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ﱡﱢ ﱣﱤﱥﱦ
ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﭼ (النساء.)ِٗ :
قال عمر بن الخطاب ( : ال يبع في سوقنا إال من قد تفقه في الدين)(.)1

( )1أخرجو الترمذم في سننو ,أبكاب الكتر ,باب ما جاء في فضؿ الصبلة عمى النبي  )ُٔٓ/ُ( ,)ْٖٕ( كقاؿ :حديث حسف
غريب.
ج

لــال انغشايل :
(إٌ مجهت يا ٌنطىي ػهٍه انشزع ٌنمسى إىل استحثاث ػهى يكارو األخالق وسجز ػٍ
انفىاحش وانكبائز وإباحت تغين ػٍ اجلزائز وتؼني ػهى ايتثال األوايز وهً مبجًىػها
تنمسى إىل تؼبداث ويؼايالث وػمىباث فهٍنظز انؼالم املنصف يف يسهكه فٍها)(.)2

لــال انسزخسً :
(اػهى بأٌ اهلل سبحاَه وتؼاىل جؼم املال سبباً إللايت يصاحل انؼباد يف اندٍَا وشزع طزٌك انتجارة
إلكساهبا؛ ألٌ يا حيتاج إنٍه كم أحد ال ٌىجد يباحاً يف كم يىضغ ،ويف األخذ ػهى سبٍم
انتغانب فساد ،واهلل ال حيب انفساد)
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(ِ)المنخكؿ :لمغزالي(ص)ُّٔ :
(ّ)المبسكط :لمسرخسي (ُِ)َُٖ /
د

إهداء


إىل والددَّ ا اليصي دصيلل الن دربيلل زتاغ دا ،عددانيا و ن دا ،وال يددصاال فنددا ا ع ي د

قالئَّ فضل ال يفكاا تياقة احلَّثا زبِّ ازمحا ا ك ا زتغا ،عانيا.


إىل وزثح األ،ثغاء الدريل زفيد ا لد اء الدَّيل والي غدَّج عدل الين داء اليداعن ئئ دح األ،دا

وشواعل اإلسال  ,واجملاهَّيل الصادق .


إىل شوجيت وئتيائ  :محصج ,وسساج.



إىل إخ ت وئخ ات حفظام اهلل وئسيَّهم ع الَّ،غا واآلخسج.



إىل إخ ا ،وئعَّقائ وطالت مجغييا ئداعام اهلل ذخسيا لإلسال واملسن .



نى ئزض اإلسساء وامليساج .إلغام مجغياً...

إىل املساتط

أهدي هذا البحث وهذا اجلهد املتواضع.

ه

الحمد هلل المنفرد بالقدـ ,المتكحد باإليجاد مف العدـ ,كصمكاتو عمى نبيو المرسؿ إلى العرب كالعجـ ,كآلو

كصحبو أكلي الفضؿ كالكرـ(ْ) ,أما بعد:

فإف الشكر بريد الثناء؛ فقد امتف جؿ جبللو عمى نكح -عميو السبلـ -أنو كاف عبدان شكك انر ,كسبب

االصطفاء كاالجتباء ,فمما كاف إبراىيـ الخميؿ -عميو السبلـ -شاك انر ألنعـ ربو -عز كجؿ -اجتباه كىداه إلي

صراط مستقيـ ,فإني أضرع إلى اهلل بالدعاء أف يكزعني شكر نعمو عمي ,كعمى كالدم.

ﱢﱤﱥﱦ ﱧ
ﱣ
كانطبلقنا مف قكؿ رب العالميف  ﭽﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ
(ٓ)
َّ
ش ُكر َّ
اس") ,(6فإنني أتقدـ بالشكر إلى
ﱨﭼ  ،كقكؿ رسكلنا الصادؽ األميف َ" :ل َي ْ
الن َ
ش ُك ُر الم َو َم ْن َل َي ْ ُ
يـ أف يكفقيا لكؿ خير كصبلح ,كأف ينفع بيا العباد
جامعة األزىر-غزة ,ككمية الشريعة بيا,
ن
سائبل ر َّ
بي الكر ى
كالببلد ,ثـ إنني أكجو الشكر الجزيؿ إلى فضيمة األستاذ الدكتكر /مازف مصباح صباح -حفظو اهلل كرعاه,-

كالذم تفضؿ بقىبكؿ اإلشراؼ عمى ىذه الرسالة ,فأفاض عمي مف عممو كفضمو ككرمو ,فجزاه اهلل خير ما جزل
بو أستاذان عف تبلمذتو.

