ىؿ أ ٍىك أىك ىؿ ،أ ًىك
نع ىكىن يي ٍشتىىرل ،يي ٍيفقي يه ىح ٍي ي
ييىب ي
ى
يقن ًم ٍيهي"(ُ).
ا ٍشتىىرل لى يه ىرًق ن
وجو الداللة:

أف عمر  أكقؼ هذه الكقكؼ ألحد كرثته كه ،حفصة ،كالحجة أيه جعؿ لحفصة أف تم ،كقفه ،كت كؿ

ميه ،كتشترم رقيقن(ِ).
ثانياً -القياس:

القياس عمى األجنبي:

يصح الكقؼ عم بعض الكرثة فكؽ الثمث قينسن عم الكقؼ عم األجنيب،ػ بجنم أيهن تبرعنت(ّ).

ثالثاً -من المعقول:

ُ -إف الكقؼ ليس ف ،معي المنؿ ،فهك كعتؽ الكارث ككنلكقؼ عم األجنيب(ْ).
ِ -إف فيه شركنء لغير كارث مف كلد الكلد كمن تينسؿ مف األعقنب(ٓ).

ّ -إيه كنلميراث لمذكر مثؿ حظ األيثييف ،كلككيه كقفن لـ يبطؿ من ينب أكند الصمب لتعمؽ حؽ غيرهـ به(ٔ).
ْ -إف أكند األعينف إذا منتكا رج الكقؼ ألكندهـ(ٕ).

ٓ -يعتبر شرطه فيمن خص أكند األكند أليهـ ي خذكف عم حكـ الكقؼ(ٖ).

ٔ -إف القصد مف الكقؼ دكاـ الثكاب لمكاقؼ فمـ يممؾ الكارث رد الثمث إذ ن ضرر عميه فيه ،كأليه يممؾ إخراج

)ُ)

سيف أب ،داكد :كتنب (الكصنين) ،بنب (من جنء ف ،الرجؿ يكقؼ الكقؼ) ،حديث رقـ (ِٕٖٗ) ،)ُُٕ/ّ( ،مصيؼ عبد الرزاؽ

الصيعني :،كتنب (أهؿ الكتنبيف) ،بنب (كصية عمر بف الخطنب) ،حديث رقـ (ُُْٕٗ) ،)ّٕٕ/َُ( ،السيف الكبرل لمبيهق:،
كتنب (الزكنة) ،بنب (الصدقنت المحرمنت) ،حديث رقـ (ّْٗٔ) .)ِْٔ/ٔ( ،كالحديث سكت عيه الميذرم ،ايظر :عكف المعبكد:
لمعظيـ آبندم ،)ُٔ/ٖ( ،كصححه األلبني.،
)ِ)
)ّ)
)ْ)
)ٓ)

المغي :،نبف قدامة المقدس.)ِٔ/ٔ( ،،
المغي :،نبف قدامة المقدس ،)ِٔ/ٔ( ،،المبدع ف ،شرح المقي  :نبف مفمح.)َِِ/ٓ( ،
المبدع ف ،شرح المقي  :نبف مفمح.)َِِ/ٓ( ،
التنج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ :لممكاؽ.)َْٔ- ّٔٗ/ٕ( ،

)ٔ)

شرح مختصر خميؿ :لمخرش ،)ٖٔ/ٕ( ،،حنشية الدسكق ،عم الشرح الكبير :لمدسكق.)ّٖ/ْ( ،،

)ٖ)

حنشية الدسكق ،عم الشرح الكبير :لمدسكق.)ّٖ/ْ( ،،

)ٕ)

حنشية الدسكق ،عم الشرح الكبير :لمدسكق.)ّٖ/ْ( ،،
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الثمث عف الكرثة بنلكمية فكقفه عميه أكل (ُ).

ٕ -إف الكقؼ غير الكصية أليه ن يبنع ،كن يكرث ،كن يصير ممكن لمكرثة ييتفعكف بغمتهن(ِ).

خامساً -المناقشة:

مناقشة أدلة المذىب األول :يكقشت بعض أدلتهـ بمن ي ت:،

ٔ -يجاب عن استدالليم بالسنة:

أ -إف الكقؼ غير الكصية أليه ن يبنع ،كن يكرث ،كن يصير ممكن لمكرثة ييتفعكف بغمتهن(ّ).

ب -ن ييحتج به عم إبطنؿ صكرة المس لة أليه كرد ف ،اليه ،عف الكصية لمكرثة ،كبينف الفرائض ألصحنبهن،
فهك خنرج محؿ اليزاع .كا﵀ أعمـ.

ٕ -يجاب عن المعقول:
ينقش البنحث استدنلهـ بنلمعقكؿ بمن ي ت:،

ُ -إف الكقؼ ليس ميراثن حت يقكؿ بحرمنف أكند انبف المكص له ف ،حينته.
فرؽ بيف الكصية كالكقؼ:
ِ -هينؾ ه
 -فنلكصية تيفذ بعد الكفنة كالكقؼ يككف حنؿ الحينة.

 الكصية تككف بنلعيف كالميفعة كتؤكؿ إل الممؾ ،أمن الكقؼ ن يككف إن بنلمينف كن يؤكؿ إل الممؾ. -الكرثة لهـ أف يجيزكا من زاد عف الثمث ف ،الكصية ،أمن الكقؼ فهك حبس مينف كليس تمميكن.

ّ -ن تصير ميراثن بعد كفنة انبف ألف الدار لـ تصبح ممكن لالبف بعقد الكقؼ.

ْ -إف سنئر الكرثة يستحقكف يصيبهـ مف الكقؼ بمكجب قكؿ الرجؿ (كعم عقبه) ،فنلكقؼ كنف عميه كعم
عقبه.

مناقشة أدلة المذىب الثاني :يكقشت بعض أدلتهـ بمن ي ت:،
ٔ -يجاب عن استدالليم بالسنة:
أ -إف خبر عمر ،فإيه لـ يخص بعض الكرثة بكقفه ،كاليزاع إيمن هك ف ،تخصيص بعضهـ ،كأمن جعؿ الكنية
لحفصة ،فميس ذلؾ كقفن عميهن ،فال يككف ذلؾ كاردان ف ،محؿ اليزاع ،كككيه ايتفنعن بنلغمة ن يقتض ،جكاز

التخصيص ،بدليؿ من لك أكص لكرثته بميفعة عبد ،لـ يجز .كيحتمؿ أف يحمؿ كالـ أحمد ف ،ركاية الجمنعة،
عم أيه كقؼ عم جمي الكرثة ،ليككف عم كفؽ حديث عمر ،كعم كفؽ الدليؿ الذم ذكرين(ْ).

ب -حديث عمر ليس فيه تخصيص لبعض الكرثة بنلكقؼ أليه جعؿ الكنية إليهن ،كليس ذلؾ كقفن عميهن(ٓ).

)ُ)
)ِ)

حنشية الجمؿ عم شرح الميهج :لمجمؿ.)ِٖٓ/ّ( ،
المبدع ف ،شرح المقي  :نبف مفمح.)َِِ/ٓ( ،

)ّ)

المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.

)ٓ)

المبدع ف ،شرح المقي  :نبف مفمح.)َِِ/ٓ( ،

)ْ)

المغي :،نبف قدامة المقدس.)ِٕ/ٔ( ،،
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ج -إيه لـ يثبت عف عمر أيه أكقفهن ف ،مرض مكته ،فهك خنرج محؿ اليزاع.
ٕ -يجاب عن استدالليم بالمعقول:

ُ -إيه تخصيص لبعض كرثته بمنله ف ،مرضه ،فمي ميه كنلكصية ،كالحنقن له بنلهبة(ُ).

ِ -ف ،حنؿ المرض ن يصح إن بإجنزة بقية الكرثة ألف التبرع ف ،مرض المكت عم بعض الكرثة يتكقؼ

عم رضن البنقيف(ِ).

ّ -إف القصد مف الكقؼ دكاـ األجر لمكاقؼ ،فمـ يممؾ الكارث رده ،إذ ن ضرر عميه فيه ،كأليه يممؾ إخراج

الثمث عف الكارث بنلكمية ،فكقفه عميه أكل (ّ).

ْ -ن معي إلجنزة انبف ذلؾ فإيه ن يجكز كصي نة ،تفريعن عم أف الكصية بنطمة ،ن تيفذ بنإلجنزة(ْ).

ٓ -ألف الكقؼ ف ،المرض كصية فتيفذ مف الثمث فقط إن بإجنزة ،لكف صرحكا ب ف الكصية لمكارث ن تجكز،
كلعؿ مرادهـ أيهن ن تجكز حيث كجد المينزع كهك الكارث اآلخر لتعمؽ حقه أمن إذا لـ يكجد كارث غير المكص
له فتجكز بال إجنزة لعدـ المينزع ،لكف قد يقنؿ إذا لـ يكجد غيره فمـ ن تجكز ف ،الكؿ بؿ تكقؼ جكازهن ف،

الثمثيف عم اإلجنزة(ٓ).

ٔ -كقد يجنب ب ف الشنرع لـ يجعؿ لممكص ،حقن فيمن زاد عم الثمث ،فمـ تجز ف ،الزائد ،كاف كنيت لمكارث بال

مينزع إن إذا أجنزهن(ٔ).

ٕ -أف الكقؼ ف ،مرض المكت كصية(ٕ).

سادساً -الترجيح:

والراجح فيما أراه –وا﵀ أعمم -القول بأن الوقف عمى بعض الورثة في مرض الموت جائز في حدود

ف عمى إجازة الورثة؛ وذلك األمور اآلتية:
الثمث ،وأن ما زاد عمى الثمث موقو ٌ
ُ -ن شؾ أف التبرع ب م يكوع مف التبرعنت ف ،مرض المكت يقتض ،مكافقة كرضن بنق ،الكرثة هركبن مف
تهمة تفضيؿ بعض الكرثة.

ِ -إف الكقؼ ف ،مرض المكت يشبه الكصية مف بنب التبرع ،كن يقكؿ كنلكصية نختالؼ ٍّ
كؿ ميهمن.
ّ -إف الشنرع جعؿ لممكص ،حقن ف ،حدكد الثمث كجعؿ من زاد يتكقؼ عم إجنزة الكرثة.

َّ
المعقب ،كقد
بينء عم أيه كصية كاستثيكا
ْ -إف المنلكية يقكلكف ببطالف الكقؼ ف ،مرض المكت مطمقن ن
كقعكا ف ،التينقض ،حيث أجنزكا الكصية له مطمقن دكف إجنزة الكرثة ،كجعمكه كنلميراث.
)ُ)
)ِ)
)ّ)
)ْ)

المبدع ف ،شرح المقي  :نبف مفمح.)َِِ/ٓ( ،
تحفة المحتنج ف ،شرح الميهنج :لمهيتم.)ِْٕ/ٔ( ،،
إعنية الطنلبيف عم حؿ ألفنظ فتح المعيف :لمبكرم.)ُٗٔ/ّ( ،
يهنية المطمب ف ،دراية المذهب :لمجكيي.)ٗٔ/ُُ( ،،

)ٓ)

البحر الرائؽ شرح كيز الدقنئؽ :نبف يجيـ.)َُِ/ٓ( ،

)ٕ)

المصدر السنبؽ.)ُُِ/ٓ( :

)ٔ)

المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.
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ٓ -قكله ف ،صكرة المس لة (عم أصغر أكنده) دؿ عم كجكد كرثة آخريف ،فال تجكز الصكرة إن بإجنزتهـ.
و
جهة خيرية ن
اـ الثكاب لمكاقؼ ،صحيح بال جداؿ ،لكف إذا كنف عم
ٔ -القكؿ ب ف
ى
القصد مف الكقؼ دك ي
و
أحد مف الكرثة.
عم
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ادلغهة انثانث

احلثس عهى َند انُند َال َند نُندي ٌُو يثس

أو ًال -صورة المسألة:

(رجل حبس حبساً عند الموت عمى ولد ولده وال ولد يومئذ لولده)(ٔ).

ثانياً -تحرير محل النزاع:

(ِ)

اتفؽ األئمةي األربعةي

ال لمتممؾ ،كاتفقكا عم
عم صحة الكقؼ عم معيف ،كأيه يشترط فيه أف يككف أه ن

صحة الكقؼ إذا كنف عم معمكـ انبتداء كانيتهنء غير ميقط (ّ) ،كاختمفكا ف ،الكقؼ عم ىم ٍف سيكلد أك ىم ٍف لـ
ييخمؽ.
ثالثاً -مذاىب الفقياء :اختمؼ الفقهنء ف ،هذه المس لة عم مذهبيف:

المذىب األول :ذىب الحنفية(ٗ) والشافعية(٘) والحنابمة( )ٙإلى أن الوقف عمى من لم ُيخمَق باطل.
قنؿ اإلمام أبو حنيفة -رحمه ا﵀" :-ف ،رجؿ حبس حبسن عيد المكت عم كلد كلده كن كلد يكمئذ لكلده:

فإف هذا بنطؿ ألف الكصية ن تق لمف لـ ييخمؽ كلـ يكف"(ٕ).
قنؿ العمراني –رحمه ا﵀" :-إف كنف الكقؼ مجهكؿ انبتداء كانيتهنء ،مثؿ أف يقكؿ :كقفت دارم عم أكندم،
كن أكند له ،أك عم رجنؿ ،أك عم حمؿ هذه المرأة ..فال يصح الكقؼ ألف الكقؼ تمميؾ لمرقبة كالميفعة ،فمـ

يصح عم مف ن يممؾ ،كمن ن يصح البي كاإلجنرة مف غير ممؾ"(ٖ).
)ُ)
)ِ)

الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ْٓ/ّ( ،،
المحيط البرهني ،ف ،الفقه اليعمني :،نبف منزة ،)ِِٓ/ٔ( ،اإلسعنؼ ف ،أحكنـ األكقنؼ :لمطرابمس( ،،ص ،)ٓٗ :التنج

كاإلكميؿ لمختصر خميؿ :لممكاؽ ،)ُّٔ/ٕ( ،حنشية العدكم عم

كفنية الطنلب الربني :،لمعدكم ،)ِٔٓ/ِ( ،ميهنج الطنلبيف

كعمدة المفتيف ف ،الفقه :لميككم( ،ص ،)ُٖٔ :اإلقينع ف ،حؿ ألفنظ أب ،شجنع :لمشربيي ،)ُّٔ/ِ( ،،الشرح الكبير عم متف
المقي  :نبف قدامة الجمنعيم ،)ُٖٗ/ٔ( ،،المبدع ف ،شرح المقي  :نبف مفمح.)ُٓٗ/ٓ( ،
)ّ)

العينية شرح الهداية :لمبنبرت ،)ِِٔ/ٔ( ،،الجكهرة الييرة عم

مختصر القدكرم :لمزبيدم ،)ّّٓ/ُ( ،الذخيرة :لمقراف،،

(ٔ ،)ّّٗ/شرح مختصر خميؿ :لمخرش ،)ْٖ/ٕ( ،،المهذب ف ،فقه اإلمنـ الشنفع :،لمشيرازم ،)ِّٓ/ِ( ،البينف ف ،مذهب

اإلمنـ الشنفع :،لمعمراي ،)ٕٔ/ٖ( ،،الكنف ،ف ،فقه اإلمنـ أحمد :نبف قدامة المقدس ،)ِّٓ/ِ( ،،المبدع ف ،شرح المقي  :نبف
مفمح.)ُْٔ/ٓ( ،

)ْ)

المحيط البرهني ،ف ،الفقه اليعمني :،نبف منزة ،)ُٓٔ-ُِٓ/ٔ( ،الجكهرة الييرة عم مختصر القدكرم :لمزبيدم،)ّّٓ/ُ( ،

اإلسعنؼ ف ،أحكنـ األكقنؼ :لمطرابمس( ،،ص ،)ٕٗ :الدر المختنر كحنشية ابف عنبديف (رد المحتنر) :نبف عنبديف.)َّْ/ْ( ،
)ٓ)

ركضة الطنلبيف :لميككم ،) ِّٖ/ٓ( ،فتح المعيف بشرح قرة العيف بمهمنت الديف :لممميبنرم( ،ص ،)َّْ :يهنية المحتنج إل

شرح الميهنج :لمرمم.)ّْٔ/ٓ( ،،

)ٔ)

المبدع ف ،شرح المقي  :نبف مفمح ،)َُٔ/ٓ( ،اإليصنؼ ف ،معرفة الراجح مف الخالؼ :لممرداكم ،)ّْ/ٕ( ،اإلقينع ف ،فقه

اإلمنـ أحمد بف حيبؿ :لمحجنكم.)ٔ/ّ( ،
)ٕ)
)ٖ)

الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ْٓ/ّ( ،،
البينف ف ،مذهب اإلمنـ الشنفع :،لمعمراي.)ٖٔ/ٖ( ،،
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ال أم :أصنلة كقكله :كقفت هذا عم مف سيكلد ل،
قنؿ البيوتي –رحمه ا﵀" :-كن يصح الكقؼ عم معدكـ أص ن

أك لفالف أك عم

مف يحدث ل ،أك لفالف أليه ن يصح تمميؾ المعدكـ ،كيصح الكقؼ عم

المعدكـ تبعن

ككقفت عم أكندم ،كمف سيكلد ل ،،أك عم أكند زيد ،كمف يكلد له ،أك عم أكندم ثـ أكندهـ أبدنا"(ُ).

المذىب الثاني :ذىب المالكية(ِ) إلى أنو تُحبس الوصية من الثمث انتظاراً لولد الولد ،فإن ُولد لولده كان لو
الوقف ،وان أيس من ولد الولد رجعت لو الوصية ،وان شاء رجع عن حبسو قبل أن يولد لو.
األصؿ ف ،مذهب المنلكية أف الكقؼ يبطؿ فيمن ن يجكز الكقؼ عميه ،كيصح فيمن يصح عميه كن يضر

انيقطنع ،قنؿ الخرش– ،رحمه ا﵀" :-كالحنصؿ أف الظنهر مف مذهبين أيه يبطؿ فيمن ن يجكز الكقؼ عميه

كيصح فيمن يصح عميه كن يضر انيقطنع"(ّ).
كلهـ ف ،هذه الصكرة كأشبنههن أقكاؿ:

فاإلمام مالك – رحمه ا﵀ -يقكؿ :يحبس الكقؼ حت ظهكر الكلد كيككف له الكقؼ ،كله بيعه كيرج له حبسه من
لـ يكلد له ،كقنؿ ابف القنسـ :ليس له بيعه إن عيد ي سه مف الكلد ،كقنؿ ابف المنجشكف يحكـ بحبسه كيخرج إل

يد ثقة ليصح حكزه كتكقؼ ثمرته ،فإف كلد له فمهـ كان فألقرب الينس(ْ).
رابعاً -سبب الخالف:

اشتراط التيجيز ف ،صيغة عقد الكقؼ ،فرأل الفريؽ األكؿ أيه ن يصح إذا أيضيؼ إل المستقبؿ ألف

الكقؼ فيه معي التمميؾ ،كالفريؽ الثني ،لـ يشترط التيجيز كرآه أيه يجكز.
خامساً -األدلـــــــة:

أدلة المذىب األول :استدؿ الفريؽ األكؿ بنلمعقكؿ:

ُ -إف الكصية ن تق لمف لـ يخمؽ كلـ يكف(ٓ).

ِ -ألف الحؽ إيمن يممكه ف ،الكقؼ يكـ الكقؼ بدنلة أف الكاقؼ ن يقدر عم الرجكع ميه عم قكؿ مجيزم

الكقؼ ،كن يممؾ إدخنؿ غيرهـ عميهـ(ٔ).

ّ -ن يصح الكقؼ عم معدكـ ألف الكقؼ تمميؾ الميفعة(ٕ).

ْ -لعدـ كجكده خنرجن حنؿ الكقؼ ،فال يمكف تمميؾ المعدكـ(ٖ).
)ُ)
)ِ)

كشنؼ القينع :لمبهكت.)َِٓ/ْ( ،،
اليكادر كالزيندات :لمقيركاي ،) ِٖ/ُِ( ،،الفكاكه الدكاي ،عم

رسنلة ابف أب ،زيد القيركاي :،لميفراكم ،)ُِٔ/ِ( ،حنشية

الدسكق ،عم الشرح الكبير :لمدسكق ،)ٖٗ/ْ( ،،حنشية الصنكم عم الشرح الصغير :لمصنكم.)ُُٔ/ْ( ،

)ّ)

شرح مختصر خميؿ :لمخرش.)ْٖ/ٕ( ،،

)ٓ)

الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ْٓ/ّ( ،،

)ْ) ميح الجميؿ شرح مختصر خميؿ :لعميش.)َُٓ/ٖ( ،
)ٔ)

المحيط البرهني ،ف ،الفقه اليعمني :،نبف منزة.)ُِٓ/ٔ( ،

)ٖ)

إعنية الطنلبيف عم حؿ ألفنظ فتح المعيف :لمبكرم ،)ُّٗ/ّ( ،كشنؼ القينع :لمبهكت.)َِٓ/ْ( ،،

)ٕ)

يهنية المحتنج إل شرح الميهنج :لمرمم ،)ّْٔ/ٓ( ،،حنشية البجيرم ،عم الخطيب :لمبجيرم.)ِْٔ/ّ( ،،
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ٓ -إف الكقؼ يقتض ،التمميؾ ،كألف جهنلة المصرؼ مبطمة فعدـ ذكره أكل (ُ).
أدلة المذىب الثاني :استدؿ الفريؽ الثني ،بنلمعقكؿ:

ُ -إف الكقؼ يكع مف التمميؾ ف ،المينف أك األعينف ،فجنز أف يعـ أك يخص كنلعكارم كالهبنت كالكصنين(ِ).
ِ -إ ف الحبس لـ يتعمؽ به قبكؿ أحد لعدـ كجكده فيمزـ سببه ،فمه أف يبيعه ،كربمن مف ذكر فيه ن يخمك ،فإذا
كلد له فقد تعمؽ حؽ المكلكد به فمـ يجز له بيعه(ّ).

خامساً -المناقشة:

بعض أدلتهـ مف المعقكؿ بمن ي ت:،
مناقشة أدلة المذىب األول :ينقش البنحث
ى
كقؼ كليس كصية ،كتفترؽ الكصية عف الكقؼ ،ب ف الكصية تيفذ بعد المكت كالكقؼ حنؿ الحينة،
ُ -إف هذا ه
كن تككف الكصية إن بنلثمث ،أمن الكقؼ فيككف ب م عيف يريد كقفهن ﵀.

ِ -إف الميفعة مالزمة لمعيف ،كليست معدكمة يكـ الكقؼ.

ّ -إف الفقهنء األربعة اتفقكا عم جكاز أف يقؼ الرجؿ عم المسنكيف بعد ايقطنع الذرية.
ْ -إف الكقؼ ييراد به الثكاب عم الدكاـ فتصح عم
و
عصر كأكاف.