َّ
كتفضبل بقىبكؿ مناقشة ىذه الرسالة كتكجيييا كتقكيميا
تكرما
كما كأتقدـ بالشكر إلى أ
َّ
يستاذم الفاضميف الم ىذيف َّ
كاثرائيا:
عميد كمية الشريعة.
فضيمة األستاذ الدكتكر :محمد مصطفي نجـ -حفظو اهلل-
ي
كفضيمة الدكتكر :إبراىيـ خميؿ النجار -حفظو اهلل -رئيس محكمة االستئناؼ الشرعية.
فاهلل أسأؿ أف يجعؿ سعييما مشكك انر.
كما كأشكر كؿ مف أعانني مف أصفياء القمب ,كرفاؽ الدرب ,في إتماـ ىذه الرسالة ,جزاىـ اهلل ِّ
عني خير
الجزاء كأكفاه.

( )4رسكـ التحديث في عمكـ الحديث (ص.)ُٓ :
(ٓ) سكرة إبراىيـ اآلية.ٕ :
)ٔ) أخرجو اإلماـ أبك داكد في سننو في كتاب األدب ,باب في شكر المعركؼ ,555/4كقاؿ األلباني في المكضع نفسو :صحيح.
و

ممخص الرسالة
تككنت ىذه الرسالة مف مقدمة كثبلثة فصكؿ كخاتمة ,حيث كاف الفصؿ التمييدم بعنكاف ترجمة اإلماـ
محمد بف الحسف الشيباني كنبذه عف كتابو ,كتككف مف مبحثيف ,في المبحث األكؿ قمت بالتعريؼ باإلماـ محمد
ابف الحسف الشيباني ,مف حيث اسمو كنسبو ,ككالدتو كحياتو ,كشيكخو كتبلمذتو ,كفضائمو كصفاتو ,كختمتيا
بكفاتو ,أما المبحث الثاني فقمت بالتعريؼ بكتاب الحجة عمى أىؿ المدينة ,كذلؾ مف خبلؿ مطمبيف ,في
المطمب األكؿ بينت مكانة كتب اإلماـ الشيباني ,كفي المطمب الثاني تحدثت عف منيج المؤلؼ في الكتاب.
أما في الفصؿ األكؿ فقد ناقشت مسائؿ فقيية في كتاب البيكع مف كتاب الحجة ,كقد تككف مف مبحثيف ,كقد
كاف المبحث األكؿ في التعريؼ بالبيع كمشركعيتو كأنكاعو كشركطو ,كفي المبحث الثاني تحدثت عف أنكاع في
بيع المكزكنات كالمكيبلت ,مف خبلؿ المسائؿ التالية :ما يجكز مف بيع المكايمة ,كبيع العرية ,كبيع الثمر
المتجدد ,كاالستثناء في بيع الحائط.
كفي الفصؿ الثاني الذم كاف بعنكاف (حكـ الغرر في البيكع كما يترتب عمييا مف خيار) ,كقد تككف مف
مبحثيف ,في المبحث األكؿ ناقشت ست مسائؿ عمى النحك التالي :حكـ بيع المتاع مف برنامجو ,كحكـ بيع
الخيار ,كحكـ الرجميف يتبايعاف كال يذكراف خيا انر ,كحكـ بيع المجازفة ,مما يعد أك يكاؿ ,كحكـ بيع الديف ,كالرجؿ
يشترل حائطان فيو ثمر كيقبضو كيخمى لو البائع ثـ يصيبو بعد القبض آفة ,أما في المبحث الثاني فقد تحدثت
عف حكـ اإلقالة كاإلفبلس كثمف الكمب كاإلجارة ,كذلؾ في أربعة مطالب ,حيث ناقشت حكـ الشركة كالتكلية
كاإلقالة ,كافبلس الغريـ ,كحكـ ثمف الكمب ,كحكـ الرجؿ يستأجر أك يتكارل راحمو بعينيا.
كقد ختمت الرسالة بمجمكعة مف النتائج التي تكصمت إلييا خبلؿ البحث ,ككذلؾ بعض التكصيات التي
أكصي بيا زمبلئي طمبة العمـ.