ىم ٍف ييقط

كنلكقؼ عم الفقراء ،فال يكجدكف ف ،كؿ

ال لمتممؾ كنلكقؼ عم الجييف ،فمه
ٓ -ن يشترط كجكد المكقكؼ عميه حنؿ الكقؼ ،بؿ يشترط أف يككف أه ن

أهمية كجكب ينقصة ،يجب له ن عميه ،كمف فركع هذه األهمية :استحقنقه الميراث كالكصية(ْ).
ٔ -إف الفقهنء يصكا عم أف الذرية إذا ايقطعت فإيه يصرؼ إل الفقراء.
مناقشة أدلة المذىب الثاني :يكقشت أدلتهـ بمن ي ت:،

ُ -كيؼ يصح تمميؾ المكقكؼ عميه كهك معدكـ غير مكجكد(ٓ).

ِ -لمن لزـ الكقؼ بكجكد المكقكؼ عميه استمر ثبكته لكجكد متعمقه كقبمه ن كجكد لمتعمقه حكمن(ٔ).
ّ -لـ يي ىيقؿ عف أحد مف الفقهنء القكؿ أيه تجكز الكصية لمف لـ ييخمؽ(ٕ).
ْ -إيه حبس قد صنر عم مجهكؿ مف ي ت ،،فصنر مكقكفن أبدان كمرجعه ألكل

متكمـ(ٖ).

)ُ)
)ِ)
)ّ)
)ْ)
)ٓ)

الينس بنلمحبس كلهـ فيه

اإلقينع ف ،فقه اإلمنـ أحمد بف حيبؿ :لمحجنكم.)ٔ/ّ( ،
الفكاكه الدكاي ،عم رسنلة ابف أب ،زيد القيركاي :،لميفراكم.)ُِٔ/ِ( ،
الميتق شرح المكط  :لمزرقني ،)ُِٗ/ٔ( ،،الذخيرة :لمقراف.)ِّْ/ٔ( ،،
تيسير عمـ أصكؿ الفقه :لمعيزم( ،ص.)ٖٔ :
كشنؼ القينع :لمبهكت.)َِٓ/ْ( ،،

)ٔ)

طنب ،)ِِ/ٔ( ،ميح الجميؿ شرح مختصر خميؿ :لعميش.)ُُّ/ٖ( ،
مكاهب الجميؿ ف ،شرح مختصر خميؿ :لمح ٌ

)ٖ)

طنب ،)ِِ/ٔ( ،ميح الجميؿ شرح مختصر خميؿ :لعميش.)ُُّ/ٖ( ،
مكاهب الجميؿ ف ،شرح مختصر خميؿ :لمح ٌ

)ٕ)

الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ٓٓ/ّ( ،،
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سادساً -الترجيح:

والراجح في نظري –وا﵀ أعمم -القول بعدم جواز الوقف عمى من سيولد ،وىو قول جميور الفقياء؛

وذلك لألمور اآلتية:
ُ -إيه ن يصح الكقؼ عم المعدكـ ألف الكقؼ يكعه مف التمميؾ ،كن يمكف تمميؾ المعدكـ.
ِ -إف الكقؼ تمميؾ الميفعة ،فال يصح عم مف ن يممؾ.
مف سيكلد.
ّ -إف الكقؼ يراد به الثكاب عم الدكاـ ،فال يصح عم
ٍ
تقك عم إثبنت رأيهـ كمكاجهة أدلة الجمهكر.
ْ -ضعؼ أدلة المنلكية ،حيث لـ ى
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ادلغهة انساتع

أو ًال -صورة المسألة:

انسجم ال َند نً َيثس تدازي عهى َند َندي

(رجل ال ولد لو وحبس داراً عمى ولد ولده)(ٔ).

ثانياً -تحرير محل النزاع:

اتفقت كممةي الفقهنء األربعة

(ِ)

عم صحة الكقؼ عم

ال لمتممؾ،
معيف ،كأيه يشترط فيه أف يككف أه ن

كاتفقكا عم صحة الكقؼ إذا كنف عم معمكـ انبتداء كانيتهنء غير ميقط (ّ) ،كاختمفكا ف ،الكقؼ عم المعدكـ
أك مف سيكلد.

ثالثاً -مذاىب الفقياء :اختمؼ الفقهنء ف ،هذه المس لة عم مذهبيف:

المذىب األول :ذىب الحنفية(ٗ) والشافعية(٘) والحنابمة( )ٙإلى أن الوقف باطل ُولد لو أم لم يولد.
قنؿ اإلمام أبو حنيفة -رحمه ا﵀" :-ف ،رجؿ ن كلد له حبس داره عم كلد كلده :فإف هذا بنطؿ كلد له

كلد أك لـ يكلد كذلؾ أف كلد لكلده كلد فهذا بنطؿ"(ٕ).

مذهب الحيفية هك أيه إذا كقؼ الرجؿ أرضه عم كلده ،فإيمن يدخؿ تحت الكقؼ الكلد المكجكد يكـ كجكد الغمة
ألف الحؽ إيمن يممكه ف ،الكقؼ يكـ ا لكقؼ بدنلة أف الكاقؼ ن يقدر عم الرجكع ميه ،كن يممؾ إدخنؿ غيرهـ
عميهـ ،كيعتبر شرط يكـ الكقؼ ،فصنر يكـ الكقؼ كيكـ مكت المكص ،ف ،الكصية ألف المكقكؼ عميه ن يممؾ

الرقبة بؿ يممؾ الغمة ،كالغمة معدكمة يكـ الكقؼ كالمعدكـ ن يممؾ ،كايمن يممؾ المكجكد(ٖ).
)ُ)
)ِ)

الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ٓٓ/ّ( ،،
المحيط البرهني ،ف ،الفقه اليعمني :،نبف منزة ،)ِِٓ/ٔ( ،اإلسعنؼ ف ،أحكنـ األكقنؼ :لمطرابمس( ،،ص ،)ٓٗ :التنج

كاإلكميؿ لمختصر خميؿ :لممكاؽ ،)ُّٔ/ٕ( ،حنشية العدكم عم

كفنية الطنلب الربني :،لمعدكم ،)ِٔٓ/ِ( ،ميهنج الطنلبيف

كعمدة المفتيف ف ،الفقه :لميككم( ،ص ،)ُٖٔ :اإلقينع ف ،حؿ ألفنظ أب ،شجنع :لمشربيي ،)ُّٔ/ِ( ،،الشرح الكبير عم متف
المقي  :نبف قدامة الجمنعيم ،)ُٖٗ/ٔ( ،،المبدع ف ،شرح المقي  :نبف مفمح.)ُٓٗ/ٓ( ،
)ّ)

العينية شرح الهداية :لمبنبرت ،)ِِٔ/ٔ( ،،الجكهرة الييرة عم

مختصر القدكرم :لمزبيدم ،)ّّٓ/ُ( ،الذخيرة :لمقراف،،

(ٔ ،)ّّٗ/شرح مختصر خميؿ :لمخرش ،)ْٖ/ٕ( ،،المهذب ف ،فقه اإلمنـ الشنفع :،لمشيرازم ،)ِّٓ/ِ( ،البينف ف ،مذهب
اإلمنـ الشنفع :،لمعمراي ،)ٕٔ/ٖ( ،،الكنف ،ف ،فقه اإلمنـ أحمد :نبف قدامة المقدس ،)ِّٓ/ِ( ،،المبدع ف ،شرح المقي  :نبف
مفمح.)ُْٔ/ٓ( ،

)ْ)
)ٓ)

المحيط البرهني ،ف ،الفقه اليعمني :،نبف منزة ،)ُٓٔ-ُِٓ/ٔ( ،الجكهرة الييرة عم مختصر القدكرم :لمزبيدم.)ّّٓ/ُ( ،
التيبيه ف ،الفقه الشنفع :،لمشيرازم ،)ُّٔ/ُ( ،المهذب ف ،فقه اإلمنـ الشنفع :،لمشيرازم ،)ِّْ/ِ( ،يهنية المحتنج :لمرمم،،

(ٓ ،)ّْٔ/حنشية البجيرم ،عم الخطيب :لمبجيرم.)ِْٔ/ّ( ،،
)ٔ)

الفركع كتصحيح الفركع :نبف مفمح ،)ّّٓ/ٕ( ،شرح ميته اإلرادات :لمبهكت ،)َْْ/ِ( ،،مطنلب أكل ،اليه  :لمرحيبني،،

(ْ.)ِٖٗ/
)ٕ)
)ٖ)

الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ٓٓ/ّ( ،،
المحيط البرهني ،ف ،الفقه اليعمني :،نبف منزة.)ُِٓ/ٔ( ،
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قنؿ ابن حجر الييتمي –رحمه ا﵀" :-فال يصح الكقؼ عم معدكد كعم مسجد سيبي أك عم كلده كن كلد له
أك عم فقراء أكنده كن فقير فيهـ"(ُ).

قنؿ ابن مفمح –رحمه ا﵀" :-كن عم

ال ككقفه عم
معدكـ أص ن

"المغي "،أليه يراد لمدكاـ بخالؼ الكصية"(ِ).

مف سيكلد ل ،أك لفالف ،كصححه فيه ف،

المذىب الثاني :ذىب المالكية(ّ) إلى أن لو بيع الوقف قبل أن يولد لو ،فإن ُولد لو لم يكن لو أن يرجع.
قنؿ اإلمام مالك –رحمه ا﵀" :-مف حبس عم كلده كن كلد له فمه بيعه ،فإف كلد له فميس له بيعه"(ْ).
ال لـ يكف كقفن
ال أص ن
يظهر مف قكؿ اإلمنـ منلؾ أف الكقؼ غير بنطؿ بؿ صحيح غير نزـ أليه لك كنف بنط ن

كلك غفؿ عيه حت أت له كلد ،كالظنهر كذلؾ أف الغمة له حت يكلد له ،كسكاء عيده بمغ سف مف ن يكلد له أـ

ن ،أيس مف الكندة أـ ن فمه بيعه من لـ يكلد له(ٓ).
رابعاً -سبب الخالف:

كجكد المكقكؼ عميه حنؿ الكقؼ ،مف اشترط ذلؾ قنؿ بعدـ جكاز الكقؼ عم

يشترطه كاكتف ب هميه تمميكه كلك حكمن قنؿ بنلجكاز.

مف سيكلد ،كمف لـ

خامساً -األدلـــــــة:

أدلة المذىب األول :استدؿ الفريؽ األكؿ بنلمعقكؿ:

ُ -إ ف الحؽ إيمن يممكه ف ،الكقؼ يكـ الكقؼ بدنلة أف الكاقؼ ن يقدر عم الرجكع ميه(ٔ).
ِ -إف المكقكؼ عميه ن يممؾ الرقبة بؿ يممؾ الغمة ،كالغمة معدكمة يكـ الكقؼ كالمعدكـ ن يممؾ ،كايمن يممؾ

المكجكد(ٕ).

ّ -إ ف كؿ غمة تدرؾ ،فإيمن ييظر إل مستحقهن كقت اإلدراؾ ،كن ييظر إل من مض (ٖ).
ْ -ن يممؾ إدخنؿ غيرهـ عميهـ ،كيعتبر شرط يكـ الكقؼ ،فصنر يكـ الكقؼ كيكـ مكت المكص ،ف،

الكصية(ٗ).

)ُ)

تحفة المحتنج ف ،شرح الميهنج :لمهيتم.)ِِْ/ٔ( ،،

)ِ)

المبدع ف ،شرح المقي  :نبف مفمح.)َُٔ/ٓ( ،

)ْ)

اليكادر كالزيندات :لمقيركاي.)ِٖ/ُِ( ،،

)ّ)
لممكاؽ ،) ِّٔ/ٕ( ،حنشية الدسكق ،عم الشرح الكبير :لمدسكق ،)ٕٕ/ْ( ،،ميح
الذخيرة :لمقراف ،)ِّْ/ٔ( ،،التنج كاإلكميؿٌ :
الجميؿ شرح مختصر خميؿ :لعميش.)ُُّ/ٖ( ،
)ٓ)
)ٔ)

ايظر :شرح مختصر خميؿ :لمخرش ،)ّٗ/ٕ( ،،ميح الجميؿ شرح مختصر خميؿ :لعميش.)َُٓ/ٖ( ،
المحيط البرهني ،ف ،الفقه اليعمني :،نبف منزة.)ُِٓ/ٔ( ،

)ٕ)

المصدر السنبؽ الجزء كالصفحة.

)ٗ)

المصدر السنبؽ.)ُِٓ/ٔ( :

)ٖ)

المصدر السنبؽ.)ُْٓ/ٔ( :
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ٓ -إيه تمميؾ ميجز فمـ يصح ف ،مجهكؿ كنلبي كالهبة(ُ).
ٔ -إف الكقؼ تمميؾ الميفعة فال يصح عم معدكـ(ِ).
ٕ -إف الكقؼ صدقة يراد بهن الدكاـ(ّ).

ٖ -يشترط ف ،المكقكؼ عميه أف يككف مكجكدنا متحققن عيد الكقؼ(ْ).

ٗ -إف الكقؼ تمميؾ ،فال يصح عم غير معيف كنلهبة ،كألف الكقؼ يقتض ،الدكاـ كمف ممكه غير ثنبت تجكز

إزالته(ٓ).

أدلة المذىب الثاني :استدؿ الفريؽ الثني ،بنلمعقكؿ:

ُ -لمكاقؼ أف يبي العيف المكقكفة لعدـ المكقكؼ عميه(ٔ).
ِ -إف العيف المكقكفة ترج ممكن(ٕ).

ال لمتممؾ حيف الكقؼ حقيقة أك حكمن(ٖ).
ْ -صحة الكقؼ عم مف كنف أه ن

خامساً -المناقشة:

بعض أدلتهـ بمن ي ت:،
البنحث
مناقشة أدلة المذىب األول :ينقش
ي
ى
ُ -الكاقؼ ن يقدر الرجكع عف الكقؼ أليه أكقفهن ﵀ ،أمن ميفعته فإف المكقكؼ عميه ن يممكهن يكـ الكقؼ
بدنلة أف الفقراء ن يكجدكف ف ،كؿ كقت.

ِ -الغمة مالزمة لمرقبة كليست معدكمة ،كالحيفية كالمنلكية أجنزكا الكقؼ عم المعدكـ.
ّ -لـ يجعؿ هذا الكقؼ لمن مض

بؿ لمن سيكلد مف كلده.

ْ -قكلهـ (ن يممؾ إدخنؿ غيرهـ) غير صحيح ألف الفقهنء يصكا عم أف الذرية إذا ايقطعت فإف الغمة ترج
إل الفقراء.
ٓ -التيجيز شرط مختمؼ فيه بيف الفقهنء ،كليس محؿ اتفنؽ.

بعض الفقهنء –كهـ الحيفية كالمنلكية -الكقؼ عم المعدكـ كاشترطكا أف يككف أهالن لمتممؾ.
ٔ -أجنز
ي
ٕ -قكلهـ (الكقؼ صدقة يراد بهن الدكاـ) ميقكض بمن يص عميه الفقهنء ب ف الكقؼ يعكد إل الفقراء عيد ايقطنع
الذرية.
ٖ -قكلهـ (كجكد المكقكؼ شرط لصحة الكقؼ) شرط مختمؼ فيه بيف الفقهنء.
)ُ)
)ِ)
)ّ)
)ْ)
)ٓ)

اإلقينع ف ،حؿ ألفنظ أب ،شجنع :لمشربيي ،)ِّٔ/ِ( ،،المهذب ف ،فقه اإلمنـ الشنفع :،لمشيرازم.)ِّْ/ِ( ،
الجكهرة الييرة عم مختصر القدكرم :لمزبيدم ،)ّّٓ/ُ( ،حنشية البجيرم ،عم الخطيب :لمبجيرم.)ِْٔ/ّ( ،،
كفنية األخينر ف ،حؿ غنية انختصنر :لمحصي( ،،ص ،) َّْ :المبدع ف ،شرح المقي  :نبف مفمح.)َُٔ/ٓ( ،
حنشية البجيرم ،عم الخطيب :لمبجيرم.)ِْٔ/ّ( ،،
شرح ميته اإلرادات :لمبهكت ،)َّْ/ِ( ،،حنشية الركض المرب  :لميجدم.)ُْٓ/ٓ( ،

)ٔ)

الذخيرة :لمقراف.)ِّْ/ٔ( ،،

)ٖ)

حنشية الدسكق ،عم الشرح الكبير :لمدسكق.)ٕٕ/ْ( ،،

)ٕ)

شرح مختصر خميؿ :لمخرش.)ّٗ/ٕ( ،،
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ٗ -يصح الكقؼ عم غير معيف بشركط.
مناقشة أدلة المذىب الثاني :يكقشت بعض أدلتهـ بمن ي ت:،

ُ -يرد ب يه لمن لزـ بكجكده استمر ثبكته لكجكد متعمقه كقبمه ن كجكد لمتعمقه حكمن(ُ).
ِ -حبس قد صنر عم

متكمـ(ِ).

مجهكؿ مف ي ت ،،فصنر مكقكفن أبدنا ،كمرجعه ألكل

الينس بنلمحبس ،كلهـ فيه

ألكل
ّ -ليس له أف يبي أليه حبس قد صنر عم مجهكؿ مف ي ت ،،فصنر مكقكفن أبدان ،كصنر مرجعه ٍ
الينس بنلمحبس ،فمهـ ف ،ذلؾ متكمـ ف ،إخراجه مف يده .فإف حدث له كلد يرَّد إليه ،فكنف هك الذم يحكزه لكلده،
كن يضره ذلؾ مف مرجعه إليه َّ
تـ(ّ).
ألف الحكز فيه قد َّ

سادساً -الترجيح:

والذي يبدو لي رجحانو –وا﵀ أعمم -القول بعدم جواز الوقف عمى َم ْن سيولد ،وىو قول جميور
الفقياء؛ وذلك لألسباب اآلتية:

ُ -كجنهة أدلة الجمهكر العقمية.
ِ -عدـ كفنية أدلة المنلكية عم قكلهـ بنلجكاز.

ّ -إف هذه الصكرة ه ،أبعد عف الحقيقة كالكاق مف الصكرة السنبقة.
ْ -إف المكقكؼ عميه غير مكجكد ،كهك كأبكه معدكمنف ،فكيؼ يمكف تمميؾ المعدكـ.
ٓ -إف الفقهنء يصكا عم أيه يشترط ف ،المكقكؼ عميه أف يككف مكجكدان متحققن عيد الكقؼ.
ٔ -إف الكقؼ يكعه مف التمميؾ ،فال يصح عم المجهكؿ.

)ُ)

ميح الجميؿ شرح مختصر خميؿ :لعميش.)ُُّ/ٖ( ،

)ّ)

اليكادر كالزيندات :لمقيركاي.)ِٗ/ُِ( ،،

)ِ)

ميح الجميؿ شرح مختصر خميؿ :لعميش.)ُُّ/ٖ( ،
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ادلغهة اخلامس

انسجم حيثس تدازي عهى َندي ََند َندي

أو ًال -صورة المسألة:

رجل يحبس داره عمى ولده وولد ولده)(ٔ).

ثانياً -تحرير محل النزاع:

اتفؽ الفقهنء األربعة

(ِ)

عم أيه إذا كقؼ عم

قكـ كأكندهـ كذريتهـ دخؿ ف ،الكقؼ كلد البييف بغير
كننبف ،كأيه ن ش،ء لكلد الكلد ف ،كجكد

الكقؼ بنلذكر ن تدخؿ األيث
خالؼ ،كن خالؼ بييهـ أيه إف قيد
ى
الكلد ،كاف لـ يكجد كلد كنيت لكلد انبف(ّ) ،كاختمفكا ف ،دخكؿ كلد البينت.
ثالثاً -مذاىب الفقياء :اختمؼ الفقهنء ف ،هذه المس لة عم مذهبيف:
المذىب األول :ذىب الحنفية في الصحيح

(ٗ)

(٘)

والمالكية

()ٙ

والحنابمة في المعتمد

إلى أن أوالد البنات ال

يدخمون في الوقف إذا أوقف عمى ولده وولد ولده.
الصحيح عيد الحيفية كالمفت به أيه لك كقؼ عم الكلد مفردان كجمعن ن يدخؿ كلد البيت ف ،ظنهر

الركاية ،كلك كق ؼ عم كلده ككلد كلده اشترؾ كلده ككلد ابيه ،كعيدهـ ركاية ف ،صحة دخكؿ البينت إذا كقؼ
عم أكنده كأكند أكنده(ٕ).

قنؿ ابن نجيم –رحمه ا﵀" :-كن يدخؿ كلد البيت ف ،الكقؼ عم

الصحيح المفت به"(ٖ).

)ُ)
)ِ)

الكلد مفردان كجمعن ف ،ظنهر الركاية كهك

الحجة عم أهؿ المديية :لمشيبني.)ٓٔ/ّ( ،،
المحيط البرهني :،لمبخنرم ،)ُٕٓ/ٔ( ،الجكهرة الييرة :لمزبيدم ،)ّّٓ/ُ( ،تكممة شرح المهذب :لممطيع،)ِّٓ/ُٓ( ،،

القكاييف الفقهية :نبف جزم( ،ص ،)ِّْ :شرح مختصر خميؿ :لمخرش ،)ٗٔ/ٕ( ،،ركضة الطنلبيف :لميككم ،)ّّٔ/ٓ( ،الكنف،
ف ،فقه اإلمنـ أحمد :نبف قدامة المقدس ،)ِٓٔ/ِ( ،،المغي :،نبف قدامة المقدس.)ُٔ/ٔ( ،،

)ّ)

البحر الرائؽ :نبف يجيـ ،)ِّٗ/ٓ( ،مجم األيهر :لشيخ ،زاده ،)ّٕٕ/ُ( ،المهذب :لمشيرازم ،)ِّٗ/ِ( ،ركضة الطنلبيف:

لميككم ،)ّّٔ/ٓ( ،مطنلب أكل ،اليه  :لمرحيبني ،)ِّْ/ْ( ،،كشنؼ القينع :لمبهكت.)ِٕٖ/ْ( ،،
)ْ)
)ٓ)

البحر الرائؽ :نبف يجيـ ،)ِّٗ/ٓ( ،مجم األيهر :لشيخ ،زاده.)ّٕٕ/ُ( ،
المدكية :لإلمنـ منلؾ ،)ُِْ/ْ( ،الكنف ،ف ،فقه أهؿ المديية :نبف عبدالبر ،)َُُٖ/ِ( ،البينف كالتحصيؿ :نبف رشد،

لممكاؽ.)ْْٔ/ٕ( ،
(ٗ ،)ََّ/التنج كاإلكميؿٌ :
)ٔ) الكنف ،ف ،فقه اإلمنـ أحمد :نبف قدامة المقدس ،)ِٓٔ/ِ( ،،اإليصنؼ :لممرداكم ،)ّٖ/ٕ( ،كشنؼ القينع :لمبهكت،،
(ْ.)ِٕٖ/
)ٕ)

درر الحكنـ شرح غرر األحكنـ :لمال خسرك ،)َُْ/ِ( ،مجم األيهر :لشيخ ،زاده ،)ّٕٕ/ُ( ،حنشية ابف عنبديف :نبف

)ٖ)

البحر الرائؽ :نبف يجيـ.)ِّٗ/ٓ( ،

عنبديف.)ّْٓ/ْ( ،
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كلد البينت أليهـ مف قكـ آخريف،
قنؿ اإلمام مالك –رحمه ا﵀" :-كاذا حبَّس عم كلده ككلد كلده لـ
ٍ
يدخؿ فيه ي
ككذلؾ ف ،الصدقنت ،كاألحبنس ،كأليهـ لـ يدخمكا ف ،آية المكاريث"(ُ).
أما القاعدة عند الحنابمة  :أف أكند البينت ن يدخمكف ف ،األكند إن بيص أك قريية ،فمك قنؿ :هذا كقؼ عم
أكن دم ثـ أكندهـ ،كليس له إن بينت ،فإف أكند البينت يدخمكف لمقريية أليه ليس عيده ذككر ،كلك قنؿ :هذا
كقؼ عم أكندم ،أكند البييف كأكند البينت ،فهذا يص كتصريح ف ،دخكلهـ(ِ).