ز

Thesis summary

Formed this thesis of introduction, three chapters and a conclusion, where the introductory
chapter entitled translation of Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Shaibani and About the
book, and be one of the two sections, the first section of your definition of Imam
Muhammad al-Shaybani, in terms of his name and lineage, and his birth and his life, and
his elders and his disciples, the virtues and qualities, and sealed them with his death,

while the second part, I got a book definition argument on the people of the city, and
through the two demands, first of Muttalib showed niche wrote Imam al-Shaibani, the
second

requirement

talked

about

the

approach

the

author

in

the

book.

In the first chapter has discussed doctrinal issues in the book sales from the book of the
argument, and may be of two sections, it was the first section in the definition of the sale

and legitimacy, types and conditions, and in the second section talked about the types of

selling Almozhunat and Almiklat, through the following questions: What may be of
Almkaalh sale, and sale of Arabo, selling fruit, renewed, and the exception in the sale of
the wall.
In the second chapter, which was titled (the rule of ambiguity in sales and the consequent
option), you may be of two sections, the first section discussed six issues as follows:
Ruling on selling heirlooms from Bar.s.h, and the rule of the sale option, and sentenced
the two men Itbayaan no reminder to an option, the ruling on selling risk, which is
considered or measured, and the ruling on selling the debt, and the man bought a wall
which is the fruit and possession of it and cleared him of the seller and then fall ill after

arresting the scourge, while in the second part, has talked about the judgment and the
dismissal and the bankruptcy and the price of the dog and leasing, in the four demands,
where she discussed the rule The company and the inauguration of dismissal, the
bankruptcy rivals, and the rule of the price of the dog, and the rule of man hires or Atkary
certain

deceased.

The thesis concluded a series of findings during the search, as well as some of the
recommendations that had been recommended by my fellow science students.
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خطة البحث

ن

الفصل التمييدي :ترجمة اإلمام محمد بن الحسن الشيباني ونبذه عن كتابو

ٔ

المبحث األول :التعريف باإلمام محمد بن الحسن الشيباني.

ٕ

المطمب األول :اسمو ونسبو.

ٖ

المطمب الثاني :ولدتو وحياتو.

ٖ

المطمب الثالث :شيوخو وتالمذتو.

ٗ

المطمب الرابع :فضائمو وصفاتو.

ٜ

المطمب الخامس :وفاتو.

ٔٔ

المبحث الثاني :التعريف بكتاب الحجو.

ٕٔ

المطمب األول :مكانة كتب اإلمام الشيباني.

ٖٔ

المطمب الثاني :منيج المؤلف في الكتاب.

٘ٔ

الفصل األول :مسائل فقيية في كتاب البيوع.

ٔٙ

المبحث األول :البيع ,ومشروعيتو.

ٔٚ

المطمب األكؿ :تعريؼ البيع ,كمشركعيتو.

ُٖ

المطمب الثاني :أنكاع البيع.

ُٗ

المطمب الثالث :شركط البيع.

ُِ

المطمب الرابع :أركاف البيع.

ِّ

المبحث الثاني :أنواع في بيع الموزونات والمكيالت.

ٕ٘

المطمب األكؿ :ما يجكز مف بيع المكايمة.

ِٔ

المطمب الثاني :بيع العرية.

َّ
ط

المطمب الثالث :بيع الثمر المتجدد.

ّٔ

المطمب الرابع :االستثناء في بيع الحائط.

ِْ

الفصل الثاني :حكم الغرر في البيوع وما يترتب عمييا من خيار

ٗٚ

المبحث األول :أحكام الخيار في البيع.

ٗٛ

المطمب األكؿ :حكـ بيع المتاع مف برنامجو.

ْٗ

المطمب الثاني :حكـ بيع الخيار.

ٓٓ

المطمب الثالث :حكـ الرجميف يتبايعاف كال يذكراف خيا انر.

ٖٓ

المطمب الرابع :حكـ بيع المجازفة ,مما يعد أك يكاؿ.

ْٔ

المطمب الخامس :بيع الديف.

ٖٔ

المطمب السادس :الرجؿ يشترل حائطان فيو ثمر كيقبضو كيخمى لو البائع ثـ

ِٕ

المبحث الثاني :حكم اإلقالة واإلفالس وثمن الكمب واإلجارة.

ٜٚ

المطمب األكؿ :حكـ الشركة كالتكلية كاإلقالة.

َٖ

المطمب الثاني :إفبلس الغريـ.