قنؿ اإلمام أحمد :ف ،مف كقؼ عم كلده :من كنف مف كلد البينت فميس لهـ فيه ش،ء" ،قنؿ اب ف قدامة" :فهذا
اليص يحتمؿ أف يعدل إل

كلده"(ّ).

هذه المس لة ،كيحتمؿ أف يككف مقصك نار عم

المذىب الثاني :ذىب الحنفية في قول

(ٗ)

(٘)

والشافعية

()ٙ

وبعض الحنابمة

مف كقؼ عم

كلده كلـ يذكر كلد

إلى أن الواقف إذا أوقف عمى ولده

وولد ولده فإن أوالد البنات يدخمون في الوقف.
قنؿ ابن نجيم الحيف– ،رحمه ا﵀ " : -كقنؿ فيمن لك كقؼ عم كلده ككلد كلده ييبغ ،أف تصحح ركاية
دخكؿ أكند البينت أيضن قطعن ألف فيهن يص محمد عف أصحنبين كقد ايضـ إل ذلؾ أف الينس ف ،هذا الزمنف
ن يفهمكف سكل ذلؾ كن يقصدكف غيره كعميه عممهـ كعرفهـ"(ٕ) .كقنؿ شيخ ،زاده" :كهك المعمكؿ به اآلف"(ٖ).

قنؿ شيخ الشافعية الروياني –رحمه ا﵀" :-كاذا كنف الكقؼ عم أكنده كأكند أكنده دخؿ فيهـ كلد البييف م

البينت"(ٗ).

قنؿ ابن قدامة –رحمه ا﵀" :-إذا كقؼ عم قكـ ،كأكندهـ ،كعنقبتهـ ،كيسمهـ ،دخؿ ف ،الكقؼ كلد البييف ،بغير
خالؼ يعممه ،أمن كلد البينت فقنؿ أبك بكر ،كعبد ا﵀ بف حنمد :يدخؿ فيه كلد البينت"(َُ).

)ُ)

اليكادر كالزيندات :لمقيركاي.)ِٓ/ُِ( ،،

)ّ)

المغي :،نبف قدامة المقدس.)ُٔ/ٔ( ،،

)ِ)

)ْ)

الشرح الممت عم زاد المستقي  :نبف عثيميف.)ْٔ/ُُ( ،
درر الحكنـ شرح غرر األحكنـ :لمال خسرك ،)َُْ/ِ( ،مجم األيهر :لشيخ ،زاده ،)ّٕٕ/ُ( ،حنشية ابف عنبديف :نبف

عنبديف.)ْٕٔ/ْ( ،
)ٓ)

بحر المذهب :لمركيني ،)ِِٔ/ٕ( ،،البينف ف ،مذهب اإلمنـ الشنفع :،لمعمراي ،)ّٖ/ٖ( ،،ركضة الطنلبيف :لميككم،

(ٓ.)ّّٔ/
)ٔ)
)ٕ)
)ٖ)
)ٗ)

المغي :،نبف قدامة المقدس ،)ُٔ/ٔ( ،،اإليصنؼ :لممرداكم ،)ّٖ/ٕ( ،كشنؼ القينع :لمبهكت.)ِٕٖ/ْ( ،،
البحر الرائؽ شرح كيز الدقنئؽ :نبف يجيـ.)ٓ/ٕ( ،
مجم األيهر :لشيخ ،زاده.)ّٕٕ/ُ( ،

بحر المذهب :لمركيني.)ِِٔ/ٕ( ،،

)َُ)

المغي :،نبف قدامة المقدس.)ُٔ/ٔ( ،،
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رابعاً -سبب الخالف:

دخكؿ أكند البينت ف ،لفظ الكلد فمف رأل أيهـ يدخمكف أعطنهـ يصيبهـ مف الكقؼ ،كمف رأل أيهـ ن يدخمكف

كأف الكلد ييطمؽ عم أكند الصمب فقط لـ يدخمف ف ،الكقؼ.
خامساً -األدلـــــــة:

أدلة المذىب األول :استدؿ الفريؽ األكؿ بنلكتنب كاإلجمنع كلغة العرب كالمعقكؿ:

أوالً -الكتاب:

وصي ُكم المَّ ُو ِفي أَوَال ِد ُكم لِ َّ
ُ -قكله تعنل { :ي ِ
مذ َك ِر ِمثْ ُل َحظِّ األُ ْنثََي ْي ِن}(ُ).
ُ
ْ ْ
ُ
وجو الداللة:
أ -المراد بهذه اآلية أكن د الصمب كأف كلد الكلد غير داخؿ م كلد الصمب ،كأيه إذا لـ يكف كلد الصمب فنلمراد
أكند البييف دكف أكند البينت فقد ايتظـ المفظ(ِ) ،فمـ يدخؿ كلد البينت ف ،اآلية ،ككذا كؿ كلد ذكر ف ،القرآف ف،
اإلرث أك الحجب ن مدخؿ لهـ فيه كألف أكند البينت ييتسبكف إل آبنئهـ(ّ).

ب -أجم العممنء عم أف أكند البينت ن يدخمكف ف ،األكند ألف أكند البينت مف ذكم األرحنـ كليسكا مف

أكنده(ْ).

قنؿ ابف بطنؿ" :كلـ يعقؿ المسممكف مف ظنهر اآلية إن كلد الصمب ككلد انبف خنصة"(ٓ).
ج -إف قكلهِ ( :في أ َْوَال ِد ُك ْم) ن يدخؿ فيه أكند البينت ،كذلؾ ن يزاع فيه بيف المسمميف ،كهك يص صريح قرآي،
عم عدـ دخكؿ أكند البينت ف ،اسـ الكلد(ٔ).

ُم َياتُ ُك ْم َوَب َناتُ ُك ْم.)ٕ(}...
ِ -قكله تعنل ُ { :ح ِّرَم ْت َعمَ ْي ُك ْم أ َّ
وجو الداللة:

إ ف كلد البيت يدخؿ ف ،التحريـ الداؿ عميه ،حيث أجم أهؿ العمـ عم تحريـ بيت البيت(ٖ).
وى ْم ِآل َب ِائ ِي ْم}(ٗ).
ّ -قنؿ تعنل ْ { :اد ُع ُ

)ُ)
)ِ)
)ّ)
)ْ)
)ٓ)
)ٔ)

سكرة اليسنء.ُُ :
أحكنـ القرآف :لمجصنص.)ٖ/ّ( ،
أسي المطنلب ف ،شرح ركض الطنلب :لأليصنرم ،)ْٕٔ/ِ( ،الكنف ،ف ،فقه اإلمنـ أحمد :نبف قدامة المقدس.)ِٓٔ/ِ( ،،
الشرح الممت عم زاد المستقي  :نبف عثيميف.)ْْ/ُُ( ،
شرح صحيح البخنرم :نبف بطنؿ.)ُٖٔ/ٖ( ،
أضكاء البينف ف ،إيضنح القرآف بنلقرآف :لمشيقيط.)َُٔ/ٕ( ،،

)ٕ)

سكرة اليسنء.ِّ :

)ٗ)

سكرة األحزاب.ٓ :

)ٖ)

المبدع ف ،شرح المقي  :نبف مفمح ،)ُٕٓ/ٓ( ،الجنم ألحكنـ القرآف :لمقرطب.)ٕٗ/ُٔ( ،،
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وجو الداللة:
أرشد بقكله إل أف األكل كاألعدؿ أف ييسب الرجؿ إل أبيه يسبن ،كحظر إطالؽ اسـ األبكة مف غير

جهة اليسب ،ف مـ يدخؿ أكند البينت أليهـ ن ييسبكف إليه بؿ إل آبنئهـ أليهـ مف رجؿ آخر(ُ).
س ِ
ول َولِ ِذي ا ْلقُ ْرَبى}(ِ).
ْ -قكله تعنل َ { :ولِ َّمر ُ
وجو الداللة:

اختص ذلؾ ببي أعمنمه كمف يرج بيسبه إليه أليه ( )أعط سهـ القرابة بي أعمنمه دكف بي

أخكاله فكذلؾ كلد البينت أليهـ ن ييتمكف إليه بنليسب ،كن يمتقكف معه ف ،أب(ّ).
ثانياً -اإلجماع:

أجم العممنء أف عم أف كلد البينت ن ميراث لهـ ف ،قكؿ ا﵀ { :ي ِ
وصي ُك ُم ا﵀ُ ِفي أ َْو َال ِد ُك ْم}(ْ).)ٓ(.
ُ
ثالثاً -لرة العرب:
قنؿ الشنعر:

الشاىد من البيت:

ً ً (ٔ)

ً
الر ً
جنؿ األبنعد
نء ٍّ
يبي ى
كبىينتيين  ...ىب يي ي
كين يبيك ٍأبىينئىين ى
كه َّف ٍأبىي ي

ن يدخؿ أكند البينت ألف ابف البيت ليس بنبف ،كحيث كنف كذلؾ فدخكؿ الكلد الحندث أكل  ،أليه كلد

حقيقة ،كهك ظنهر ن غبنر عميه(ٕ) ،فال يدخمكف مطمقن ألف أكند البينت إيمن ييسبكف إل أبيهـ(ٖ).

رابعاً -المعقول:

ُ -إف أكند البينت ييسبكف إل آبنئهـ ن إل آبنء أمهنتهـ بخالؼ كلد انبف(ٗ).

ِ -إف أكند البينت ليسكا ب كند أكنده أليهـ ميسكبكف إل األب ن إل األـ(َُ).
)ُ)

أسي المطنلب ف ،شرح ركض الطنلب :لأليصنرم ،) ْٕٔ/ِ( ،الجنم ألحكنـ القرآف :لمقرطب ،)ُُٗ/ُْ( ،،أحكنـ القرآف:

لمجصنص.)ِِِ/ٓ( ،
)ِ)

سكرة الحشر.ٕ :

)ْ)

سكرة اليسنء.ُُ :

)ٕ)

البينف ف ،مذهب اإلمنـ الشنفع :،لمعمراي ،)ْٖ/ٖ( ،،حنشية المبدم عم ييؿ المررب :لمبدم.)ِِٓ/ِ( ،

)ّ)

شرح صحيح البخنرم :نبف بطنؿ ،)ُٖٔ/ٖ( ،الجنم ألحكنـ القرآف :لمقرطب.)ِّ/ٕ( ،،

)ٓ) التهذيب ف ،اختصنر المدكية :لمقيركاي.)ِّٔ/ْ( ،،
)ٔ)
ً
ً
ً
است ٍشهد بً ًه الي ىحنة عم ىج ىكاز تى ٍق ًديـ اٍل ىخىبر
ىه ىذا اٍلىب ٍيت ىن يعرؼ ىقنئمه ىم ى شهرته ف ،كتب الي ىحنة ىك ىغيرهـ ىقن ىؿ اٍل ىع ٍيي ٌ :،ىك ىه ىذا اٍلىب ٍيت ٍ
ً
ً ً
ً
ً
معنيً ،ىكاٍلىبىينف ًف،
كالفرضيكف عم يد يخكؿ أ ى
ىبينء ٍاأل ٍىبىينء ف ،اٍلم ىيراث ىكأىف انيتسنب إًىل ٍاآلىبنء ،ىكاٍلفي ىقهىنء ىك ىذلؾ ف ،اٍل ىكصيَّة ،ىكأهؿ اٍل ى
التَّ ٍش ًبيه ىكلـ أر أحدنا ًم ٍيهيـ عزاهي ًإىل ىقن ًئمه ا .هػ .ايظر :خزاية األدب كلب لبنب لسنف العرب :لمبغدادم ،)ْْٓ/ُ( ،الذخنئر
كالعبقرينت :لمبرقكق.)ّٓ/ُ( ،،
)ٖ)
)ٗ)

مجم األيهر ف ،شرح ممتق األبحر :لشيخ ،زاده.)ُّٕ/ِ( ،

درر الحكنـ شرح غرر األحكنـ :لمال خسرك ،)َُْ/ِ( ،يهنية المطمب ف ،دراية المذهب :لمجكيي.)ّٔٔ/ٖ( ،،

)َُ)

لسنف الحكنـ :لمحمب( ،،ص.)ِٖٗ :
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ّ -إيهـ مف رجؿ آخر ،كليسكا مف صمبه ،كلعدـ دخكلهـ ف ،قكله تعنل { :ي ِ
وصي ُك ُم ا﵀ُ ِفي أ َْوالَ ِد ُك ْم}(ُ).
ُ
ْ -لـ يدخؿ فيه أكند البينت أليهـ ن ييسبكف إليه(ِ).
ٓ -إف اسـ الكلد يتينكؿ كلده الصمب ،،كايمن يتينكؿ كلد انبف أليه ييسب إليه عرفن(ّ).
أدلة المذىب الثاني:

استدؿ الفريؽ الثني ،بنلقرآف كالسية كاألثر كالمعقكؿ:

أوالً -من الكتاب:

ُ -قنؿ ا﵀ تعنل  ...{ :وح َال ِئ ُل أَب َن ِائ ُكم الَّ ِذ َ ِ
َص َال ِب ُك ْم.)ْ(}...
ََ
ين م ْن أ ْ
ْ ُ
وجو الداللة:

دخؿ التحريـ حالئؿ أبينء البينت ،كلمن حرـ ا﵀ تعنل البينت دخؿ ف ،التحريـ بينتهف(ٓ).
ون  ...إل
وس َ
وحا َى َد ْي َنا ِم ْن قَ ْب ُل َو ِم ْن ُذ ِّري َِّت ِو َد ُاو َ
وسى َو َى ُار َ
س َم ْي َم َ
ان َوأَي َ
ِ -قكؿ ا﵀ تعنل َ { :وُن ً
ف َو ُم َ
ُّوب َوُي ُ
ود َو ُ
يسى}(ٔ).
قكله تعنل َ :و ِع َ

وجو الداللة:

إف عيس  مف كلد آدـ بإجمنع المسمميف كهك ابف ابيته(ٕ) ،فعد عيس  مف ذرية إبراهيـ 

كايمن هك ابف البيت(ٖ) ،ككذلؾ ذكر ا﵀ تعنل قصة عيس كابراهيـ كمكس كاسمنعيؿ كادريس –عميهـ السالـ-
ِ ِ ِ
ِ
الن ِب ِّي َ ِ
ين أَ ْن َعم المَّ ُو َع َم ْي ِيم ِم َن َّ
آدم َو ِم َّم ْن َح َم ْم َنا َم َع ُن ٍ ِ
يم
ثـ قنؿ{ :أُوَل ِئ َك الَّ ِذ َ
ْ
وح َوم ْن ُذ ِّريَّة إ ْب َراى َ
ين م ْن ُذ ِّريَّة َ َ
َ
يل .)ٗ(}...كعيس  فيهـ(َُ).
س َر ِائ َ
َوِا ْ
ّ -قنؿ تعنل { :إِ َّنا َخمَ ْق َنا ُك ْم ِم ْن َذ َك ٍر َوأُْنثَى}(ُُ).
وجو الداللة:
إف التكلد مف جهة األـ كنلتكلد مف جهة األب(ُِ).

)ُ)

اليكادر كالزيندات :لمقيركاي ،)ِٓ/ُِ( ،،كشنؼ القينع :لمبهكت.)ِٕٖ/ْ( ،،

)ّ)

درر الحكنـ شرح غرر األحكنـ :لمال خسرك ،)ُُْ/ِ( ،الذخيرة :لمقراف.)ِّٓ/ٔ( ،،

)ِ)

)ْ)
)ٓ)
)ٔ)
)ٕ)
)ٖ)
)ٗ)

الجكهرة الييرة :لمزبيدم.)ّّٓ/ُ( ،
سكرة اليسنء.ِّ :

أسي المطنلب ف ،شرح ركض الطنلب :لأليصنرم.)ْٕٔ/ِ( ،
سكرة األيعنـ.ٖٓ-ْٖ :
الذخيرة :لمقراف .)ّّٓ/ٔ( ،،حنشية البجيرم ،عم شرح الميهج :لمبجيرم.)َِٖ/ّ( ،،
الجنم ألحكنـ القرآف :لمقرطب.)ُّ/ٕ( ،،
سكرة مريـ.ٖٓ :

)َُ)

تكممة شرح المهذب :لممطيع ،)ِّٓ/ُٓ( ،،أسي المطنلب ف ،شرح ركض الطنلب :لأليصنرم.)ْٕٔ/ِ( ،

)ُِ)

عمدة القنرم شرح صحيح البخنرم :لمعيي.)ْٖ/ُْ( ،،

)ُُ)

سكرة الحجرات.ُّ :
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ثانياً -السنة النبوية:
نؿ:
ُ -ىع ٍف أى ًب ،ىب ٍك ىرةى ،قى ى
ً
ِ
الح ىس ىف
يمتَ ْي ِن» ىي ٍعي :،ى
َعظ َ
وجو الداللة:

ِ
كؿ المَّ ًه ً 
صمِ ُح المَّوُ َعمَى َي َد ْي ِو ِف َئتَ ْي ِن
الم ٍيىب ىر فى ىق ى
ص ًع ىد ىر يس ي
س ِّي ٌد ُي ْ
نؿ« :إِ َّن ْابني َى َذا َ
ى
ً (ُ)
ٍب ىف ىعم ٍّ. ،

قنؿ القرطب" :،كن يعمـ أحدنا يمتي أف يقكؿ ف ،كلد البينت إيهـ كلد ألب ،أمهـ ،كالمعي يقتض ،ذلؾ

ألف الكلد مشتؽ مف التكلد كهـ متكلدكف عف أب ،أمهـ ن محنلة ،كالتكلد مف جهة األـ كنلتكلد مف جهة األب"(ِ)،

فسم الحسف بف عم– ،رض ،ا﵀ عيهمن -ابين(ّ).
ت ىيه ً
ص ىة ىقنىل ٍ ً
ِ -ىع ٍف أىىي و
ص ًفَّي ىة أ َّ
ت ،ىف ىد ىخ ىؿ ىر يسك يؿ المَّ ًه  ىك ًه،
س ىق ى
كدمٍّ ،ىفىب ىك ٍ
ىف ىح ٍف ى
نؿ :ىبىم ىغ ى
ت :ب ٍي ي ي
ى
تً :هٍ ،ابىيةي ىيه ً
نؿَ " :والمَّ ِو إِ َّن ِك َال ْب َن ُة َن ِبيَ ،وِا َّن َع َّم ِك لِ َن ِب ُّي،
كد ٍّ
م .ىق ى
ص ىة ىقنىل ٍ
ىل ًؾ؟» ىف ىقنىل ٍ
ت :إً َّف ىح ٍف ى
ي
ى
ِ
نؿ :اتَّ ِقي َّ
ص ُة(ْ).
يم تَ ْف َخ ُر َع َم ْي ِك؟ ثيَّـ ىق ى
الم َو َيا َح ْف َ
فَ

نؿ « :ىمن
تىٍب ًك ،،ىف ىق ى
َوِا َّن ِك َلتَ ْح َت َن ِبي،

وجو الداللة :إيمن قنؿ لهن ذلؾ أليهن مف يسؿ هنركف كعمهن مكس –عميهمن السالـ ،-فسم رسكؿ ا﵀ --

هنركف أبن لهن كبييهن كبييه آبنء متعددكف(ٓ).

()ٙ
يَ ،وأَ ْن َت
َما أَ ْن َت َيا َعمِ ُّي فَ َختَِني َ ،وأ َُبو َولَ َد َّ
لعم« : ،أ َّ
ّ -كف حديث أسنمة بف زيد  أف اليب  ،قنؿ ٌ
ِم ِّنيَ ،وأََنا ِم ْن َك»(ٕ).
نؿ َّ
كح ىس هف ىك يح ىس ٍي هف ىعىم ىكًرىك ٍيهَ « :ى َذ ِ
اي َو ْاب َنا ْاب َن ِت َي ،المَّ ُي َّم إِ ِّني
نؿ :ىق ى
نم ية ٍب يف ىزٍي ود ،ىق ى
اليبً َّ : ،ى
ان ْاب َن َ
ْ -قنؿ أ ى
يس ى
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّي َما»(ٖ).
َّي َما َوأَح َّب َم ْن ُيحب ُ
ُّي َما فَأَحب ُ
أُحب ُ

)ُ)
)ِ)
)ّ)
)ْ)

صحيح البخنرم :كتنب (الصمح) ،بنب (قكؿ اليب  ،لمحسف بف عم ،)،حديث رقـ (َِْٕ).)ُٖٔ/ّ( ،
الجنم ألحكنـ القرآف :لمقرطب.)ِّ/ٕ( ،،
بحر المذهب :لمركيني.)ِِٕ/ٕ( ،،
مسيد إسحنؽ بف راهكيه :بنب (من يركل عف صفية كجكيرية كزييب مف أزكاج اليب ،)،حديث رقـ (َِٖٔ) ،)ُِٔ/ْ( ،السيف

الكبرل لميسنئ :،كتنب (عشرة اليسنء) ،بنب (انفتخنر) ،حديث رقـ (ُّٔ) ،)ُّٔ/ٖ( ،صحيح ابف حبنف :كتنب (مينقب

الصحنبة) ،بنب (ذكر تعظيـ اليب ،صفية) ،حديث رقـ (ُُِٕ) .)ُْٗ/ُٔ( ،قنؿ :شعيب األريؤكط :إسينده صحيح.

)ٓ)

ييؿ األكطنر :لمشككني.)ّٗ/ٔ( ،،

)ٔ)
الختىف :الختف زكج اٍلبً ٍيت ،قنؿ الجكهرم كالختف بفتحتيف عيد العرب كؿ مف كنف مف قبؿ المرأة كنألب كاألخ كالجم أختنف
ى
كختف الرجؿ عيد العنمة زكج ابيته كقنؿ األزهرم الختف أبك المرأة كالختية أمهن .ايظر :غريب الحديث :نبف الجكزم،)ِْٔ/ُ( ،

المصبنح الميير ف ،غريب الشرح الكبير :لمفيكم.)ُْٔ/ُ( ،،

)ٕ)
ص به عم ،بف
مسيد أحمد :حديث رقـ (ُِٕٕٕ) ،)ُُُ/ّٔ( ،السيف الكبرل لميسنئ :،كتنب (الخصنئص) ،بنب (ذكر من يخ ٌ
أب ،طنلب مف الحسف كالحسيف) ،حديث رقـ (َْٕٖ ) ،)ْٓٗ/ٕ( ،شرح مشكؿ اآلثنر :حديث رقـ (َُّٕ ) .)ُٖٕ/ُِ( ،قنؿ

ضينء الديف المقدس :،إسينده حسف.