ٖٓ

المطمب الثالث :حكـ ثمف الكمب

ِٗ

المطمب الرابع :حكـ الرجؿ يستأجر أك يتكارل راحمو بعينيا.

ٗٗ

الخاتمة.

َُّ

الفيارس العامة.

َُٓ

فيرس اآليات القرآنية.

َُٔ

فيرس األحاديث النبكية.

َُٕ

فيرس اآلثار.

َُُ

المصادر كالمراجع.

ُُُ

يصيبو بعد القبض آفة.
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إف الحمد هلل ,نحمده كنستعينو كنسػتغفره كنعػكذ بػاهلل مػف شػركر أنفسػنا كمػف سػيئات أعمالنػا ,مػف ييػد اهلل
فػػبل مضػػؿ لػػو ,كمػػف يضػػمؿ فػػبل ىػػادم لػػو ,كأشػػيد أف ال إلػػو إال اهلل كحػػده ال ش ػريؾ لػػو ,كأشػػيد أف محمػ نػدا عبػػده
كثيرا ,كبعد:
كرسكلو ,صمى اهلل عميو كعمى آلو كصحبو كمف سار عمى دربو كسمَّ ىـ
تسميما ن
ن
فإف اهلل -سبحانو كتعالى -أرسؿ الرسؿ مبشريف كمنذريف كأنزؿ معيـ الكتاب ليحكمكا بما أمر بو اهلل تعالى
ﭽ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ

ﲀﭼ (البقرة ,(ُِّ :كالعمة مف إرساؿ الرسؿ ليست ىداية الناس كاخراجيـ مف الضبللة إلى اليداية فحسب؛
ﲁ
ﱹ
ﱸ
بؿ أيضان لئبل يككف لمناس حجة بعد الرسؿ ﭽﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷ

ﱺﱻﱼﱽ ﭼ (النساء.)ُٔٓ :
كال شؾ أف العمماء ىـ حممة ما جاء بو األنبياء مف عمـ كديف كتعاليـ حياة ,ككيؼ ال كقد أخبر النبي -
العالِِم
صمى اهلل عميو كسمـ -أف العمماء كرثة األنبياء كما في حديث أبي الدرداء حيث قاؿَ ... " -:وا َّن فَ َ
ضل َ
ِ
ضل القَ ِم ِر عمَى ِ
العا ِب ِد َكفَ ِ
ارً َول ِد ْرَى َماً,
ياء لَ ْم ُي َوِّرِثوا ِدي َن َا
َ
اء َو َرثَ ُة األَن ِب َياء ,إِ َّن األَن ِب َ
سائ ِر ال َك َواكب ,إِ َّن ال ُعمَ َم َ
َ
َعمَى َ
وِا ّنما ورثُوا ِ
َخ َذ ِب َح ٍظ َو ِافر"(ابف ماجو.)ُّٖ:
َخ َذهُ أ َ
الع ْمم ,فَ َم ْن أ َ
َ
َّ
فإف عمماءنا األجبلء ,كسمفنا الصالح ما ادخركا جيدان ,كال استبقكا طاقة في خدمة الديف ,كتحقيؽ عمـ

الشريعة ,فيـ أىؿ اهلل الذيف حفظ بيـ دينو ,كىـ مصابيح اليدل الذيف أظير اهلل بيـ نكره ,كحكمتو ,كقد عمـ
سبحانو ما تنطكم عميو قمكبيـ مف إخبلص عظيـ ,كىمة عمية ,فاصطفاىـ لنفسو ,كصنعيـ عمى عينو ,كأظير
عمى ألسنتيـ ,كأيدييـ مف العمـ ,كالحكمة ما بير األلباب ,كأعجز البلحقيف عف المحاؽ ,كاني لك قدر لي أف
أخدميـ ,كأغسؿ التراب عف أقداميـ ,العتبرت ذلؾ منحة ,كقربة إلى اهلل تعالى ,كاذ لـ يي َّ
قدر لي ذلؾ ,فإني

ألرجك أف أحصؿ عمى ىذا الفضؿ بخدمة عمميـ ,كبياف أفكارىـ ,كآرائيـ ,كابانة الدرر التي أنتجتيا قمكبيـ,
لعمِّي أعمؽ بذيكليـ يكـ ال ينفع ماؿ ,كال بنكف.
كعقكليـ ,كأقبلميـ؛ ى