)ٖ)

سيف الترمذم :كتنب (أبكاب المينقب) ،بنب (مينقب أب ،محمد الحسف بف عم ،)،حديث رقـ (ّٕٗٔ) ،)ٔٓٔ/ٓ( ،األحنديث

المختنرة :حديث رقـ (َُّٕ) ،)ْٗ/ْ( ،صحيح ابف حبنف :كتنب (مينقب الصحنبة) ،بنب (ذكر دعنء المصطف لمحسيف بف
يب".
عم ،بنلمحبة) .)ِّْ/ُٓ( ،)ٕٔٗٔ( ،قنؿ الترمذم " :ىه ىذا ىح ًد ه
يث ىح ىس هف ىغ ًر ه
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وجو الداللة :ذلؾ كمه يدؿ عم أف حكـ أكند األكند حكـ األكند ،فمف كقؼ عم أكنده دخؿ ف ،ذلؾ أكند
األكند من تينسمكا ،ككذلؾ أكند البينت(ُ).

ٓ -ىع ٍف و
أيس  :أف َّ
ُخ ِت ال َق ْوِم ِم ْن ُي ْمْ ،أو ِم ْن أ ْنفُ ِس ِي ْم»(ٕ).
نؿْ « :اب ُن أ ْ
اليبً ٍّ - - ،ىق ى
وجو الداللة:
دؿ هذا الحديث عم تكريث ذكم األرحنـ عيد عدـ كجكد أصحنب الفرائض كالعصبة ،كهـ كؿ قريب

ألـ ،كأكند األخكات ،كاألخكاؿ كالخننت ،كغيرهـ(ّ).
ليس بذم فرض كن عصبة ،ك كند البينت كأبينء اإلخكة ٌ
ثالثاً -األثر:
ؽ  :يحف ًعتٍرةي رس ً ً
ً
َّ ً
الص ٍّدي ً
ىت ىع ٍيهي(ْ).
ىق ٍك يؿ أىبً ،ىب ٍك ور ٍّ
ضتيهي َّال ًت ،تى ىفقَّ ٍ
كؿ ا﵀  الت ،ىخ ىرىج م ٍيهىن ،ىكىب ٍي ى
ىٍي ى ى ي
وجو الداللة:
قنؿ القتيب" :،ه ،لكلده ككلد كلده الذككر كاإلينث كلعشيرته األدييف"(ٓ).

رابعاً -المعقول:

ُ -إف البينت أكنده ،ف كندهف أكند حقيقة ،فيجب أف يدخمكا ف ،الكقؼ لتينكؿ المفظ لهـ(ٔ).

ِ -إف كلد الكلد حقيقة اسـ نبف كلده ككلده ،كابيته كلده ،فمف كلديه ابيته ،يككف كلد كلده حقيقة(ٕ).
ّ -إيه مف اليسؿ كالعقب(ٖ).

ْ -إف الكلد ف ،المغة مشتؽ مف التكلد كهـ متكلدكف عف أب أمهـ ن محنلة أليه أحد أصميهـ الذل يرجعكف
إليه ،قنؿ تعنل { :إِ َّنا َخمَ ْق َنا ُك ْم ِم ْن َذ َك ٍر َوأُْنثَى}(ٗ) فممذكر حظه كلأليث حظهن ،كالتكلد عف جهة األب كنلتكلد عف
جهة األـ(َُ).
ٓ -إف اسـ الكلد يتينكؿ الصمب ،كمه ايتظنمن كاحدان بطريؽ الحقيقة ،ككلد الكلد مجن انز ن يصنر إليه عيد إمكنف

العمؿ بهن(ُُ).

)ُ)
)ِ)

ييؿ األكطنر :لمشككني.)ّٗ/ٔ( ،،

صحيح البخنرم :كتنب (الفرائض) ،بنب (مكل القكـ مف أيفسهـ كابف األخت ميهـ) ،حديث رقـ (ِٕٔٔ) ،)ُٓٓ/ٖ( ،صحيح

مسمـ :كتنب (الزكنة) ،بنب (إعطنء المؤلفة قمكبهـ ف ،اإلسالـ) ،حديث رقـ (َُٗٓ).)ّٕٓ/ِ( ،

)ّ)

مينر القنرم شرح مختصر صحيح البخنرم :لقنسـ.)ِّٓ/ٓ( ،

)ْ)

السيف الكبرل لمبيهق :،كتنب (الكقؼ) ،بنب (الصدقة ف ،العترة) ،حديث رقـ (ُُِٕٗ) .)ِْٕ/ٔ( ،لـ أجد حكمن عم األثر.

)ٔ)

تكممة شرح المهذب :لممطيع ،)ِّٓ/ُٓ( ،،بحر المذهب :لمركيني.)ِِٕ/ٕ( ،،

)ٓ)

)ٕ)
)ٖ)
)ٗ)

السيف الكبرل :لمبيهق.)ِْٕ/ٔ( ،،

المحيط البرهني :،لمبخنرم ،)ُٓٓ/ٔ( ،اإلسعنؼ ف ،أحكنـ األكقنؼ :لمطرابمس( ،،ص.)ٕٗ :
حنشية البجيرم ،عم الخطيب :لمبجيرم.)ِْٓ/ّ( ،،
سكرة الحجرات.ُّ :

)َُ)
)ُُ)

شرح صحيح البخنرم :نبف بطنؿ.)ُٕٔ/ٖ( ،

العينية شرح الهداية :لمبنبرت.)ُْٖ/َُ( ،،
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ٔ -إف الكلد ييسب إل

أبكيه جميعن أليه كلد أبيه ككلد أمه حقيقة نيخالقه مف منئهمن جميعن ،ثـ كلد ابيه

ييسب إليه ،فكذا كلد بيته(ُ).
خامساً -المناقشة:

مناقشة أدلة المذىب األول:

أ -استدالليم بالقرآن :أجاب الباحث:
وى ْم ِآل َب ِائ ِي ْم}:
ُ -قكله تعنل ْ { :اد ُع ُ
يزلت هذه اآلية إلبطنؿ عندة التبي ،ف ،الجنهمية ،كأمرت أف يرد يسب األكند إل آبنئهـ ،كن يمي هذا
انيتسنب أف يدخمكا تحت الكقؼ الذرم كالكاقؼ يبتغ ،الثكاب كلـ يرد اليسب.
ِ -قكله تعنل { :ي ِ
وصي ُك ُم المَّ ُو ِفي أ َْوَال ِد ُك ْم}:
ُ
بييت هذه اآلية الفرائض كيصيب األكند مف الصمب ،حيث جعؿ لمبيت يصيبن مف الميراث ،فكنف أهؿ
الجنهمية يجعمكف جمي الميراث لمذككر دكف اإلينث ،فال يحتج بنآلية عم مي دخكؿ كلد البينت ف ،الكقؼ

أليهن خنرج محؿ اليزاع.

ب -نوقشت بعض أدلتيم من المعقول بما يأتي:
ُ -ن يمتي أف تق التسمية تنرة عم الحقيقة كتنرة عم المجنز ،أن ترل أف اليب  ،قنؿ ف ،العبنس( :اتركوا
(ِ)
الدا ،إن أف اسـ األب
الدا ،كالخنؿ ك ن
الدا ،كالعـ ك ن
ابين كمن يسم الجد ك ن
لي أبي) فال يمتي أف يسم كلد البينت ن
ديين(ّ).
ف ،هذا متميز يرج ف حقيقته إل كلد الصمب خنصة ،كمن يرج ف اسـ األب حقيقة إل األب ن

ِ -قكله إف الكلد ييسب إل أبيه كال أمه قمين :يعـ ،كبيت الرجؿ كلده حقيقة ،فكنف كلدهن كلده حقيقة بكاسطتهن

حت تثبت جمي أحكنـ األكند ف ،حقه ،كمن تثبت ف ،أكند البييف إن أف اليسب إل األمهنت مهجكر عندة ،فال
ييسب أكند البينت إل آبنء األمهنت بكسنطتهف ،كن يدخمكف تحت اليسبة المطمقة(ْ).

ّ -إ يه لك قنؿ :كقفت عم أكندم لدخؿ فيه الذككر كاإلينث مف كلد صمبه ،فإذا قنؿ :عم أكند أكندم ..دخؿ

فيه أكند بينته(ٓ).

مناقشة أدلة المذىب الثاني :يكقشت بعض أدلتهـ بمن ي ت:،

)ُ)
)ِ)

بدائ الصينئ  :لمكنسني ،)ّْٓ/ٕ( ،،الجكهرة الييرة :لمزبيدم.)ّّٓ/ُ( ،
لـ أجده ف ،كتب متكف الحديث ،كايمن ف ،شركح الحديث بدكف سيد .ايظر :شرح صحيح البخنرم :نبف بطنؿ،)ُٕٔ/ٖ( ،

عمدة القنرم :لمعيي.)ْٖ/ْ( ،،
)ّ)

شرح صحيح البخنرم :نبف بطنؿ.)ُٕٔ/ٖ( ،

)ٓ)

البينف ف ،مذهب اإلمنـ الشنفع :،لمعمراي.)ْٖ/ٖ( ،،

)ْ)

بدائ الصينئ  :لمكنسني.)ّْٓ/ٕ( ،،
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ٔ -استدالليم من الكتاب:
إف ادعيتـ أف عيس  يحسف إطالؽ لفظ ابف آدـ عميه فمسمـ ،كاف ادعيتـ أف المفظ كض له لغة
فمميكع ،كقد ذكر العممنء ف ،ضكابط الحقيقة كالمجنز أف كؿ لفظ يصح سمبه فهك مجنز فإف مف رأل شجنعن

فقنؿ رأيت أسدنا يصح أف يقنؿ من رأيت أسدنا ،كلك رأل الحيكاف المفترس من حسف أف يقنؿ من رأل أسدنا ،كذلؾ

ف ،صكرة اليزاع يصح أف يقنؿ ن أب لعيس مطمقن ،كايمن له أـ فقط كهك يينقض قكلين آدـ أبكه ،ككذلؾ يقنؿ
هذا ليس ابي ،بؿ ابف فالف مف ابيت.)ُ(،

لمن ذكر عيس ( ) م كلد البييف الذيف هـ ذرية عم الحقيقة جرل عميه انسـ عم طريؽ انتسنع كالتغميب
لألكثر المذككريف ،كهذا شنئ ف ،كالـ العرب(ِ).

ٕ -استدالليم السنة النبوية:
حديث (إف ابي ،هذا سيد) .يرد عميه مف كجكه:
أ -هذا مجنز ،كايمن أشنر به إل تشريفه كتقديمه ،أن ترل أيه يجكز يفيه عيه ،فيقكؿ الرجؿ ف ،كلد بيته :ليس
بنبي ،،كلك كنف حقيقة من جنز يفيه عيه ألف الحقنئؽ ن تيف عف مسمينتهن ،أن ترل أيه ييسب إل أبيه دكف

أمه ،كلذلؾ قيؿ ف ،عبد ا﵀ بف عبنس :إيه هنشم ،كليس بهالل ،،كاف كنيت أمه هاللية(ّ).

ب -إيه مف خصنئصه  : --أف أكند بينته ييسبكف إليه كمن ذكركه ف ،اليكنح ،فإف قيؿ قضية كالمهـ دخكؿ
أكند البييف ،سكاء أكنف الكاقؼ رجالن أـ امرأة ،أيجيب ب ف ذكر انيتسنب ف ،المرأة هين لبينف الكاق ن لإلخراج،

ال ،فنلعبرة فيهن بنليسبة المغكية ن الشرعية ،كيككف كالـ
فيدخؿ أكند البينت أيضن كان يمزـ إلغنء الكقؼ أص ن

الفقهنء محمكنن عم كقؼ الرجؿ(ْ).

ابين عم كجه التحيف كالفضيمة دكف الحقيقة ،كايمن أبكه ف الحقيقة عم ٌ كاليه
ج -إيمن سم اليب  ،الحسف ن
يسبه(ٓ).
د -كقد ركم عيه  ف ،العبنس( :اتركوا لي أبي) ،كهك عمه ،كاف كنف األب حقيقة خالفه ،كعيس

الصالة كالسالـ -جرل عميه اسـ الذرية عم طريؽ انتسنع(ٔ).

)ُ)
)ِ)
)ّ)

الذخيرة :لمقراف.)ّّٓ/ٔ( ،،
شرح صحيح البخنرم :نبف بطنؿ.)ُٖٔ/ٖ( ،
أحكنـ القرآف :نبف العرب.)َُْ/ْ( ،،

)ْ)

مغي ،المحتنج :لمشربيي.)ّْٓ/ّ( ،،

)ٔ)

عمدة القنرم شرح صحيح البخنرم :لمعيي.)ْٖ/ُْ( ،،

)ٓ)

شرح صحيح البخنرم :نبف بطنؿ ،)ُٕٔ/ٖ( ،عمدة القنرم شرح صحيح البخنرم :لمعيي.)ْٖ/ُْ( ،،
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-عميه

ٖ -يجاب عن استدالليم باإلجماع:
ن يمزـ مف ايعقند اإلجمنع عم إرادة المجنز ف ،صكرة حمؿ المفظ عميه ف ،صكرة أخرل ،كالحمؿ ف،
طرد ف ،آية المكاريث ،كحييئذ يككف إيمن ترؾ المعنرض ،كالتعنرض عم
آية التحريـ مجنز كان ن ٌ
األصؿ(ُ).

خالؼ

ٗ -يجاب عن لرة العرب:

البيت :فإيمن أراد أف أكنده الذيف ييسبكف إليه ،هـ أكند بييه ،دكف أكند بينته(ِ).

٘ -يجاب عن المعقول:
ُ -إف كلد البيت كاف كق عميه اسـ كلد ف ،المغة لكجكد معي الكندة فيه ،كمن كق عم كلد انبف لكجكد معي
الكندة ،فميس بكلد ف ،الشرع ،كمن ليس كلد الزي بكلد ف ،الشرع  -كاف كق عميه اسـ كلد ف ،المغة(ّ).

ِ -فكذلؾ مف قنؿ :حبست عم كلدم ن يفهـ مف قكله أيه أراد إن الكلد الشرع ،الذم تثبت له أحكنـ الشرع
مف المكارثة كاليسب ،دكف الكلد المغكم الذم ن يستحؽ الميراث كن اليسب ،ككلد الزي  ،ككلد البيت ،كن يحمؿ

أمره إل عم ذلؾ(ْ).
ّ -بيت ً
انبية إيهن كاف كنيت تسم ابية بدليؿ قكؿ اليب  ،ف ،الحسف« :إف ابي ،هذا سيد» فميس لهن حكـ
البيت ف ،اليسب كن ف ،الميراث(ٓ).

ْ -إذا يسبكا إل آبنئهـ لـ ييسبكا إل أب األـ فال يدخمكف ف ،الكصية له(ٔ).
َح ٍد ِم ْن ِر َجالِ ُك ْم}(ٕ) ،كلك كنف كلد البيت ييسب إليه لكنف أبن
ٓ -ممن يدؿ عميه قكله تعنل َ { :ما َك َ
ان ُم َح َّم ٌد أ ََبا أ َ
لمحسف كالحسيف  -رض ،ا﵀ عيهمن .)ٖ(-
ٔ -عيد اإلطالؽ ييصرؼ انسـ إل الكلد الصمب ،أليه أحؽ كعيد عدمه يحمؿ عم كلد انبف مجن ناز كن ش،ء
لكلد البيت ألف كلد البيت غير ميسكب إليه كمضنؼ إليه أليه مف جهة اآلبنء دكف األمهنت(ٗ).

سادساً -الترجيح:

والراجح –وا﵀ أعمم -القول بعدم دخول ولد البنات إذا أوقف عمى ولده وولد ولده إال بنص أو قرينة؛

وذلك لألسباب اآلتية:
)ُ)
)ِ)
)ّ)
)ْ)
)ٓ)
)ٔ)

الذخيرة :لمقراف.)ّّٓ/ٔ( ،،
البينف ف ،مذهب اإلمنـ الشنفع :،لمعمراي.)ْٖ/ٖ( ،،
المقدمنت الممهدات :نبف رشد.)ِِْ/ِ( ،
المصدر السنبؽ.)ِْْ/ِ( :
البينف كالتحصيؿ :نبف رشد.)ِّٔ/ُِ( ،
انختينر لتعميؿ المختنر :لممكصم.)ِٖ/ٓ( ،،

)ٕ)

سكرة األحزاب.َْ :

)ٗ)

البحر الرائؽ شرح كيز الدقنئؽ :نبف يجيـ.)ُِٓ/ٖ( ،

)ٖ)

انختينر لتعميؿ المختنر :لممكصم.)ِٖ/ٓ( ،،
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ُ -لـ تسمـ أدلة الفريقيف مف مينقشنت.
ِ -إف المفظ ييحمؿ عم الحقيقة الشرعية عيد إطالقه كن يصنر إل المجنز إن عيد تعذره كبقريية.
ّ -ليس لب يت انبية حكـ ف ،اليسب أك الميراث /كاف كنف يصدؽ عميهن مسم ابية.
يسم كلد الزين كلدنا ف ،الشرع.
ْ -إف كلد البيت ليس كلدنا ف ،الشرع ،كمن ن ٌ
ٓ -إف عيس –عميه السالـ -جرل عميه لفظ الذرية عم جهة التغميب كانتسنع.

ٔ -إف قكؿ اليب  ،لمحسيف (إف ابي ،هذا) خرج مخرج التحيف كالفضيمة أم مجن انز ،كن تثبت له أحكنـ انبف،
فهك يييسب إل أبيه.

- 184 -

اخلــامتــة

عم ،بإتمنـ هذا البحث كالكصكؿ إل
الحمد ﵀ الذم بيعمته تتـ الصنلحنت ،أحمده سبحنيه ب ف أيعـ ٌ
كفضؿ كمية ،كأختـ هذا البحث بمجمكعة مف اليتنئج كالتكصينت الت،
تكفيؽ مف ا﵀ –سبحنيه-
يهنيته ،كذلؾ
ه
ه
خرجت بهن ،عم اليحك اآلت:،
ي
أو ًال -النتائج:

بنلعركض إذا كنيت معمكمة القدر ألف األصؿ ف ،المعنمالت اإلبنحة.
ُ -تجكز المضنربة ي
عرضن كيضنرب بثميه.
ِ -يجكز أف يبي المضنرب ٍ

ّ -يجكز تقييد المضنربة بسمعة معيية ألف المضنربة ككنلة ،كاألصؿ ف ،الككنلة أف تككف مخصصة.
ْ -يجكز أف يشترم رب المنؿ مف عنممه ف ،المضنربة لممصمحة المشتركة بيف الطرفيف.
منؿ المضنربة قبؿ أف يسممه إل رب المنؿ.
ٓ -يجكز أف يستمؼ العنمؿ ى
ٔ -إف المضنربة عقد ن يكرث ،فإف منت ايفسخت المضنربة ،كن ييتقؿ العقد إل كرثته ،م بقنء حقهـ
ف ،حصة أبيهـ.
ٕ-

ن يجكز البي بنلديف ف ،المضنربة إن بإذف رب المنؿ ،كاف بنع كنف ضنمين لهذه البيعة.

ٖ -تجكز المفنصمة ف ،الربح م غينب منؿ المضنربة بشرط رضن رب المنؿ.

المضنرب يممؾ حصته مف الربح بمجرد ظهكر الربح ،دكف تكقؼ عم القسمة ،كلكف ن يستقر
ٗ -إف
ى
ممكه ليصيبه ميه إن بعد القسمة كتسميـ رأس المنؿ إل صنحبه.
َُ -يجكز خمط المضنرب منؿ المضنربة بمنله قبؿ التصرؼ ف ،المنؿ األكؿ ،كذلؾ إذا أذف له المنلؾ.
ُُ -إذا دف العنمؿ منؿ المضنربة إل

آخر ليضنرب فيه بدكف إذف المنلؾ ،فإف الربح يككف بيف رب

يصيب مف الربح.
المنؿ كالعنمؿ الثني ،،كليس لمعنمؿ األكؿ
ه
ُِ -إذا تعدل العنمؿ كتصرؼ برأس المنؿ ف ،غير المضنربة فإف صنحب المنؿ بنلخينر ،إف شنء اشترؾ
معه ف ،السمعة ،كاف شنء تركهن لممضنرب كاسترج رأس المنؿ.

ُّ -تجكز المسنفرة بمنؿ المضنربة بمطمؽ العقد ،إذا كنف الطريؽ آمين ،ككنف التنجر مف عندته السفر
بنلمنؿ.

اء عم منؿ المضنربة أصؿ المنؿ ،فقد رجح البنحث قكؿ المنلكية مف أف المضنرب
ُْ -إذا استغرؽ الكر ي
ش،ء بعد أصؿ المنؿ فه ،عم العنمؿ.
يرج بمن أيفقه ف ،الكراء عم ثمف السمعة كاف بق،
ه
ُٓ -إذا اختمؼ رب المنؿ كالمضنرب ف ،قدر الربح فنلقك يؿ قك يؿ العنمؿ ف ،مقدار الربح كعميه اليميف ،إذا
اض مثمه.
جنء بمن يشبه قر ى

ُٔ -إذا اشترل المضنرب سمعة ككجد المنؿ قد يسرؽ ،فإف الشراء يككف لممضنربة ،كيمزـ رب المنؿ أف
يدف ثميهن ،كيككف رأس المنؿ الثمف دكف التنلؼ.
ش،ء مف المضنربة عيد العنمؿ فإف كنف له بنؿ فهك مف منؿ المضنربة ،كاف كنف تنفهن فهك
ُٕ -إذا بق،
ه
لممضنرب.
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العنمؿ بنلبي كامتي فإيين يرج إل
ُٖ -إذا أمر رب المنؿ
ى
انيتظنر كهك قكؿ المنلكية.

أهؿ الخبرة كانختصنص ليفصمكا بنلبي أك

ُٗ -لـ يثبت أصؿ مشركعية الكقؼ بدليؿ خنص ف ،القرآف الكريـ بؿ يجده عف طريؽ األدلة اإلجمنلية.
َِ -ن يشترط الت بيد ف ،صيغة الكقؼ ،كيصح عم جهة تيقط  ،كيصرؼ بعدهن إل الفقراء.

متكقؼ عم
ُِ -الكقؼ عم بعض الكرثة ف ،مرض المكت جنئز ف ،حدكد الثمث ،كأف من زاد عم الثمث
ه
إجنزة الكرثة.
ِِ -الكقؼ ممحؽ بنلهبنت ف ،أصمه ،كبنلكصنين ف ،فرعه ،كليس كنلهبنت المحضة.
ٖٕ -ن يجكز الكقؼ عم مف سيكلد أك مف لـ ييخمؽ ،كهك قكؿ جمهكر الفقهنء.

ِْ -إذا كقؼ عم كلده ككلد كلده فال يدخؿ أكند البينت إن بيص أك قريية.
ثانياً -التوصيات:

ُ -تكممة دراسة بقية أبكاب كتنب الحجة دراسة مقنرية كجمعهن ف ،مؤلَّؼ كاحد خدمةن لهذا الكتنب.
ِ -عمؿ دراسة مقنرية ل،راء الت ،خنلؼ فيهن محمد بف الحسف إمنمه أبن حييفة.
ّ -دراسة األصكؿ الت ،اعتمد عميهن محمد بف الحسف لمقكؿ بررائه الفقهية.
الء.
ْ -خدمة كتب الفقه القديمة الت ،خٌمفهن لين العممنء األج ٌ
ٓ -دراسة الصكر المعنصرة لممضنربة.

ٔ -إقنمة كرشة عمؿ لدراسة الكقؼ ف ،قطنع غزة ،تشمؿ أمكاؿ الكقؼ كممكيتهن كمصنرفهن.
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انفٍازس انعامة
أوالً:ذففرسذاآلواتذالؼرآنقة .ذ
ثانقاً:ذففرسذاألحادوثذالـبووة .ذ
ثالثاً:ذففرسذاآلثار .ذ
رابعاً:ذادلراجع ذ
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أوالً :فيرس اآليات القرآنية

طرف اآلية

َن تَ ْبتَرُوا...
اح أ ْ
س َعمَ ْي ُك ْم ُج َن ٌ
﴿لَ ْي َ
آمنُوا إِ َذا تَ َد َاي ْنتُ ْم ِب َد ْي ٍن...
ُّيا الَّ ِذ َ
﴿ َيا أَي َ
ين َ
حتَّى تُ ْن ِفقُوا  ...
﴿لَ ْن تََنالُوا ا ْل ِب َّر َ
ِ
ِ
َوالَ ِد ُك ْم ...
﴿ ُيوصي ُك ُم ا﵀ُ في أ ْ
وى َّن ِفي ا ْلبي ِ
وت ...
﴿ َفأ َْم ِس ُك ُ
ُُ




ُم َياتُ ُك ْم...
﴿ ُح ِّرَم ْت َع َم ْي ُك ْم أ َّ
﴿وح َال ِئ ُل أَب َن ِائ ُكم الَّ ِذ َ ِ
َص َال ِب ُك ْم ...
ََ
ين م ْن أ ْ
ْ ُ
﴿ما جع َل المَّ ُو ِم ْن ب ِحيرٍة وال س ِ
ائ َب ٍة ...
َ َ َ َ
َ ََ
ود...
وحا َى َد ْي َنا ِم ْن قَ ْب ُل َو ِم ْن ُذ ِّري َِّت ِو َد ُاو َ
﴿ َوُن ً


َى َل ِّ
الذ ْك ِر...
اسأَلُوا أ ْ
﴿فَ ْ
ك َولِيِّا ...
﴿فَ َي ْب لِي ِم ْن َل ُد ْن َ
ين أَ ْن َع َم المَّ ُو َع َم ْي ِي ْم...
﴿أُوَل ِئ َك الَّ ِذ َ
خ ْي َر  ...
ْعمُوا ا ْل َ
﴿ َواف َ







ود...
ان َد ُاو َ
سمَ ْي َم ُ
﴿ َو َو ِر َث ُ
وىم ِآلب ِ
ائ ِي ْم ...
﴿ ْاد ُع ُ ْ َ
َح ٍد ...
﴿ َما َك َ
ان ُم َح َّم ٌد أ ََبا أ َ
ون...
ين َال َي ْعمَ ُم َ
ون َوالَّ ِذ َ
ين َي ْعمَ ُم َ
ستَ ِوي الَّ ِذ َ
قُ ْل َى ْل َي ْ
الش ِ
اع ُب ْد َو ُك ْن ِم َن َّ
ين  ...
اك ِر َ
َ ب ِل المَّ َو فَ ْ
خمَ ْق َنا ُك ْم ِم ْن َذ َك ٍر َوأُ ْنثَى ...
إ ِ﴿ َّنا َ
آمنُوا ِم ْن ُك ْم ...
َ ي ْرفَ ِع المَّ ُو الَّ ِذ َ
ين َ


س ِ
ول َولِ ِذي ا ْلقُ ْرَبى...
﴿ َولِ َّمر ُ
ض ِل المَّ ِو ...
﴿ َو ْابتَرُوا ِم ْن فَ ْ
ِ
﴿ َفِإ َذا قُ ِ
شروا ...
ض َي ِت َّ
الص َالةُ َفا ْنتَ ُ
ون ِفي ْاأل َْر ِ
ض ...
َ و َ
ون َي ْ
ض ِرُب َ
آخ ُر َ
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رقم اآلية

الصفحة

السورة

سكرة البقرة

ُٖٗ

َُِٗٓ-

سكرة البقرة

ِِٖ

ُٕ

سكرة آؿ عمراف

ِٗ

َُْ

سكرة اليسنء

ُُ

ُٕٕ

سكرة اليسنء

ُٓ

ُْٔ

سكرة اليسنء

ِّ

ُٖٕ

سكرة اليسنء

ِّ

ُٕٗ

سكرة المنئدة

َُّ

ُّْ

سكرة األيعنـ

ْٖٖٓ-

ُٕٗ

سكرة اليحؿ

ٖٓ

ُّْ

سكرة مريـ

ٓٔ-

ُْْ

سكرة مريـ

ٖٓ

َُْ

سكرة الحج

ٚٚ

َُْ

سكرة اليمؿ

ُٔ

ُْْ

سكرة األحزاب

ٓ

ُٖٕ

سكرة األحزاب

َْ

ُْٖ

سكرة الزمر

ٜ

ر

سكرة الزمر

ٙٙ

ث

سكرة الحجرات

ُّ

ُٕٗ

سكرة المجندلة

ٔٔ

ر

سكرة الحشر

ٕ

ُٖٕ

سكرة الجمعة

َُ

َُْ

سكرة الجمعة

َُ

َُْ

سكرة المزمؿ

َِ

َُْ

طرف الحديث

ثانياً :فيرس األحاديث

ُخ ِت ال َق ْوِم ِم ْن ُي ْم
ْاب ُن أ ْ

ورود الحديث

الصفحة

صحيح البخنرم

ُُٖ

َصمَ َيا
ْ
سأ ْ
اح ِب ْ
المتََبا ِي َع ِ
ان
إ َذا ْ
اختَمَ َ
ف ُ

سيف ابف منجه

ُّٕ

مسيد أحمد

ُُٔ

سيف الترمذم

َُْ

مسيد أحمد

َُٖ

ِ
س ِّي ٌد
إِ َّن ْابني َى َذا َ

صحيح البخنرم

ُٕٗ

َن الع َمماء ُىم ورثَ ُة األَ ْن ِبي ِ
اء
َ
أ َّ ُ َ َ ْ َ َ
ِ
ص َد َقتَ َك
إِ َّن المَّ َو َع َّز َو َج َّل َق ْد َق ِب َل م ْن َك َ

صحيح البخنرم

ر

سيف الدارقطي،

ُْْ

مسيد أحمد

ُُٔ

ِ
س َت
إِ ْن ش ْئ َت َح َب ْ
ِبسِم ِ
الر ْح َم ِن
ا﵀ َّ
ْ
ِ
ا﵀ ُع َم ُر
ثالث فيين البركة

مسيد الفردكس

َُٓ

صحيح مسمـ

َُْ

سيف أب ،داكد

ُّٔ

سيف ابف منجه

َّ

ال
خذوا عني ،قد جعل ا﵀ لين سبي ً

صحيح مسمـ

ُْٔ

ض َك
قَ ْد َرَّد ا﵀ُ َع َم ْي َك أ َْر َ

المعجـ الكبير

ُّْ

كان العباس بن عبد المطمب إذا دفع ماالً
س َع ْن فَ َر ِائ ِ
ض المَّ ِو
َال َح ْب َ

المعجـ األكسط

َّ

مصيؼ ابف أب ،شيبة

ُّْ

ص َدقَ ٌة
ور ُ
ثَ ،ما تََرْك َناهُ َ
َال نُ َ

صحيح مسمـ

ُْْ

َال و ِ
يز ا ْل َوَرثَ ُة
َن ُي ِج َ
ص َّي َة لِ َو ِار ٍث ،إَِّال أ ْ
َ

سيف البيهق،

ُُٔ

صحيح البخنرم

ٗٗ

سيف البيهق،

ٕٔ

المستدرؾ

ٕٓ

سيف الترمذم

ث

ات ِ
ان ا ْنقَطَ َع َع َممُوُ
إِ َذا َم َ
س ُ
اإل ْن َ
َما أَ ْن َت َيا َعمِ ُّي َف َختَِني
أ َّ

طى ُك َّل ِذي َحق َحقَّ ُو
َع َ
إِ َّن المَّ َو َق ْد أ ْ
إن المسافر ومالو
َص َم َيا
أ ْ
َّ ِ ِ
صى ِب ِو َع ْب ُد
الرحيمَ ،ى َذا َما أ َْو َ

ِ
المَّ ُي َّم َب ِ
ص ْفقَ ِة
ار ْك لَ ُو في َ
ِ
ِ
ص َال تَ ُو
َمثَ ُل الَّذي َال ُيت ُّم َ
المسممون عند شروطيم

ش ُكر َّ
اس
الن َ
َم ْن َال َي ْ ُ
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َم ْن ُي ِرِد المَّ ُو ِب ِو َخ ْي ًرا
َنيى رسو ُل ِ
ا﵀ َ --ع ْن ِرْب ِح
َ َ ُ
َى َذ ِ
اي َو ْاب َنا ْاب َن ِتي
ان ْاب َن َ
َ

َوالمَّ ِو إِ َّن ِك َال ْب َن ُة َن ِبي

ات ُّ
َّاك ومحقَّر ِ
يا ع ِائ َ ِ ِ
الذنُ ِ
وب،
َ َ
شةُ ،إي َ ُ َ َ
آد َمَ :مالِيَ ،مالِي،
َيقُو ُل ْاب ُن َ
َّعى َعمَ ْي ِو
الي ِم ُ
المد َ
َ
ين َعمَى ُ
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صحيح البخنرم

ر

سيف الترمذم

ِْ

سيف الترمذم

َُٖ

مسيد إسحنؽ ابف راهكيه

َُٖ

مسيد أحمد

ُِٔ

صحيح مسمـ

ُّْ

صحيح البخنرم

ُُٓ

طرف األثر

ثالثاً :فيرس اآلثار

ىج ىع ىؿ ىس ٍب ى ًحيطى و
نف لىهي ًبنٍل ىم ًد ىيي ًة
"لـ يكف أحد مف أصحنب اليب ،
"لـ يبؽ ف ،المديية ألهمهن ش،ء

ورود األ ثر

السيف الكبرل لمبيهق،

ُُْ

تكممة شرح المه ٌذب

ُُْ

البينف ف ،مذهب اإلمنـ

الشنفع،
سنن أبي داود

جعؿ عمر بف الخطنب  صدقة

نء يم ىح َّم هد  بًبي ٍي ً اٍل ىح ٍبي ً
س
ىج ى
نء يم ىح َّم هد  بً ىم ٍي ً اٍل ىح ٍب ً
س
ىج ى
كؿ ً
ىي ٍح يف ًعتٍرةي ر يس ً
ا﵀ 
ى ى
اترككا ل ،أب،

الصفحة

بدائع الصنائع
مصنف ابن أبي شيبة

ُُْ
ُُْ
ُْْ
حنشية ُْْ

سنن البيهقي

ُُٖ

عمدة القاري

ُِٖ

خرج عبد ا﵀ كعبيد ا﵀ ابين عمر بف الخطنب

سنن البيهقي

َّ

كنف يشترط عم الرجؿ إذا أعطنه

سنن الدارقطني

ُّ

الكضيعة عم المنؿ

مصنف عبدالرزاق

ُّ

أف عثمنف بف عفنف أعطنه مننن قراضن

موطأ مالك

ُّ
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القرآن الكريم.

ادلساجع

أوالً -التفسير وعموم القرآن:

ُ -أحكنـ القرآف :أحمد بف عم ،الرازم الجصنص الحيف( ،المتكف َّٕ :هػ) ،المحقؽ :محمد صندؽ
القمحنكم  -عضك لجية مراجعة المصنحؼ بنألزهر الشريؼ ،دار إحينء التراث العرب – ،بيركت،
َُْٓ هػ.
ِ -أحكنـ القرآف :المؤلؼ :محمد بف عبد ا﵀ بف العرب ،المعنفرم انشبيم ،المنلك( ،المتكف ّْٓ :هػ)،
راج أصكله كخرج أحنديثه كعمَّؽ عميه :محمد عبد القندر عطن ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبينف،
الطبعة الثنلثة ُِْْ ،هػ ََِّ /ـ.
ّ -الجنم ألحكنـ القرآف :محمد بف أحمد بف أب ،بكر بف فرح األيصنرم الخزرج ،القرطب(،المتكف :
ُٕٔهػ) ،تحقيؽ :أحمد البردكي ،كابراهيـ أطفيش ،دار الكتب المصرية – القنهرة ،الطبعة الثنيية،
ُّْٖهػ ُْٗٔ /ـ.

ْ -تفسير القرآف العظيـ :إسمنعيؿ بف عمر كثير القرش( ،المتكف ْٕٕ :هػ) ،المحقؽ :سنم ،بف محمد
سالمة ،دار طيبة لميشر كالتكزي  ،الطبعة الثنيية َُِْهػ ُٗٗٗ /ـ.

ٓ -أضكاء البينف ف ،إيضنح القرآف بنلقرآ ف :محمد األميف بف محمد المختنر بف عبد القندر الجكي،
الشيقيط( ،المتكف ُّّٗ :هػ) : ،دار الفكر لمطبنعة ك اليشر ك التكزي بيركت – لبينف ُُْٓ ،هػ -
ُٓٗٗ ـ.

ثانياً -كتب الحديث:

أ -متون الحديث:

ُ -م كط اإلمنـ منلؾ :منلؾ بف أيس بف منلؾ بف عنمر األصبح ،المدي( ،المتكف ُٕٗ :هػ) ،صححه
كرقمه كخرج أحنديثه كعمؽ عميه :محمد فؤاد عبد البنق ،،دار إحينء التراث العرب ،،بيركت – لبينف،
َُْٔ هػ ُٖٗٓ /ـ.

ِ -المصيؼ :عبد الرزاؽ بف همنـ بف ينف الحميرم اليمني ،الصيعني( ،المتكف ُُِ :هػ) ،المحقؽ :حبيب
الرحمف األعظم ،،الينشر :المجمس العمم -،الهيد ،المكتب اإلسالم – ،بيركت ،الطبعة الثنيية،
َُّْق.
ّ -مسيد ابف أب ،شيبة :عبد ا﵀ بف محمد بف إبراهيـ بف عثمنف بف خكاست ،العبس( ،المتكف ِّٓ :هػ)،

المحقؽ :عندؿ بف يكسؼ العزازم ك أحمد بف فريد المزيدم ،دار الكطف – الرينض ،الطبعة األكل ،

ُٕٗٗـ.
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ْ -مسيد إسحنؽ بف ارهكيه :إسحنؽ بف إبراهيـ بف مخمد بف إبراهيـ الحيظم ،المركزم المعركؼ بػ ابف
راهكيه (المتكف ِّٖ :هػ) ،المحقؽ :د .عبد الغفكر بف عبد الحؽ البمكش ،،الينشر :مكتبة اإليمنف -
المديية الميكرة ،الطبعة األكل ُُٗٗ – ُُِْ ،ـ.

ٓ -م سيد اإلمنـ أحمد بف حيبؿ :أحمد بف محمد بف حيبؿ بف هالؿ بف أسد الشيبني( ،المتكف ُِْ :هػ)،
المحقؽ :شعيب األريؤكط  -عندؿ مرشد ،كآخركف ،إشراؼ :د عبد ا﵀ بف عبد المحسف الترك ،،مؤسسة
الرسنلة ،الطبعة األكل  ُُِْ ،هػ ََُِ /ـ.

ٔ -صحيح البخنرم :محمد بف إسمنعيؿ أبك عبدا﵀ البخنرم الجعف ،،المحقؽ :محمد زهير بف ينصر
الينصر ،الينشر :دار طكؽ اليجنة (مصكرة عف السمطنيية بإضنفة ترقيـ ترقيـ محمد فؤاد عبد البنق،)،
الطبعة األكل ُِِْ ،هػ.
ٕ -صحيح مسمـ :مسمـ بف الحجنج أبك الحسف القشيرم الييسنبكرم (المتكف ُِٔ :هػ) ،المحقؽ :محمد
فؤاد عبد البنق ،،دار إحينء التراث العرب – ،بيركت.

ٖ -سي ف ابف منجه :ابف منجة أبك عبد ا﵀ محمد بف يزيد القزكيي ،،كمنجة اسـ أبيه يزيد (المتكف :
ِّٕهػ) ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد البنق ،،دار إحينء الكتب العربية  -فيصؿ عيس البنب ،الحمب.،

ٗ -سيف أب ،داكد :سميمنف بف األشعث بف إسحنؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم الس ً
ٍّج ٍستني،
(المتكف ِٕٓ :هػ) ،المحقؽ :محمد محي ،الديف عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،صيدا – بيركت.
بف الضحنؾ ،الترمذم ،أبك عيس

(المتكف :

َُ -سيف الترمذم :محمد بف عيس بف ىس ٍكرة بف مكس
ِٕٗهػ) ،تحقيؽ كتعميؽ :أحمد محمد شنكر ككمحمد فؤاد عبد البنق ،كابراهيـ عطكة عكض المدرس ف،
األزهر الشريؼ ،شركة مكتبة كمطبعة مصطف البنب ،الحمب – ،مصر ،الطبعة الثنيية ُّٗٓ ،هػ /
ُٕٓٗـ.
ُُ -مسيد البزار الميشكر بنسـ البحر الزخنر :أحمد بف عمرك بف عبد الخنلؽ بف خالد بف عبيد ا﵀ العتك،
المعركؼ بنلبزار (المتكف ِِٗ :هػ) ،المحقؽ :محفكظ الرحمف زيف ا﵀ كعندؿ بف سعد كصبرم عبد

الخنلؽ الشنفع ،،مكتبة العمكـ كالحكـ  -المديية الميكرة ،الطبعة األكل ( ،بدأت ُٖٖٗـ ،كايتهت
ََِٗـ).

ُِ -السيف الكبرل :أحمد بف شعيب بف عم ،الخراسني ،،اليسنئ( ،المتكف َّّ :هػ) ،حققه كخرج أحنديثه:
حسف عبد الميعـ شمب ،،أشرؼ عميه :شعيب األرينؤكط ،قدـ له :عبد ا﵀ بف عبد المحسف الترك،،
مؤسسة الرسنلة – بيركت ،الطبعة األكل  ُُِْ ،هػ ََُِ /ـ.

ُّ -المجتب

مف السيف = السيف الصغرل لميسنئ :،أحمد بف شعيب بف عم ،الخراسني ،،اليسنئ،

(المتكف َّّ :هػ) ،تحقيؽ :عبد الفتنح أبك غدة ،مكتب المطبكعنت اإلسالمية – حمب ،الطبعة الثنيية،
َُْٔ – ُٖٔٗـ.
ُْ -صحيح ابف خزيمة :محمد بف إسحنؽ بف خزيمة بف المغيرة بف صنلح بف بكر السمم ،الييسنبكرم
(المتكف ُُّ :هػ) ،المحقؽ :د .محمد مصطف األعظم ،،المكتب اإلسالم – ،بيركت.
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ُٓ -شرح مشكؿ اآلثنر :أحمد بف محمد بف سالمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدم الحجرم المصرم
المعركؼ بنلطحنكم (المتكف ُِّ :هػ)  ،تحقيؽ :شعيب األريؤكط ،مؤسسة الرسنلة ،الطبعة األكل

-

ُُْٓ هػُْْٗ ،ـ.

بد ،التميم،،
ُٔ -اإلحسنف ف ،تقريب صحيح ابف حبنف :محمد بف حبنف بف أحمد بف حبنف بف معنذ بف ىم ٍع ى
البست( ،المتكف ّْٓ :هػ) ،ترتيب :األمير عالء الديف عم ،بف بمبنف الفنرس،
أبك حنتـ ،الدارم ،،ي
(المتكف  ّٕٗ :هػ) ،حققه كخرج أحنديثه كعمؽ عميه :شعيب األريؤكط ،مؤسسة الرسنلة ،بيركت،
الطبعة األكل  َُْٖ ،هػ ُٖٖٗ /ـ.

ُٕ -المعجـ األكسط :سميمنف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخم ،الشنم ،،أبك القنسـ الطبراي( ،المتكف :
َّٔهػ) ،ا لمحقؽ :طنرؽ بف عكض ا﵀ بف محمد  ،عبد المحسف بف إبراهيـ الحسيي ،،الينشر :دار
الحرميف – القنهرة.

ُٖ -الركض الداي( ،المعجـ الصغير) :سميمنف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخم ،الشنم ،،أبك القنسـ
الطبراي( ،المتكف َّٔ :هػ) ،المحقؽ :محمد شككر محمكد الحنج أمرير ،المكتب اإلسالم ، ،دار
عمنر  -بيركت  ،عمنف ،الطبعة األكل ُٖٗٓ – َُْٓ ،ـ.

ُٗ -المعجـ الكبير :سميمنف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخم ،الشنم ،،أبك القنسـ الطبراي( ،المتكف :
َّٔهػ) ،المحقؽ :حمدم بف عبد المجيد السمف ،،مكتبة ابف تيمية – القنهرة ،الطبعة الثنيية.
َِ -مسيد الشنمييف :س ميمنف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخم ،الشنم ،،أبك القنسـ الطبراي( ،المتكف :

َّٔهػ) ،المحقؽ :حمدم بف عبدالمجيد السمف ،،مؤسسة الرسنلة – بيركت ،الطبعة األكل – َُْٓ ،

ُْٖٗـ.
ُِ -سيف الدارقطي :،عم ،بف عمر بف أحمد بف مهدم بف مسعكد بف اليعمنف بف ديينر البغدادم
الدارقطي( ،المتكف ّٖٓ :هػ) ،حققه كضبط يصه كعمؽ عميه :شعيب انريؤكط ،حسف عبد الميعـ
شمب ،،عبد المطيؼ حرز ا﵀ ،أحمد برهكـ ،مؤسسة الرسنلة ،بيركت – لبينف ،الطبعة األكل  ُِْْ ،هػ

ََِْ /ـ.
ِِ -المستدرؾ عم الصحيحيف :محمد بف عبد ا﵀ بف محمد بف حمدكيه بف ييعيـ بف الحكـ الضب،
الطهمني ،الييسنبكرم المعركؼ بنبف البي (المتكف َْٓ :هػ) ،تحقيؽ :مصطف عبد القندر عطن ،دار
الكتب العممية – بيركت ،الطبعة األكل َُٗٗ – ُُُْ ،ـ.

الخ ٍس ىرٍك ًجردم الخراسني ،،أبك بكر
ِّ -السيف الصغير لمبيهق :،أحمد بف الحسيف بف عم ،بف مكس
ي
البيهق( ،المتكف ْٖٓ :هػ) ،المحقؽ :عبد المعط ،أميف قمعج ،،جنمعة الدراسنت اإلسالمية ،كراتش ،ػ
بنكستنف ،الطبعة األكل َُُْ ،هػ ُٖٗٗ /ـ.