كقد اخترت أث انر عظيمان مف آثار أكلئؾ الخالديف؛ ليككف بستاني الذم أخدمو ,أال كىك الكتاب الجميؿ المكسكـ بػ
الحجة عمى أىل المدينة لمعبلمة الشيباني -رحمو اهلل-؛ لجبللة قدر ىذا المجتيد الفقيو المحدث ,ك كثرة ثناء
العمماء عميو ,كحسبي ما قالو الشافعي -رحمو اهلل -عنو " :سمعت مف محمد بف الحسف كقر بعير ,كما رأيت
أفيـ منو ,ككاف إذا تكمـ خيؿ أف القرآف نزؿ بمغتو".
رجبل سمينان ى

ك

أىمية الموضوع وأسباب اختياره:
لما تتـ د ارسة المسائؿ الكاردة فيو.
ُ -خدمة كتاب "الحجة عمى أىؿ المدينة" الذم ٌ
ِ -أىمية المؤلؼ الذم تمثمو شخصية اإلماـ الشيباني ,ذلؾ اإلماـ المجتيد.
ّ -ككف ىذا الكتاب مف كتب الخبلؼ الفقيي.
ْ -بياف منيج اإلماـ الشيباني في كتابو كسرده لؤلدلة كالرد عمى المخالؼ.
ٓ -تنمية الممكة الفقيية كالمناظرة كترجيح األقكاؿ.
ٔ -تعد كتب اإلماـ محمد بف الحسف الشيباني مف األساس في الفقو الحنفي.
ٕ -إف ىذا العمؿ باككرة لعمؿ جماعي ضخـ يخدـ الفقو بخدمة أحد أكعيتو النفيسة ,كىك كتاب الحجة عمى
أىؿ المدينة ,كما يخدـ طمبة ىذه الجامعة العزيزة في مرحمتي البكالكريكس ,كالماجستير مف حيث الدراسة,
كالرسائؿ العممية.
الدراسات السابقة:
بعد البحث كالسؤاؿ لـ أجد دراسة فقيية مقارنة تجمع مسائؿ في البيكع كاإلقالة مف كتاب الحجة عمػى
أىؿ المدينة ,في عمؿ مستقؿ.
أىداف البحث:
ُ -التعريؼ بكتاب (الحجة عمى أىؿ المدينة).
ِ -تكضيح سيرة اإلماـ محمد بف الحسف الشيباني.
ّ -بياف مسائؿ البيكع كاإلقالة في كتاب (الحجة) خدمة لمكتاب.
ْ -مقارنة آراء الفقياء في مسائؿ البيكع.
ٓ -استنتاج الرأم الراجح مف المسائؿ المختمؼ فييا.
منيج الباحث:
اتبعت المنيج االستقرائي التحميمي بدراسة المسائؿ الفقيية الكاردة في كتاب (الحجة عمى أىؿ المدينة) في
المسائؿ المختارة ,كالتي ىي مختمؼ فيو.
منيجية عرض المسألة كالتالي:
ُ -بياف صكرة المسألة ,كنقؿ عنكاف اإلماـ مف كتاب الحجو كما ىك.
ِ -بياف محؿ االتفاؽ بيف العمماء قبؿ الكلكج في المسألة ,ثـ أعمد إلى أقكاؿ المذاىب.
ّ -ذكر أقكاؿ المذاىب الفقيية األربعة في المسألة ,كبياف مف قاؿ بيا مف أىؿ العمـ.
ل

ْ -االقتصار عمي المذاىب الفقيية األربعة.
ٓ -تكثيؽ األقكاؿ مف مصادرىا األصيمة.
ٔ -بياف سبب الخبلؼ في المسألة.
ٕ -ذكر أدلة المذاىب الفقيية ,كبياف كجو الداللة إما نقبلن إف كجد ,أك اجتيادان.
ٖ -مناقشة األدلة ما أمكف عمي نفس طريقة نقؿ كجو الداللة.
ٗ -الترجيح حسب قكة الدليؿ كالمصمحة مع بياف مسكغاتو كأسبابو.
-

وقد راعيت أثناء البحث األمور اآلتية:

أ -االعتماد عمى أميات الكتب الفقيية القديمة كالحديثة لتكفير مادة المكضكع.
ب -تقسيـ الرسالة إلى فصكؿ كمباحث كمطالب.
ت -عزك اآليات الكريمة إلى مكاضعيا في كتاب اهلل

 ,كتخريج األحاديث النبكية الشريفة حسب الطرؽ

المعركفة في التخريج ,كالحكـ عمييا عدا ما في الصحيحيف ما أمكف.
ث -كضع عبلمات الترقيـ كالتشكيؿ حسب األصكؿ.
ج -ذكر أىـ النتائج كالتكصيات.
ح -عمؿ فيارس تخدـ الرسالة كتسيِّؿ اإلفادة منيا.