الخ ٍس ىرٍك ًجردم الخراسني ،،أبك بكر البيهق،
ِْ -السيف الكبرل :أحمد بف الحسيف بف عم ،بف مكس
ي
(المتكف ْٖٓ :هػ) ،المحقؽ :محمد عبد القندر عطن ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبينت ،الطبعة
الثنلثة ُِْْ ،هػ ََِّ /ـ.
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الخ ٍس ىرٍك ًجردم الخراسني ،،أبك بكر البيهق،
ِٓ -معرفة السيف كاآلثنر :أحمد بف الحسيف بف عم ،بف مكس
ي
(المتكف ْٖٓ :هػ) ،المحقؽ :عبد المعط ،أميف قمعج ،،جنمعة الدراسنت اإلسالمية (كراتش- ،
بنكستنف) ،دار قتيبة (دمشؽ -بيركت) ،دار الكع( ،حمب  -دمشؽ) ،دار الكفنء (الميصكرة  -القنهرة)،

الطبعة األكل ُُِْ ،هػ ُُٗٗ /ـ

ِٔ -الطيكرينت :ايتخنب :أحمد بف محمد بف أحمد بف محمد بف إبراهيـ ًسمى ىفه األصبهني( ،المتكف :
ٕٔٓهػ) ،مف أصكؿ :أبك الحسيف المبنرؾ بف عبد الجبنر الصيرف ،الطيكرم (المتكف ََٓ :هػ) ،دراسة
كتحقيؽ :دسمنف يحي

معنل ،،عبنس صخر الحسف ،مكتبة أضكاء السمؼ ،الرينض ،الطبعة األكل ،

ُِْٓ هػ ََِْ /ـ.
الديمم ،الهمذاي،
ِٕ -الفردكس بم ثكر الخطنب :شيركيه بف شهردار بف شيرك يه بف فينخسرك ،أبك شجنع
ٌ
(المتكف َٓٗ :هػ) ،المحقؽ :السعيد بف بسيكي ،زغمكؿ ،دار الكتب العممية – بيركت ،الطبعة األكل ،
َُْٔ هػ ُٖٗٔ -ـ.

ِٖ -األحنديث المختنرة أك المستخرج مف األحنديث المختنرة ممن لـ يخرجه البخنرم كمسمـ ف ،صحيحيهمن:
محمد بف عبد الكاحد المقدس ،ضينء الديف أبك عبد ا﵀ (المتكف ّْٔ :هػ) ،دراسة كتحقيؽ :معنل،

األستنذ الدكتكر عبد الممؾ بف عبد ا﵀ بف دهيش ،دار خضر لمطبنعة كاليشر كالتكزي  ،بيركت – لبينف،
الطبعة الثنلثة َُِْ ،هػ َََِ /ـ.

ِٗ -المقنصد الحسية ف ،بينف كثير مف األحنديث المشتهرة عم األلسية :محمد بف عبد الرحمف بف محمد
السخنكم شمس الديف أبك الخير (المتكف َِٗ :هػ) ،المحقؽ :محمد عثمنف الخشت ،دار الكتنب العرب،

– بيركت ،الطبعة األكل  َُْٓ ،هػ ُٖٗٓ -ـ.
َّ -كشؼ الخفنء كمزيؿ اإللبنس :إسمنعيؿ بف محمد بف عبد الهندم الجراح ،العجمكي ،الدمشق ،،أبك
الفداء (المتكف ُُِٔ :هػ) ،المكتبة العصرية ،تحقيؽ :عبد الحميد بف أحمد بف يكسؼ بف هيداكم،

الطبعة :األكل َُِْ ،هػ َََِ -ـ.
ب -شروح الحديث:

ُ -ا لمحدث الفنصؿ بيف الراكم كالكاع :،الحسف بف عبد الرحمف بف خالد الرامهرمزم الفنرس( ،المتكف :
َّٔهػ) ،المحقؽ :د .محمد عجنج الخطيب ،دار الفكر – بيركت ،الطبعة الثنلثةَُْْ ،ق.
ِ -شرح صحيح البخنرل نبف بطنؿ :عم ،بف خمؼ بف عبد الممؾ ابف بطنؿ أبك الحسف (المتكف :
ْْٗهػ) ،تحقيؽ :أبك تميـ ينسر بف إبراهيـ ،مكتبة الرشد  -السعكدية ،الرينض ،الطبعة الثنيية،
ُِّْهػ ََِّ /ـ.
ّ -انستذكنر :يكسؼ بف عبد ا﵀ بف محمد بف عبد البر بف عنصـ اليمرم أبك عمر القرطب( ،المتكف :
ّْٔهػ) ،تحقيؽ :سنلـ محمد عطن ،محمد عم ،معكض ،دار الكتب العممية – بيركت ،الطبعة األكل ،
ُُِْ – َََِـ.
- 195 -

ْ -التمهيد لمن ف ،المكط مف المعني ،كاألسنييد :يكسؼ بف عبد ا﵀ بف محمد بف عبد البر بف عنصـ
اليمرم أبك عمر القرطب( ،المتكف ّْٔ :هػ) ،تحقيؽ :مصطف بف أحمد العمكم  ،محمد عبد الكبير
البكرم ،ك ازرة عمكـ األكقنؼ كالشؤكف اإلسالمية – المغربُّٖٕ ،هػ.

ٓ -الميتق شرح المكط  :سميمنف بف خمؼ بف سعد بف أيكب بف كارث التجيب ،القرطب ،البنج ،أبك الكليد
األيدلس( ،المتكف ْْٕ :هػ) ،مطبعة السعندة  -بجكار محنفظة مصر ،الطبعة األكل  ُِّّ ،هػ( ،ثـ
صكرتهن دار الكتنب اإلسالم ،،القنهرة  -الطبعة الثنيية ،بدكف تنري ).

ٔ -الميهنج شرح صحيح مسمـ بف الحجنج :محي ،الديف يحي

بف شرؼ أبك زكرين اليككم (المتكف :

ٕٔٔهػ) ،دار إحينء التراث العرب – ،بيركت ،الطبعة الثنييةُِّٗ ،ق.
السالم ،،البغدادم ،ثـ
ٕ -فتح البنرم شرح صحيح البخنرم :عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف ،ى
الدمشق ،،الحيبم( ،المتكف ٕٗٓ :هػ) ،تحقيؽ :مجمكعة مف المحققيف ،مكتبة الغربنء األثرية  -المديية
اليبكية ،الحقكؽ :مكتب تحقيؽ دار الحرميف – القنهرة ،الطبعة األكل  ُُْٕ ،هػ  ُٗٗٔ -ـ.

ٖ -فتح البنرم شرح صحيح البخنرم :أحمد بف عم ،بف حجر أبك الفضؿ العسقالي ،الشنفع ،،دار المعرفة
 -بيركتُّٕٗ ،ق ،رقـ كتبه كأبكابه كأحنديثه :محمد فؤاد عبد البنق ،،قنـ بإخراجه كصححه كأشرؼ

عم طبعه :محب الديف الخطيب ،عميه تعميقنت العالمة :عبد العزيز بف عبد ا﵀ بف بنز.

ٗ -شرح سيف أب ،داكد :محمكد بف أحمد بف مكس بف أحمد بف حسيف الغيتنب الحيف بدر الديف العيي
(المتكف ٖٓٓ :هػ) ،المحقؽ :أبك الميذر خنلد بف إبراهيـ المصرم ،مكتبة الرشد – الرينض ،الطبعة
األكل  َُِْ ،هػ ُٗٗٗ-ـ.

َُ -عمدة القنرم شرح صحيح البخنرم :محمكد بف أحمد بف مكس بف أحمد بف حسيف الغيتنب الحيف
بدر الديف العيي (المتكف ٖٓٓ :هػ) ،دار إحينء التراث العرب – ،بيركت.
ُُ -إرشند السنرم لشرح صحيح البخنرم :أحمد بف محمد بف أب بكر بف عبد الممؾ القسطالي ،القتيب،
المصرم ،أبك العبنس ،شهنب الديف (المتكف ِّٗ :هػ) ،المطبعة الكبرل األميرية ،مصر ،الطبعة

السنبعة ُِّّ ،هػ.
ُِ -شرح الزرق ني ،عم مكط اإلمنـ منلؾ :محمد بف عبد البنق ،بف يكسؼ الزرقني ،المصرم األزهرم،
تحقيؽ :طه عبد الرءكؼ سعد ،مكتبة الثقنفة الدييية – القنهرة ،الطبعة األكل ُِْْ ،هػ ََِّ /ـ.

ُّ -مرقنة المفنتيح شرح مشكنة المصنبيح :عم ،بف (سمطنف) محمد ،أبك الحسف يكر الديف المال الهركم
القنرم (المتكف َُُْ :هػ) ،دار الفكر ،بيركت – لبينف ،الطبعة :األكل ُِِْ ،هػ ََِِ -ـ

ُْ -سبؿ السالـ :محمد بف إسمنعيؿ بف صالح بف محمد الحسي ،،الكحالي ،ثـ الصيعني ،،أبك إبراهيـ،
عز الديف ،المعركؼ ك سالفه بنألمير (المتكف ُُِٖ :هػ) ،دار الحديث ،الطبعة بدكف طبعة كبدكف
تنري .
ُٓ -ييؿ األكطنر :محمد بف عم ،بف محمد بف عبد ا﵀ الشككني ،اليمي( ،المتكف َُِٓ :هػ) ،تحقيؽ:
عصنـ الديف الصبنبط ،،دار الحديث ،مصر ،الطبعة األكل ُُّْ ،هػ ُّٗٗ /ـ.
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ُٔ -عكف المعبكد شرح سيف أب ،داكد ،كمعه حنشية ابف القيـ :تهذيب سيف أب ،داكد كايضنح عممه
كمشكالت ه :محمد أشرؼ بف أمير بف عم ،بف حيدر ،أبك عبد الرحمف ،شرؼ الحؽ ،الصديق ،،العظيـ
آبندم (المتكف ُِّٗ :هػ) ،دار الكتب العممية – بيركت ،الطبعة الثنيية ُُْٓ ،هػ.

ُٕ -تحفة األحكذم بشرح جنم الترمذم :محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المبنركفكرل (المتكف :
ُّّٓهػ) ،دار الكتب العممية – بيركت.
ُٖ -مينر القنرم شرح مختصر صحيح البخنرم :حمزة محمد قنسـ ،راجعه :الشي عبد القندر األرينؤكط،

عي ،بتصحيحه كيشره :بشير محمد عيكف ،مكتبة دار البينف ،دمشؽ  -الجمهكرية العربية السكرية،

مكتبة المؤيد ،الطنئؼ  -المممكة العربية السعكدية َُُْ ،هػ َُٗٗ /ـ.
ج -عموم الحديث:
مقدمة ابف الصالح :عثمنف بف الصالح عبدالرحمف بف مكس

بف أب ،اليصر الشنفع ٕٕٓ( ،هػ -

ّْٔ هػ) ،المحقؽ :د عنئشة عبد الرحمف (بيت الشنطب) أستنذ الدراسنت العمين ،كمية الشريعة بفنس ،جنمعة

القرككيف ،دار المعنرؼ ،بدكف طبعة أك تنري .
ثالثاً -المرة العربية والمعاجم:

ُ -الزاهر ف ،غريب ألفنظ الشنفع :،محمد بف أحمد بف األزهرم الهركم ،أبك ميصكر (المتكف َّٕ :هػ)،
المحقؽ :مسعد عبد الحميد السعدي ،،دار الطالئ .

ِ -معجـ مقنييس المغة :أحمد بف فنرس بف زكرينء القزكيي ،الرازم ،أبك الحسيف (المتكف ّٗٓ :هػ)،
المحقؽ :عبد السالـ محمد هنركف ،دار الفكرُّٗٗ ،هػ ُٕٗٗ /ـ.
ّ -طمبة الطمبة :عمر بف محمد بف أحمد بف إسمنعيؿ ،أبك حفص ،يجـ الديف اليسف( ،المتكف ّٕٓ :هػ)،
المطبعة العنمرة ،مكتبة المثي ببغداد ،بدكف طبعةُُُّ ،هػ.

ْ -شمس العمكـ كدكاء كالـ العرب مف الكمكـ :يشكاف بف سعيد الحميرل اليمي( ،المتكف ّٕٓ :هػ)،
المحقؽ :د حسيف بف عبد ا﵀ العمرم  -مطهر بف عم ،اإلريني - ،د يكسؼ محمد عبد ا﵀ ،دار الفكر
المعنصر (بيركت  -لبينف) ،دار الفكر (دمشؽ  -سكرية) ،الطبعة األكل  َُِْ ،هػ ُٗٗٗ /ـ.

ٓ -غريب الحديث :عبد الرحمف بف عم ،بف محمد الجكزم أبك الفرج (المتكف ٕٓٗ :هػ) ،المحقؽ :الدكتكر
عبد المعط ،أميف القمعج ،،دار الكتب العممية  -بيركت – لبينف ،الطبعة األكل ُٖٗٓ / َُْٓ ،ـ.
ٔ -اليهنية ف ،غريب الحديث كاألثر :المبنرؾ بف محمد بف محمد بف محمد ابف عبد الكريـ الشيبني،
الجزرم ابف األثير (المتكف َٔٔ :هػ) ،تحقيؽ :طنهر أحمد الزاكل  -محمكد محمد الطينح ،،المكتبة

العممية  -بيركتُّٗٗ ،هػ ُٕٗٗ -ـ.
ٕ -المغرب ف ،ترتيب المعرب  :ينصر بف عبد السيد أب

المكنرـ ابف عم  ،أبك الفتح ،برهنف الديف

ل (المتكف َُٔ :هػ) ،دار الكتنب العرب ،،بدكف طبعة كبدكف تنري .
الم ى
ط ٍّرًز ٌ
الخكارزم ،ي
ٖ -لسنف العرب :مح مد بف مكرـ بف عم  ،أبك الفضؿ ،جمنؿ الديف ابف ميظكر األيصنرم الركيفع
اإلفريق (المتكف ُُٕ :هػ) ،دار صندر – بيركت ،الطبعة الثنلثة  ُُْْ -هػ.
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كتنب التعريفنت :عم ،بف محمد بف عم ،الزيف الشريؼ الجرجني( ،المتكف ُٖٔ :هػ) ،المحقؽ:
ضبطه كصححه جمنعة مف العممنء بإش ارؼ الينشر ،دار الكتب العممية بيركت –لبينف ،الطبعة األكل
َُّْهػ ُّٖٗ-ـ.

َُ -شرح حدكد ابف عرفة لمرصنع  :محمد بف قنسـ األيصنرم ،أبك عبد ا﵀ ،الرصنع التكيس ،المنلك،
(المتكف ْٖٗ :هػ) ،المكتبة العممية ،الطبعة األكل َُّٓ ،هػ.
ُُ -أييس الفقهنء ف ،تعريفنت األلفنظ المتداكلة بيف الفقهنء :قنسـ بف عبد ا﵀ بف أمير عم ،القكيكم
الركم ،الحيف( ،المتكف ٕٖٗ :هػ) ،المحقؽ :يحي حسف مراد ،دار الكتب العمميةََِْ ،ـُِْْ-هػ.

ُِ -التكقيؼ عم مهمنت التعنريؼ :زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تنج العنرفيف بف عم ،بف
زيف العنبديف الحدادم ثـ المينكم القنهرم (المتكف َُُّ :هػ) ،عنلـ الكتب ّٖ -عبد الخنلؽ ثركت-
القنهرة ،الطبعة األكل َُُْ ،هػَُٗٗ-ـ.

ُّ -خزاية األدب كلب لبنب لسنف العرب :عبد القندر بف عمر البغدادم (المتكف َُّٗ :هػ) ،تحقيؽ
كشرح :عبد السالـ محمد هنركف ،مكتبة الخنيج ،،القنهرة ،الطبعة الرابعة ُُْٖ ،هػ ُٕٗٗ /ـ.
ُْ -الذخنئر كالعبقرينت :عبد الرحمف بف عبد الرحمف بف سيد بف أحمد البرقكق ،األديب المصرم
(المتكف ُّّٔ :هػ) ،مكتبة الثقنفة الدييية ،مصر.

ُٓ -معجـ المغة العربية المعنصرة :د أحمد مختنر عبد الحميد عمر (المتكف ُِْْ :هػ) ،عنلـ الكتب،
الطبعة األكل  ُِْٗ ،هػ ََِٖ /ـ.

ُٔ -القنمكس الفقه ،لغة كاصطالحن :الدكتكر سعدم أبك حبيب ،دار الفكر .دمشؽ – سكرية ،الطبعة
الثنيية َُْٖ هػ = ُٖٖٗـ.

ُٕ -معجـ لغة الفقهنء :محمد ركاس قمعج - ،حنمد صندؽ قييب ،،دار اليفنئس لمطبنعة كاليشر كالتكزي ،
الطبعة الثنيية َُْٖ ،هػ ُٖٖٗ /ـ.

رابعاً -كتب أصول الفقو:

ُ .المحصكؿ :محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيم ،الرازم الممقب بفخر الديف الرازم خطيب الرم
(المتكف َٔٔ :هػ) ،دراسة كتحقيؽ :الدكتكر طه جنبر فينض العمكاي ،،مؤسسة الرسنلة ،الطبعة الثنلثة،
ُُْٖ هػ ُٕٗٗ /ـ.

ِ .اإلحكنـ ف ،أصكؿ األحكنـ :عم ،بف أب ،عم ،بف محمد بف سنلـ الثعمب ،اآلمدم (المتكف ُّٔ :هػ)،
المحقؽ :عبد الرزاؽ عفيف ،،المكتب اإلسالم ،،بيركت -دمشؽ -لبينف.
ّ .شرح مختصر الركضة :سميمنف بف عبد القكم بف الكريـ الطكف ،الصرصرم ،أبك الربي  ،يجـ الديف
(المتكف

ُٕٔ :هػ) ،المحقؽ :عبد ا﵀ بف عبد المحسف الترك ،،مؤسسة الرسنلة ،الطبعة األكل ،

َُْٕ هػ ُٖٕٗ /ـ.
ْ .كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم :عبد العزيز بف أحمد بف محمد ،عالء الديف البخنرم الحيف،
(المتكف َّٕ :هػ) ،دار الكتنب اإلسالم ،،بدكف طبعة كبدكف تنري .
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ٓ .اإلبهنج ف ،شرح الميهنج ((ميهنج الكصكؿ إل ،عمـ األصكؿ لمقنض ،البيضنكم المتكف ،سيه ٖٕٓهػ):
عم ،بف عبد الكنف ،بف عم ،بف تمنـ بف حنمد بف يحي ،السبك ،ككلده تنج الديف أبك يصر عبد
الكهنب ،دار الكتب العممية –بيركتُُْٔ ،هػ ُٗٗٓ -ـ.

ٔ .شرح التمكيح عم التكضيح :مسعكد بف عمر التفتنزاي( ،المتكف ّٕٗ :هػ) ،مكتبة صبيح بمصر ،بدكف
طبعة كبدكف تنري .
ٕ .البحر المحيط ف ،أصكؿ الفقه :بدر الديف محمد بف عبد ا﵀ بف بهندر الزركش( ،المتكف ْٕٗ :هػ)،
دار الكتب ،،الطبعة األكل ُُْْ ،هػ ُْٗٗ /ـ.

ٖ .التقرير كالتحبير :شمس الديف محمد بف محمد بف محمد المعركؼ بنبف أمير حنج كيقنؿ له ابف المكقت
الحيف( ،المتكف ٖٕٗ :هػ) ،دار الكتب العممية ،الطبعة الثنييةَُّْ ،هػ ُّٖٗ /ـ.
ٗ .األشبنه كاليظنئر :عبد الرحمف بف أب ،بكر ،جالؿ الديف السيكط( ،المتكف ُُٗ :هػ) ،دار الكتب
العممية ،الطبعة األكل ُُُْ ،هػ َُٗٗ -ـ.
ٍَُ .األى ٍشىبنهي ك َّ
ظنئً ير ىعمى ىم ٍذ ىه ًب أىبً ،ىحيً ٍيفىةى الي ٍع ىم ً
نف :زيف الديف بف إبراهيـ بف محمد ،المعركؼ بنبف يجيـ
الي ى
ى
ٍ
المصرم (المتكف َٕٗ :هػ) ،كض حكاشيه كخرج أحنديثه :الشي زكرين عميرات ،دار الكتب العممية،
بيركت – لبينف ،الطبعة األكل  ُُْٗ ،هػ ُٗٗٗ /ـ.

سف الجيزاي ،،الينشر :دار ابف
ُُ .معنلـ أصكؿ الفقه عيد أهؿ السية كالجمنعةَّ :
حس ٍيف بف ىح ٍ
محمد ٍ
بف ى
الجكزم ،الطبعة الخنمسة ُِْٕ ،هػ.
ُِ .عمـ أصكؿ الفقه :عبد الكهنب خالؼ (المتكف

ُّٕٓ :هػ) ،مكتبة الدعكة  -شبنب األزهر (عف

الطبعة الثنمية لدار القمـ) ،الطبعة الثنمية لدار القمـ.
ُّ .شرح القكاعد الفقهية :أحمد بف الشي

محمد الزرقن [ُِٖٓهػ ُّٕٓ -هػ] ،صححه كعمؽ عميه:

مصطف أحمد الزرقن ،الينشر :دار القمـ  -دمشؽ  /سكرين ،الطبعة :الثنييةَُْٗ ،هػ ُٖٗٗ -ـ.
و
حم ود ً
آؿ يع ىمي وٍّر ،األسمرم،
بف
ُْ .مجمكعة الفكائد البهية عم ميظكمة القكاعد الفقهية:
بف يم َّ
حسف ي
صنلح ي
ي
القحطني ،،اعتي بإخراجهن :متعب بف مسعكد الجعيد ،دار الصميع ،لميشر كالتكزي  ،المممكة العربية
ٍ
السعكدية ،الطبعة األكل  َُِْ ،هػ َََِ /ـ.

 .15تمخيص األصكؿ :حنفظ ثينء ا﵀ الزاهدم ،مركز المخطكطنت كالثراث كالكثنئؽ – الككيت ،الطبعة
األكل ُُْْ هػ ُْٗٗ -ـ.
تيسير عمـ أصكؿ الفقه :عبد ا﵀ بف يكسؼ بف عيس بف يعقكب اليعقكب الجدي العيزم ،مؤسسة
ُٔ.
ي
الرينف لمطبنعة كاليشر كالتكزي  ،بيركت – لبينف ،الطبعة األكل  ُُْٖ ،هػ  ُٕٗٗ -ـ.
ُٕ .الكجيز ف ،إيضنح قكاعد الفقه الكمية :الشي الدكتكر محمد صدق ،بف أحمد بف محمد آؿ بكريك أبك
الحنرث الغزم ،مؤسسة الرسنلة ،بيركت – لبينف ،الطبعة الرابعة ُُْٔ ،هػ ُٗٗٔ -ـ.

خامساً -كتب الفقو:
أ .المذىب الحنفي:
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ُ .الحجة عم

أهؿ المديية :محمد بف الحسف بف فرقد الشيبني( ،المتكف ُٖٗ :هػ) ،المحقؽ :مهدم

حسف الكيالي ،القندرم ،عنلـ الكتب – بيركت ،الطبعة الثنلثةَُّْ ،ق.
ِ .المبسكط :محمد بف أحمد بف أب ،سهؿ شمس األئمة السرخس( ،المتكف ّْٖ :هػ) ،دار المعرفة –
بيركت ،بدكف طبعةُُْْ ،هػ ُّٗٗ/ـ.

ّ .تحفة الفقهنء :محمد بف أحمد بف أب ،أحمد ،أبك بكر عالء الديف السمرقيدم (المتكف  :يحك َْٓهػ)،
دار الكتب العممية ،بيركت – لبينف ،الطبعة الثنيية ُُْْ ،هػ ُْٗٗ /ـ.

ْ .بدائ الصينئ ف ،ترتيب الشرائ  :عالء الديف ،أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكنسني ،الحيف،
(المتكف ٖٕٓ :هػ) ،دار الكتب العممية ،الطبعة الثنييةَُْٔ ،هػ ُٖٗٔ /ـ.
ٓ .الهداية ف ،شرح بداية المبتدم :عم ،بف أب ،بكر بف عبد الجميؿ الفرغني ،المرغييني ،،أبك الحسف
برهنف الديف (المتكف ّٓٗ :هػ) ،المحقؽ :طالؿ يكسؼ ،دار احينء التراث العرب - ،بيركت – لبينف.

ٔ .متف بداية المبتدم ف ،فقه اإلمنـ أب ،حييفة :عم ،بف أب ،بكر بف عبد الجميؿ الفرغني ،المرغييني،،
أبك الحسف برهنف الديف (المتكف ّٓٗ :هػ) ،مكتبة كمطبعة محمد عم ،صبح – القنهرة.
ٕ .المحيط البرهني ،ف ،الفقه اليعمني ،فقه اإل منـ أب ،حييفة رض ،ا﵀ عيه :برهنف الديف محمكد بف أحمد
بف عبد العزيز بف عمر بف ىم ىنزىة البخنرم الحيف( ،المتكف ُٔٔ :هػ) ،المحقؽ :عبد الكريـ سنم،
الجيدم ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبينف ،الطبعة األكل  ُِْْ ،هػ ََِْ /ـ.

ٖ .انختينر لتعميؿ المختنر :عبد ا﵀ بف م حمكد بف مكدكد المكصم ،البمدح ،،مجد الديف أبك الفضؿ
الحيف( ،المتكف ّٖٔ :هػ) ،مطبعة الحمب - ،القنهرة ُّٓٔ ،هػ ُّٕٗ /ـ.

ٗ .المبنب ف ،الجم بيف السية كالكتنب :عم ،بف أب ،يحي

زكرين بف مسعكد األيصنرم الخزرج،

الميبج( ،المتكف ٖٔٔ :هػ) ،المحقؽ :د .محمد فضؿ عبد العزيز المراد ،دار القمـ  -الدار الشنمية -
سكرين  /دمشؽ  -لبينف  /بيركت ،الطبعة الثنييةُُْْ ،هػ ُْٗٗ /ـ

َُ .تبييف الحقنئؽ شرح كيز الدقنئؽ كحنشية ٍّ
الشٍم ًب ٍّ :،عثمنف بف عم ،بف محجف البنرع ،،فخر الديف
الزيمع ،الحيف( ،المتكف  ّْٕ :هػ) ،المطبعة الكبرل األميرية  -بكنؽ ،القنهرة ،الطبعة األكل ُُّّ ،

هػ.

ُُ .العينية شرح الهداية :محمد بف محمد بف محمكد ،أكمؿ الديف أبك عبد ا﵀ ابف الشي شمس الديف ابف
الشي جمنؿ الديف الركم ،البنبرت( ،المتكف ٕٖٔ :هػ) ،دار الفكر ،بدكف طبعة كبدكف تنري .
ُِ .الجكهرة الييرة :أبك بكر بف عم ،بف محمد الحدادم العبندم َّ ً
م اليمي ،الحيف( ،المتكف :
الزبًيد ٌ
ََٖهػ) ،المطبعة الخيرية ،الطبعة األكل ُِِّ ،هػ.
ُّ .البينية شرح الهداية :محمكد بف أحمد بف مكس بف أحمد بف حسيف الغيتنب الحيف بدر الديف العيي
(المتكف ٖٓٓ :هػ) ،دار الكتب العممية  -بيركت ،لبينف ،الطبعة األكل  َُِْ ،هػ َََِ /ـ.

ُْ .لسنف الحكنـ ف ،معرفة األحكنـ :أحمد بف محمد بف محمد ،أبك الكليد ،لسنف الديف ابف ٍّ
الش ٍحىية الثقف،
الحمب ،الحمب( ،المتكف ِٖٖ :هػ) ،البنب ،الحمب – ،القنهرة ،الطبعة الثنييةُّٕٗ – ُّّٗ ،ـ.
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ُٓ .درر الحكنـ شرح غرر األحكنـ :محمد بف فرامرز بف عم ،الشهير بمال  -أك ميال أك المكل  -خسرك
(المتكف ٖٖٓ :هػ) ،دار إحينء الكتب العربية ،بدكف طبعة كبدكف تنري .
ُٔ .فتح القدير :كمنؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاس ،المعركؼ بنبف الهمنـ (المتكف ُٖٔ :هػ) ،دار
الفكر ،بدكف طبعة كبدكف تنري .

ُٕ .تكممة فتح القدير (يتنئج األفكنر ف ،كشؼ الرمكز كاألسرار :قنض ،زاده أفيدم ،طُ ،المطبعة
األميرية ،بكنؽ-مصرُُّٕ ،هػ.

ُٖ .اإلسعنؼ ف

أحكنـ األكقنؼ :إبراهيـ بف مكس

بف أب ،بكر ابف الشي

عم ،الطرابمس ،،الحيف،

(المتكف ِِٗ :هػ) ،طب بمطبعة هيدية بشنرع المهدل بنألزبكية بمصر المحمية ،الطبعة الثنيية،
َُِّ هػ َُِٗ /ـ.
الحمىب ،الحيف( ،المتكف ٗٓٔ :هػ)،
ُٗ .مجم األيهر ف ،شرح ممتق األبحر :إبراهيـ بف محمد بف إبراهيـ ى
المحقؽ :خرح آينته كأحنديثه خميؿ عمراف الميصكر ،دار الكتب العممية  -لبينف /بيركت ،الطبعة
األكل ُُْٗ ،هػ ُٖٗٗ /ـ.
َِ .البحر الرائؽ شرح كيز الدقنئؽ :زيف الدي ف بف إبراهيـ بف محمد ،المعركؼ بنبف يجيـ المصرم
(المتكف َٕٗ :هػ) ،كف ،آخره :تكممة البحر الرائؽ لمحمد بف حسيف بف عم ،الطكرم الحيف ،القندرم

(ت بعد ُُّٖ هػ) ،كبنلحنشية :ميحة الخنلؽ نبف عنبديف ،دار الكتنب اإلسالم ،،الطبعة الثنيية -
بدكف تنري .

ُِ .مجم األيهر ف ،ش رح ممتق األبحر :عبد الرحمف بف محمد بف سميمنف المدعك بشيخ ،زاده ،يعرؼ
بدامند أفيدم (المتكف َُٕٖ :هػ) ،دار إحينء التراث العرب ،،بدكف طبعة كبدكف تنري .
ِِ .رد المحتنر عم

الدر المختنر :محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عنبديف الدمشق ،الحيف،

(المتكف ُِِٓ :هػ) ،دار الفكر-بيركت ،الطبعة الثنييةُُِْ ،هػ ُِٗٗ /ـ.

ِّ .المبنب ف ،شرح الكتنب :عبد الغي ،بف طنلب بف حمندة بف إبراهيـ الغييم ،الدمشق ،الميداي ،الحيف،
(المتكف ُِٖٗ :هػ) ،حققه ،كفصمه ،كضبطه ،كعمؽ حكاشيه :محمد محي ،الديف عبد الحميد ،المكتبة
العممية ،بيركت – لبينف.

ِْ .قره عيف األخينر لتكممة رد المحتنر عم« ،الدر المختنر شرح تيكير األبصنر» :عالء الديف محمد بف
(محمد أميف المعركؼ بنبف عنبديف) بف عمر بف عبد العزيز عنبديف الحسيي ،الدمشق( ،المتكف :
َُّٔهػ) ،دار الفكر لمطبنعة كاليشر كالتكزي  ،بيركت – لبينف.

ب .المذىب المالكي:

ُ .المدكية :منلؾ بف أيس بف منلؾ بف عنمر األصبح ،المدي( ،المتكف ُٕٗ :هػ) ،دار الكتب العممية،
الطبعة األكل ُُْٓ ،هػ ُْٗٗ /ـ.
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ِ .التهذيب ف ،اختصنر المدكية :خمؼ بف أب ،القنسـ محمد ،األزدم القيركاي ،،أبك سعيد ابف البراذع،
المنلك( ،المتكف ِّٕ :هػ) ،دراسة كتحقيؽ :الدكتكر محمد األميف كلد محمد سنلـ بف الشي  ،الينشر:
دار البحكث لمدراسنت اإلسالمية كاحينء التراث ،دب ،،الطبعة األكل  ُِّْ ،هػ ََِِ /ـ.
المد َّكية مف غيرهن مف األ ً
اليكادر ك ٍّ
َّّ .
يمهنت :عبد ا﵀ بف (أب ،زيد) عبد الرحمف
الزيندات عم ىمن ف ،ى
اليفزم ،القيركاي ،،المنلك( ،المتكف ّٖٔ :هػ) ،تحقيؽ :مجمكعة مف المحققيف ،دار الغرب اإلسالم،،
بيركت ،الطبعة األكل ُٗٗٗ ،ـ.

ْ .المعكية عم

مذهب عنلـ المديية «اإلمنـ منلؾ بف أيس» :عبد الكهنب بف عم ،بف يصر الثعمب،
أحمد

الحؽ ،المكتبة التجنرية ،مصطف
البغدادم المنلك( ،المتكف ِِْ :هػ) ،المحقؽ :حميش عبد
ٌ
البنز  -مكة المكرمة ،كأصؿ الكتنب :رسنلة دكتكراة بجنمعة أـ القرل بمكة المكرمة ،الطبعة :بدكف.

ٓ .الكنف ،ف ،فقه أهؿ المديية :يكسؼ بف عبد ا﵀ بف محمد بف عبد البر بف عنصـ اليمرم أبك عمر
القرطب( ،المتكف ّْٔ :هػ) ،المحقؽ :محمد محمد أحيد كلد منديؾ المكريتني ،،مكتبة الرينض الحديثة،
الرينض ،المممكة العربية السعكدية ،الطبعة الثنييةََُْ ،هػَُٖٗ/ـ.
ٔ .البينف كالتحصيؿ كالشرح كالتكجيه كالتعميؿ لمسنئؿ المستخرجة :محمد بف أحمد بف رشد القرطب،
(المتكف َِٓ :هػ) ،حققه :د محمد حج ،كآخركف ،دار الغرب اإلسالم ،،بيركت – لبينف ،الطبعة
الثنيية َُْٖ ،هػ ُٖٖٗ /ـ.
ٕ .المقدمنت الممهدات :محمد بف أحمد بف رشد القرطب( ،المتكف َِٓ :هػ) ،دار الغرب اإلسالم،،
الطبعة األكل  َُْٖ ،هػ ُٖٖٗ /ـ.

ٖ .بداية المجتهد كيهنية المقتصد :محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد القرطب ،الشهير بنبف رشد
الحفيد (المتكف ٓٗٓ :هػ) ،دار الحديث – القنهرة ،بدكف طبعةُِْٓ ،هػ ََِْ /ـ.
ٗ .جنم األمهنت :ابف الحنجب الكردم المنلك ،،بدكف طبعة كبدكف تنري .

َُ .الذخيرة :أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المنلك ،الشهير بنلقراف( ،المتكف ْٖٔ :هػ) ،المحقؽ :محمد
حج ،كآخركف ،دار الغرب اإلسالم -،بيركت ،الطبعة األكل ُْٗٗ ،ـ.
ُُ .القكاييف الفقهية :محمد بف أحمد بف محمد بف عبد ا﵀ ،ابف جزم الكمب ،،بدكف طبعة كبدكف تنري .

ُِ .مختصر العالمة خميؿ :خميؿ بف إسحنؽ بف مكس  ،ضينء الديف الجيدم المنلك ،المصرم (المتكف :
ٕٕٔهػ) ،المحقؽ :أحمد جند ،دار الحديث/القنهرة ،الطبعة األكل ُِْٔ ،هػََِٓ/مػ.
ُّ .كفنية األخينر ف ،حؿ غنية اإلختصنر :أبك بكر بف محمد بف عبد المؤمف بف حريز بف معم

الحسيي ،الحصي ،،تق ،الديف الشنفع( ،المتكف ِٖٗ :هػ) ،المحقؽ :عم ،عبد الحميد بمطج ،كمحمد

كهب ،سميمنف ،دار الخير – دمشؽ ،الطبعة األكل ُْٗٗ ،ـ.
ُْ .التنج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ :محمد بف يكسؼ بف أب ،القنسـ بف يكسؼ العبدرم الغرينط ،،أبك عبد
ا﵀ المكاؽ المنلك( ،المتكف ٖٕٗ :هػ) ،دار الكتب العممية ،الطبعة األكل ُُْٔ ،هػُْٗٗ-ـ.
- 212 -

ُٓ .مكاهب الجميؿ ف ،شرح مختصر خميؿ :محمد بف محمد بف عبد الرحمف الطرابمس ،المغرب،،
المعركؼ بنلحطنب الرعيي ،المنلك( ،المتكف ْٗٓ :هػ) ،دار الفكر ،الطبعة الثنلثةُُِْ ،هػ /
ُِٗٗـ.

ُٔ .شرح مختصر خميؿ :محمد بف عبد ا﵀ الخرش ،المنلك ،أبك عبد ا﵀ (المتكف َُُُ :هػ) ،دار الفكر
لمطبنعة – بيركت ،بدكف طبعة كبدكف تنري .
ُٕ .الفكاكه الدكاي ،عم رسنلة ابف أب ،زيد القيركاي :،أحمد بف غنيـ (أك غييـ) بف سنلـ ابف مهين ،شهنب
الديف اليفراكم األزهرم المنلك( ،المتكف ُُِٔ :هػ) ،دار الفكر ،بدكف طبعةُُْٓ ،هػ ُٗٗٓ /ـ.

ُٖ .حنشية العدكم عم شرح كفنية الطنلب الربني :،عم ،بف أحمد بف مكرـ الصعيدم العدكم (يسبة إل
بي ،عدم ،بنلقرب مف ميفمكط) (المتكف ُُٖٗ :هػ) ،المحقؽ :يكسؼ الشي محمد البقنع ،،دار الفكر
– بيركت ،بدكف طبعةُُْْ ،هػ ُْٗٗ /ـ.

ُٗ .حنشية الدسكق ،عم الشرح الكبير :محمد بف أحمد بف عرفة الدسكق ،المنلك( ،المتكف َُِّ :هػ)،
دار الفكر ،بدكف طبعة كبدكف تنري .
َِ .بمغة السنلؾ ألقرب المسنلؾ المعركؼ بحنشية الصنكم عم الشرح الصغير :أحمد بف محمد الخمكت،،
الشهير بنلصنكم المنلك( ،المتكف ُُِْ :هػ) ،دار المعنرؼ ،بدكف طبعة كبدكف تنري .

ُِ .ميح الجميؿ شرح مختصر خميؿ :محمد بف أحمد بف محمد عميش ،أبك عبد ا﵀ المنلك( ،المتكف :
ُِٗٗهػ) ،دار الفكر – بيركت ،بدكف طبعةَُْٗ ،هػُٖٗٗ/ـ.

ج .المذىب الشافعي:

ُ .األـ :الشنفع ،محمد بف إدريس بف العبنس بف عثمنف بف شنف بف عبد المطمب بف عبد مينؼ
المطمب ،القرش ،المك( ،المتكف َِْ :هػ) ،دار المعرفة – بيركت ،بدكف طبعةَُُْ ،هػَُٗٗ/ـ.
ِ .بحر المذهب ف ،فركع المذهب الشنفع :،أبك المحنسف عبد الكاحد بف إسمنعيؿ الركيني( ،ت َِٓ
هػ) ،المحقؽ :طنرؽ فتح ،السيد ،دار الكتب العممية ،الطبعة األكل ََِٗ ،ـ.

ّ .الحنكم الكبير ف ،فقه مذهب اإلمنـ الشنفع ،كهك شرح مختصر المزي :،عم ،بف محمد بف محمد بف
حبيب البصرم البغدادم ،الشهير بنلمنكردم (المتكف َْٓ :هػ) ،المحقؽ :الشي عم ،محمد معكض -
الشي عندؿ أحمد عبد المكجكد ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبينف ،الطبعة األكل  ُُْٗ ،هػ -

ُٗٗٗـ.

ْ .التيبيه ف ،الفقه الشنفع :،إبراهيـ بف عم ،بف يكسؼ أبك اسحنؽ الشيرازم (المتكف ْٕٔ :هػ) ،عنلـ
الكتب ،بدكف طبعة كبدكف تنري .

ٓ .المهذب ف ،فقه اإلمنـ الشنفع :،إبراهيـ بف عم ،بف يكسؼ أبك اسحنؽ الشيرازم (المتكف ْٕٔ :هػ)،
دار الكتب العممية ،بدكف طبعة كبدكف تنري .
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ٔ .يهنية المطمب ف ،دراية المذهب :عبد الممؾ بف عبد ا﵀ بف يكسؼ بف محمد الجكيي ،،أبك المعنل،،
ركف الديف ،الممقب بإمنـ الحرميف (المتكف ْٕٖ :هػ) ،حققه كصي فهنرسه :أ .د .عبد العظيـ محمكد
الديب ،دار الميهنج ،الطبعة األكل ُِْٖ ،هػََِٕ-ـ.
ٌ

ٕ .الكسيط ف ،المذهب :محمد بف محمد الغزال ،أبك حنمد الطكس( ،المتكف َٓٓ :هػ) ،المحقؽ :أحمد
محمكد إبراهيـ  ،محمد محمد تنمر ،دار السالـ – القنهرة ،الطبعة األكل ُُْٕ ،ق.
ٖ .البينف ف ،مذهب اإلمنـ الشنفع :،يحي بف أب ،الخير بف سنلـ العمراي ،اليمي ،الشنفع( ،المتكف :
ٖٓٓهػ) ،المحقؽ :قنسـ محمد اليكرم ،دار الميهنج – جدة ،الطبعة األكل  ُُِْ ،هػَََِ -ـ.

ٗ .فتح العزيز بشرح الكجيز :عبد الكريـ بف محمد الرافع ،القزكيي( ،المتكف ِّٔ :هػ) ،دار الفكر.
َُ .المجمكع شرح المهذب (م تكممة السبك ،كالمطيع : )،أبك زكرين محي ،الديف يحي بف شرؼ اليككم
(المتكف ٕٔٔ :هػ) ،الينشر :دار الفكر.

ُُ .ركضة الطنلبيف كعمدة المفتيف :يحي بف شرؼ اليككم (المتكف ٕٔٔ :هػ) ،تحقيؽ :زهير الشنكيش،
المكتب اإلسالم ،،بيركت -دمشؽ -عمنف ،الطبعة الثنلثةُُِْ ،هػ ُُٗٗ /ـ.
ُِ .ميهنج الطنلبيف كعمدة المفتيف ف ،الفقه :يحي بف شرؼ اليككم (المتكف ٕٔٔ :هػ) ،المحقؽ :عكض
قنسـ أحمد عكض ،دار الفكر ،الطبعة األكل ُِْٓ ،هػََِٓ/ـ.

ُّ .جكاهر العقكد كمعيف القضنة كالمكقعيف كالشهكد :محمد بف أحمد بف عم ،بف عبد الخنلؽ ،الميهنج،
األسيكط ،ثـ القنهرم الشنفع( ،المتكف َٖٖ :هػ) ،حققهن كخرج أحنديثهن :مسعد عبد الحميد محمد

السعدي ،،دار الكتب العممية بيركت – لبينف ،الطبعة األكل  ُُْٕ ،هػ ُٗٗٔ /ـ.
ُْ .أسي

المطنلب ف ،شرح ركض الطنلب :زكرين بف محمد بف زكرين األيصنرم ،زيف الديف أبك يحي

السييك( ،المتكف ِٗٔ :هػ) ،دار الكتنب اإلسالم ،،بدكف طبعة كبدكف تنري .
ُٓ .تحفة المحتنج ف ،شرح الميهنج :أحمد بف محمد بف عم ،بف حجر الهيتم ،،ركجعت كصححت :عم
عدة يس بمعرفة لجية مف العممنء ،المكتبة التجنرية الكبرل بمصر لصنحبهن مصطف

محمد ،بدكف

طبعة ُّٕٓ ،هػ ُّٖٗ /ـ.
ُٔ .اإلقينع ف ،حؿ ألفنظ أب ،شجنع  :محمد بف أحمد الخطيب الشربيي ،الشنفع( ،المتكف ٕٕٗ :هػ)،
المحقؽ :مكتب البحكث كالدراسنت  -دار الفكر ،دار الفكر – بيركت.

ُٕ .مغي ،المحتنج إل معرفة معني ،ألفنظ الميهنج :محمد بف أحمد الخطيب الشربيي ،الشنفع( ،المتكف :
ٕٕٗهػ) ،دار الكتب العممية ،الطبعة األكل ُُْٓ ،هػ ُْٗٗ /ـ.

ُٖ .فتح المعيف بشرح قرة العيف بمهمنت الديف  :أحمد بف عبد العزيز بف زيف الديف بف عم ،بف أحمد
المعبرم المميبنرم الهيدم (المتكف ٖٕٗ :هػ) ،دار بف حزـ ،الطبعة األكل .
ُٗ .يهنية المحتنج إل شرح الميهنج :محمد بف أب ،العبنس أحمد بف حمزة شهنب الديف الرمم( ،المتكف :
ََُْهػ) ،دار الفكر ،بيركت ،الطبعة ط أخيرة َُْْ -هػُْٖٗ/ـ.
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َِ .حنشيتن قميكب ،كعميرة :أحمد سالمة القميكب ،كأحمد البرلس ،عميرة ،دار الفكر – بيركت ،بدكف طبعة،
ُُْٓهػُٗٗٓ-ـ.
ُِ .فتكحنت الكهنب بتكضيح شرح ميهج الطالب المعركؼ بحنشية الجمؿ :سميمنف بف عمر بف ميصكر
العجيم ،األزهرم ،المعركؼ بنلجمؿ (المتكف َُِْ :هػ) ،دار الفكر ،بدكف طبعة كبدكف تنري .

ِِ .حفة الحبيب عم

شرح الخطيب = حنشية البجيرم ،عم

الخطيب :سميمنف بف محمد بف عمر

الب ىج ٍي ىرًم ٌ ،المصرم الشنفع( ،المتكف ُُِِ :هػ) ،دار الفكر ،بدكف طبعةُُْٓ ،هػ ُٗٗٓ /ـ.
ي
الب ىج ٍي ىرًم ٌ،
ِّ .التجريد ليف العبيد = حنشية البجيرم ،عم شرح الميهج :سميمنف بف محمد بف عمر ي
المصرم الشنفع( ،المتكف ُُِِ :هػ) ،مطبعة الحمب ،،بدكف طبعةُّٔٗ ،هػ َُٗٓ /ـ.

ِْ .إعنية الطنلبيف عم حؿ ألفنظ فتح المعيف :عثمنف بف محمد شطن الدمينط ،الشنفع ،المشهكر بنلبكرم
(المتكف َُُّ :هػ) ،دار الفكر لمطبنعة كاليشر كالتكري  ،الطبعة األكل  ُُْٖ ،هػ ُٕٗٗ /ـ.

د .المذىب الحنبمي:

ُ .متف الخرق عم مذهب أ ب ،عبد ا﵀ أحمد بف حيبؿ الشيبني :،عمر بف الحسيف بف عبد ا﵀ الخرق،
(المتكف ّّْ :هػ) ،دار الصحنبة لمتراثُُّْ ،هػُّٗٗ-ـ.
ِ .الهداية عم

مذهب اإل منـ أب ،عبد ا﵀ أحمد بف محمد بف حيبؿ الشيبني :،محفكظ بف أحمد بف

الحسف ،أبك الخطنب الكمكذاي ،،المحقؽ :عبد المطيؼ هميـ  -منهر ينسيف الفحؿ ،مؤسسة غراس

لميشر كالتكزي  ،الطبعة األكل  ُِْٓ ،هػ ََِْ /ـ.
ّ .الكنف ،ف ،فقه اإلمنـ أحمد :عبد ا﵀ بف أحمد بف محمد بف قدامة الجمنعيم ،المقدس ،ثـ الدمشق،
الحيبم ،،الشهير بنبف قدامة المقدس( ،المتكف َِٔ :هػ) ،دار الكتب العممية ،الطبعة األكل  ُُْْ ،هػ

ُْٗٗ /ـ.
ْ .المغي :،عبد ا﵀ بف أحمد بف محمد بف قدامة الجمنعيم ،المقدس ،ثـ الدمشق ،الحيبم ،،الشهير بنبف
قدامة المقدس( ،المتكف َِٔ :هػ) ،مكتبة القنهرة ،بدكف طبعةُّٖٖ ،هػ ُٖٗٔ /ـ.

ٓ .المحرر ف ،الفقه عم مذهب اإلمنـ أحمد بف حيبؿ :عبد السالـ بف عبد ا﵀ بف الخضر بف محمد،
ابف تيمية الحراي ،،أبك البركنت ،مجد الديف (المتكف ِٔٓ :هػ) ،مكتبة المعنرؼ -الرينض ،الطبعة
الثنيية َُْْهػ ُْٖٗ-ـ.

ٔ .مجمكع الفتنكل :أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراي( ،المتكف ِٕٖ :هػ) ،المحقؽ :عبد الرحمف بف
محمد بف قنسـ ،مجم الممؾ فهد لطبنعة المصحؼ الشريؼ ،المديية اليبكية ،المممكة العربية السعكدية،
ُُْٔهػُٗٗٓ/ـ.

ٕ .الشرح الكبير عم متف المقي  :عبد الرحمف بف محمد بف أحمد بف قدامة المقدس ،الجمنعيم ،الحيبم،،
أبك الفرج ،شمس الديف (المتكف ِٖٔ :هػ) ،دار الكتنب العرب ،لميشر كالتكزي  ،أشرؼ عم
محمد رشيد رضن صنحب المينر.
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طبنعته:

ٖ .الفركع كتصحيح الفركع :محمد بف مفمح بف محمد بف مفرج ،أبك عبد ا﵀ ،شمس الديف المقدس،
الراميي ثـ الصنلح ،الحيبم( ،المتكف ّٕٔ :هػ) ،المحقؽ :عبد ا﵀ بف عبد المحسف الترك ،،مؤسسة
الرسنلة ،الطبعة األكل ُِْْ هػ ََِّ /ـ.

ٗ .شرح الزركش :،محمد بف عبد ا﵀ الزركش ،المصرم الحيبم( ،المتكف ِٕٕ :هػ) ،دار العبيكنف،
الطبعة األكل  ُُّْ ،هػ ُّٗٗ /ـ.
َُ .المبدع ف ،شرح المقي  :إبراهيـ بف محمد ب ف عبد ا﵀ بف محمد ابف مفمح ،أبك إسحنؽ ،برهنف الديف
(المتكف ْٖٖ :هػ) ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبينف ،الطبعة األكل  ُُْٖ ،هػ ُٕٗٗ /ـ.

ُُ .اإليصنؼ ف ،معرفة الراجح مف الخالؼ :عم ،بف سميمنف المرداكم الدمشق ،الصنلح ،الحيبم،
(المتكف ٖٖٓ :هػ) ،دار إحينء التراث العرب ،،الطبعة الثنيية  -بدكف تنري .
ُِ .اإلقينع ف ،فقه اإلمنـ أحمد بف حيبؿ :مكس

بف أحمد بف مكس

بف سنلـ بف عيس

بف سنلـ

الحجنكم المقدس ،،ثـ الصنلح ،،شرؼ الديف ،أبك اليجن (المتكف ٖٗٔ :هػ) ،المحقؽ :عبد المطيؼ

محمد مكس السبك ،،دار المعرفة بيركت – لبينف.
ُّ .دقنئؽ أكل  ،اليه لشرح الميته المعركؼ بشرح ميته اإلرادات :ميصكر بف يكيس بف صالح الديف
ابف حسف بف إدريس البهكت

الحيبم (المتكف َُُٓ :هػ) ،عنلـ الكتب ،الطبعة األكل ُُْْ ،هػ /

ُّٗٗـ.
ُْ .كشنؼ القينع عف متف اإلقينع :ميصكر بف يكيس بف صالح الديف ابف حسف بف إدريس البهكت
الحيبم (المتكف َُُٓ :هػ) ،دار الكتب العممية ،بدكف طبعة كتنري .

ُٓ .مطنلب أكل ،اليه

ف ،شرح غنية الميته  :مصطف

بف سعد بف عبده السيكط ،شهرة ،الرحيبني

مكلدا ثـ الدمشق ،الحيبم( ،المتكف ُِّْ :هػ) ،المكتب اإلسالم ،،الطبعة الثنييةُُْٓ ،هػ /
ُْٗٗـ.
ً
ً
الم ًرر ًب :عبد الغي ،بف ينسيف بف محمكد بف ينسيف بف طه بف أحمد المَّىبدم
ُٔ .ىحنشيةي المبَّدم عم ىيٍيؿ ى
الينبمس ،الحيبم( ،المتكف ُُّٗ :هػ) ،تحقيؽ كتعميؽ :الدكتكر محمد سميمنف األشقر ،دار البشنئر
التكزي  ،ىبيركت – لبينف ،الطبعة األكل  ُُْٗ ،هػ  ُٗٗٗ /ـ
ٌ
لمطب ى
اإلسالمية ى
نعة ىك ى
اليشر ك ى
ُٕ .حنشية الركض المرب شرح زاد المستقي  :عبد الرحمف بف محمد بف قنسـ العنصم ،الحيبم ،اليجدم
(المتكف ُِّٗ :هػ) ،بدكف ينشر ،الطبعة األكل  ُّٕٗ -هػ.
ُٖ .الشرح الممت عم زاد المستقي  :محمد بف صنلح بف محمد العثيميف (المتكف ُُِْ :هػ) ،دار ابف
الجكزم ،الطبعة األكل  ُِْٖ - ُِِْ ،هػ.

سادساً -فقو عام:

ُ .اإلقينع :محمد بف إبراهيـ بف الميذر الييسنبكرم (المتكف ُّٗ :هػ) ،تحقيؽ :الدكتكر عبد ا﵀ بف عبد
العزيز الجبريف ،بدكف دار يشر ،الطبعة :األكل  َُْٖ ،هػ.
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ِ .مراتب اإلجمنع ف ،العبندات كالمعنمالت كانعتقندات :أبك محمد عم ،بف أحمد بف سعيد بف حزـ
األيدلس ،القرطب ،الظنهرم (المتكف ْٓٔ :هػ) ،دار الكتب العممية – بيركت.
ّ .مجمكع الفتنكل :أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراي( ،المتكف ِٕٖ :هػ) ،المحقؽ :عبد الرحمف بف
محمد بف قنسـ ،مجم الممؾ فهد لطبنعة المصحؼ الشريؼ ،المديية اليبكية ،المممكة العربية السعكدية،

ُُْٔهػُٗٗٓ/ـ.
ْ .إغنثة المهفنف مف مصنيد الشيطنف :محمد بف أب ،بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية
(المتكف ُٕٓ :هػ) ،المحقؽ :محمد حنمد الفق ،،مكتبة المعنرؼ ،الرينض ،المممكة العربية السعكدية.

ٓ .إعالـ المكقعيف عف رب العنلميف :محمد بف أب ،بك ر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية
(المتكف ُٕٓ :هػ) ،تحقيؽ :محمد عبد السالـ إبراهيـ ،دار الكتب العممية – ييركت ،الطبعة :األكل ،
ُُُْهػ ُُٗٗ -ـ

سابعاً -كتب األعالم والتراجم:

ُ .الطبقنت الكبرل :محمد بف سعد بف ميي الهنشم ،بنلكنء ،البصرم ،البغدادم المعركؼ بنبف سعد
(المتكف َِّ :هػ) ،تحقيؽ :محمد عبد القندر عطن ،دار الكتب العممية – بيركت ،الطبعة األكل ،
َُُْ هػ َُٗٗ /ـ.

الص ٍي ىمرم الحيف،
ِ .أخبنر أب ،حييفة كأصحنبه :الحسيف بف عم ،بف محمد بف جعفر ،أبك عبد ا﵀ َّ
(المتكف ّْٔ :هػ) ،عنلـ الكتب – بيركت ،الطبعة الثنييةَُْٓ ،هػ ُٖٗٓ /ـ.
ّ .انستيعنب ف ،معرفة األصحنب :يكسؼ بف عبد ا﵀ بف محمد بف عبد البر بف عنصـ اليمرم القرطب،
(المتكف ّْٔ :هػ) ،المحقؽ :عم ،محمد البجنكم ،دار الجيؿ ،بيركت ،الطبعة األكل  ُُِْ ،هػ /

ُِٗٗـ.
ْ .انيتقنء ف ،فضنئؿ الثالثة األئمة الفقهنء منلؾ كالشنفع ،كأب ،حييفة رض ،ا﵀ عيهـ :يكسؼ بف عبد
ا﵀ بف محمد بف عبد البر بف عنصـ اليمرم أبك عمر القرطب( ،المتكف ّْٔ :هػ) ،دار الكتب العممية

– بيركت.
ٓ .تنري

بغداد :أحمد بف عم ،بف ثنبت بف أحمد بف مهدم الخطيب البغدادم (المتكف ّْٔ :هػ)،

المحقؽ :الدكتكر بشنر عكاد معركؼ ،دار الغرب اإلسالم – ،بيركت ،الطبعة األكل ُِِْ ،هػ /

ََِِـ.

ٔ .طبقنت الفقهنء :إبراهيـ بف عم ،الشيرازم أبك اسحنؽ (المتكف ْٕٔ :هػ) ،هذبهي :محمد بف مكرـ ابف
ميظكر (المتكف ُُٕ :هػ) ،المحقؽ :إحسنف عبنس ،دار الرائد العرب ،،بيركت – لبينف ،الطبعة األكل ،
َُٕٗـ.

ٕ .جذكة ال مقتبس ف ،ذكر كنة األيدلس :محمد بف فتكح بف عبد ا﵀ بف فتكح بف حميد األزدم الميكرق،
الح ًميدم أبك عبد ا﵀ بف أب ،يصر (المتكف ْٖٖ :هػ) ،الدار المصرية لمت ليؼ كاليشر – القنهرة،
ى
ُٔٔٗـ.
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ٖ .ي زهة األلبنء ف ،طبقنت األدبنء :عبد الرحمف بف محمد بف عبيد ا﵀ األيصنرم ،أبك البركنت ،كمنؿ
الديف األيبنرم (المتكف ٕٕٓ :هػ) ،المحقؽ :إبراهيـ السنمرائ ،،مكتبة المينر ،الزرقنء – األردف ،الطبعة
الثنلثة َُْٓ ،هػ ُٖٗٓ /ـ.

ٗ .بغية الممتمس ف ،تنري رجنؿ أهؿ األيدلس :أحمد بف يحي بف أحمد بف عميرة ،أبك جعفر الضب،
(المتكف ٓٗٗ :هػ) ،دار الكنتب العرب – ،القنهرةُٕٗٔ ،ـ.
َُ .معجـ األدبنء = إرشند األريب إل

معرفة األديب :ينقكت بف عبد ا﵀ الركم ،الحمكم (المتكف :

ِٔٔهػ) ،المحقؽ :إحسنف عبنس ،دار الغرب اإلسالم ،،بيركت ،الطبعة األكل  ُُْْ ،هػ ُّٗٗ /ـ.

ُُ .أسد الغنبة ف ،معرفة الصحنبة :عم ،بف أب ،الكرـ محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد
الشيبني ،الجزرم ،عز الديف ابف األثير (المتكف َّٔ :هػ) ،المحقؽ :عم ،محمد معكض  -عندؿ أحمد
عبد المكجكد ،دار الكتب العممية ،الطبعة األكل ُُْٓ ،هػ ُْٗٗ /ـ.

ُِ .إيبنه الركاة عم أيبنه اليحنة :عم ،بف يكسؼ القفط( ،المتكف ْٔٔ :هػ) ،المحقؽ :محمد أبك الفضؿ
إبراهيـ ،دار الفكر العرب - ،القنهرة ،كمؤسسة الكتب الثقنفية – بيركت ،الطبعة األكل  َُْٔ ،هػ /
ُِٖٗـ.

ُّ .تهذيب األسمنء كالمغنت :يحي بف شرؼ اليككم (المتكف ٕٔٔ :هػ) ،عييت بيشره كتصحيحه كالتعميؽ
عميه كمقنبمة أصكله :شركة العممنء بمسنعدة إدارة الطبنعة المييرية ،دار الكتب العممية ،بيركت –
لبينف.

ُْ .كفينت األعينف كأيبنء أبينء الزمنف :أحمد بف محمد بف إبراهيـ بف أب ،بكر ابف خمكنف البرمك ،اإلربم،
(المتكف ُٖٔ :هػ) ،المحقؽ :إحسنف عبنس ،دار صندر – بيركت.
ُٓ .تنري اإلسالـ ىكىكفينت المشنهير ىكاألعالـ :محمد بف أحمد بف عثمنف بف ىق ٍنيمنز الذهب( ،المتكف :
عكاد معركؼ ،دار الغرب اإلسالم ،،الطبعة األكل ََِّ ،ـ.
ْٖٕهػ) ،المحقؽ :الدكتكر بشنر ٌ

ُٔ .تذكرة الحفنظ :محمد بف أحمد بف عثمنف بف قى ٍنيمنز الذهب( ،المتكف ْٕٖ :هػ) ،دار الكتب العممية
بيركت-لبينف ،الطبعة األكل ُُْٗ ،هػُٖٗٗ -ـ.
ُٕ .سير أعالـ اليبالء :شمس الديف أبك عبد ا﵀ محمد بف أحمد بف عثمنف بف ىق ٍنيمنز الذهب( ،المتكف :
ْٖٕهػ) ،دار الحديث -القنهرة ،الطبعة ُِْٕهػََِٔ-ـ.
ُٖ .مينقب اإلمنـ أب ،حييفة كصنحبيه :محمد بف أحمد بف عثمنف بف ىق ٍنيمنز الذهب( ،المتكف ْٕٖ :هػ)،
عي ،بتحقيقه كالت عميؽ عميه :محمد زاهد الككثرم ،أبك الكفنء األفغني ،،لجية إحينء المعنرؼ اليعمنيية،
حيدر آبند الدكف بنلهيد ،الطبعة الثنلثة َُْٖ ،هػ.

ُٗ .فكات الكفينت :محمد بف شنكر بف أحمد بف عبد الرحمف بف شنكر بف هنركف بف شنكر الممقب
بصالح الديف (المتكف ْٕٔ :هػ) ،المحقؽ :إحسنف عبنس ،دار صندر – بيركت ،الطبعة األكل ،
ُّٕٗـ.
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َِ .الكاف ،بنلكفينت :صالح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد ا﵀ الصفدم (المتكف ْٕٔ :هػ) ،المحقؽ :أحمد
األرينؤكط كترك ،مصطف  ،دار إحينء التراث – بيركتَُِْ ،هػَََِ -ـ.
ُِ .الجكاهر المضية ف ،طبقنت الحيفية :عبد القندر بف محمد بف يصر ا﵀ القرش ،،أبك محمد ،محي،
الديف الحيف( ،المتكف ٕٕٓ :هػ) ،مير محمد كتب خنيه – كراتش.،

ِِ .اإلصنبة ف ،تمييز الصحنبة :أحمد بف عم ،بف محمد بف أحمد بف حجر العسقالي( ،المتكف :
ِٖٓهػ) ،تحقيؽ :عندؿ أحمد عبد المكجكد كعم محمد معكض ،دار الكتب العممية – بيركت ،الطبعة

األكل  ُُْٓ -هػ.

معتؽ أبيه سكدكف الشيخكي )،الجمنل ،الحيف،

ِّ .تنج التراجـ :قنسـ بف قيطميكبغن السكدكي( ،يسبة إل
(المتكف ٖٕٗ :هػ) ،المحقؽ :محمد خير رمضنف يكسؼ ،دار القمـ – دمشؽ ،الطبعة األكل  ُُّْ ،هػ
ُِٗٗ-ـ.

ِْ .بغية الكعنة ف ،طبقنت المغكييف كاليحنة :عبد الرحم ف بف أب ،بكر ،جالؿ الديف السيكط( ،المتكف :
ُُٗهػ) ،المحقؽ :محمد أبك الفضؿ إبراهيـ ،المكتبة العصرية  -لبينف  /صيدا.
ِٓ .طبقنت الحفنظ :عبد الرحمف بف أب ،بكر ،جالؿ الديف السيكط( ،المتكف ُُٗ :هػ) ،دار الكتب
العممية – بيركت ،الطبعة األكل َُّْ ،ق.

ِٔ .األعالـ :خير الد يف بف محمكد بف محمد بف عم ،بف فنرس ،الزركم ،الدمشق( ،المتكف ُّٗٔ :هػ)،
دار العمـ لممالييف ،الطبعة الخنمسة عشر  -أينر  /منيك ََِِـ.

ِٕ .األيسنب :عبد الكريـ بف محمد بف ميصكر التميم ،السمعني ،المركزم ،أبك سعد (المتكف ِٓٔ :هػ)،
المحقؽ :عبد الرحمف بف يحي

المعمم ،اليمني ،كغيره ،مجمس دائرة المعنرؼ العثمنيية ،حيدر آبند،

الطبعة األكل  ُِّٖ ،هػ ُِٗٔ /ـ.
ِٖ .أبك حييفة-حينته كعصره :اإلمنـ محمد أبك زهرة ،دار الفكر العرب ،،الطبعة الثنيية،
ُّٗٔقُْٕٗ/ـ.

ِٗ .اإلمنـ محمد بف الحسف الشيبني ،ينبغة الفقه اإلسالم :،د .عم

أحمد اليدكم ،دار القمـ ،دمشؽ،

الطبعة األكل ُُْْ ،قُْٗٗ/ـ.

َّ .بمكغ األمني ،ف ،سيرة اإلمنـ محمد بف الحسف الشيبني :،محمد زاهد الككثرم ،المكتبة األزهرية لمتراث،
القنهرةُُْٗ ،قُٗٗٗ/ـ.
ثامناً -كتب التاريخ والبمدان:

معجـ البمداف :ينقكت بف عبد ا﵀ الركم ،الحمكم (المتكف ِٔٔ :هػ) ،دار صندر ،بيركت ،الطبعة

الثنييةُٗٗٓ ،ـ.

تاسعاً -كتب فقيية حديثة:

ُ .المضنربة ف ،الشريعة اإلسالمية :د .محمد طمكـ ،جنمعة األزهر ،مطبعة حسنف ،القنهرة ،الطبعة
الثنييةَُْٕ ،قُٖٕٗ/ـ.
- 219 -

ِ .المضنربة ف ،الشريعة اإلسالمية :عبد ا﵀ بف أحمد بف عثمنف الخكيطر ،كيكز إشبيمين ،السعكدية،
الطبعة األكل ُِْٕ ،قََِٔ/ـ.
ّ .الكقؼ ف ،الشريعة اإلسالمية كأثره ف ،تيمية المجتم  :أ.د .محمد بف أحمد بف صنلح الصنلح ،جنمعة
اإلمنـ محمد بف سعكد ،طُُِِْ ،هػََُِ /ـ.

ْ .المضنربة عم

العركض :د .أيمف عبد الحميد البداريف ،مجمة الجنمعة اإلسالمية (سمسمة الدراسنت

اإل سالمية) ،جنمعة الخميؿ ،فمسطيف ،المجمد السنب عشر ،العدد األكؿ ،يينير ََِٗـ.

ٓ .أصكؿ العالقنت الدكلية ف ،فقه اإلمنـ محمد بف الحسف الشيبني :،عثمنف جمعة ضميرية ،دار المعنل،،
عمنف -األردف ،الطبعة األكل ُُْٗ ،قُٗٗٗ/ـ.
الرابعة.
ٔ .الفقه اإلسالم ،كأدلته :أ.د .كهبة الزحيم ،،دار الفكر  -سكريَّة – دمشؽ ،الطبعة َّ

ٕ .المكسكعة الفقهية الككيتية :ك ازرة األكقنؼ كالشئكف اإلسالمية – الككيت ُِْٕ - َُْْ ،هػ.

ٖ .الكجيز ف ،فقه السية كالكتنب العزيز :عبد العظيـ بف بدكم بف محمد ،الينشر :دار ابف رجب – مصر،
الطبعة الثنلثة ُُِْ ،هػ ََُِ /ـ.
ب ،بف محمد الحجكم الثعنلب،
ٗ .الفكر السنم ،ف ،تنري الفقه اإلسالم :،محمد بف الحسف بف العر ٌ
الجعفرم الفنس( ،المتكف ُّٕٔ :هػ) ،دار الكتب العممية -بيركت-لبينف ،الطبعة األكل ُُْٔ -هػ-
ُٓٗٗـ.
َُ .المدخؿ إل دراسة المذاهب الفقهية :عم جمعة كمحمد عبد الكهنب ،دار السالـ – القنهرة ،الطبعة
الثنيية  ُِِْ -هػ ََُِ /ـ.

ُُ .مصطمحنت المذاهب الفقهية كأسرار الفقه المرمكز ف ،األعالـ كالكتب كاآلراء كالترجيحنت :مريـ محمد
صنلح الظفيرم ،رسنلة منجستير  -جنمعة األزهر  -كمية الدراسنت اإلسالمية كالعربية (مصر) ،دار
ابف حزـ ،الطبعة :األكل  ُِِْ ،هػ  ََِِ -ـ.
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