م

خطة البحث :يتكون ىذا البحث من :مقدمة ,وثالثة فصول ,وخاتمة:
الفصل التمييدي
ترجمة اإلمام محمد بن الحسن الشيباني ونبذة عن كتابو
وفيو مبحثان-:
المبحث األول -التعريف باإلمام محمد بن الحسن الشيباني.
وفيو خمسة مطالب-:
المطمب األول -اسمو ونسبو.
المطمب الثاني -ولدتو وحياتو.
المطمب الثالث -شيوخو وتالمذتو.
المطمب الرابع -فضائمو وصفاتو.
المطمب الخامس -وفاتو.
المبحث الثاني -التعريف بكتاب الحجو.
وفيو مطمبان-:
المطمب األول -مكانة كتب اإلمام الشيباني.
المطمب الثاني -منيج المؤلف في الكتاب.
الفصل األول
مسائل فقيية في كتاب البيوع
وفيو مبحثان-:
المبحث األول -البيع ,ومشروعيتو.
وفيو ثالثة مطالب-:
المطمب األكؿ -تعريؼ البيع ,كمشركعيتو.
المطمب الثاني -أنكاع البيع.
المطمب الثالث -شركط البيع.
المبحث الثاني -أنواع في بيع الموزونات والمكيالت.
وفيو أربعة مطالب-:
المطمب األكؿ -ما يجكز مف بيع المكايمة.
ن

المطمب الثاني -بيع العرية.
المطمب الثالث -بيع الثمر المتجدد.
المطمب الرابع -االستثناء في بيع الحائط.
الفصل الثاني
حكم الغرر في البيوع وما يترتب عمييا من خيار
وفيو مبحثان-:
المبحث األول -الخيار في البيع.
وفيو ستة مطالب-:
المطمب األكؿ -حكـ بيع المتاع مف برنامجو.
المطمب الثاني -حكـ بيع الخيار.
المطمب الثالث -حكـ الرجميف يتبايعاف كال يذكراف خيا انر.
المطمب الرابع -حكـ بيع المجازفة ,مما يعد أك يكاؿ.
المطمب الخامس -بيع الديف.
المطمب السادس -الرجؿ يشترل حائطان فيو ثمر كيقبضو كيخمى لو البائع ثـ يصيبو بعد القبض آفة.
المبحث الثاني :حكم اإلقالة والفالس وثمن الكمب واإلجارة.
وفيو أربعة مطالب-:
المطمب األكؿ -حكـ الشركة كالتكلية كاإلقالة.
المطمب الثاني -إفبلس الغريـ.
المطمب الثالث -حكـ ثمف الكمب
المطمب الرابع -حكـ الرجؿ يستأجر أك يتكارل راحمةن بعينيا.

س

انفصم انتًٓٛد٘
انتعزٚف تاإلياو انشٛثأَ ٙكتاتّ
وفيو مبحثان-:
المبحث األ ول :التعريف باإلمام محمد بن الحسن الشيباني.
المبحث الثاني :نبذة عن كتاب الحجة عمى أىل المدينة وقيمتو الفقيية.
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ادلثحث األٔل
انتعزٚف تاإلياو حمًد تٍ احلظٍ انشٛثاَٙ
وفيو خمسة مطالب-:
المطمب األول :اسمو ونسبو.
المطمب الثاني :ولدتو وحياتو.
المطمب الثالث :شيوخو وتالمذتو.
المطمب الرابع :فضائمو وصفاتو.
المطمب الخامس :وفاتو.
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ادلطهة األٔل
امسّ َٔظثّ ٔأطزتّ
ىك العبلمة ,أبك عبد اهلل محمد بف الحسف بف فرقد الشيباني ,الككفي ,صاحب أبي حنيفة ,كاماـ أىؿ
ال أرم ,كاماـ في الفقو كاألصكؿ ,كاف أبكه الحسف بف فرقد مف جند الشاـ فقدـ كاسط ,فكلد لو بيا محمد ,كنسب
طة اسميا ىح ىر ٍستىى ,كنسب
الغ ٍك ى
إلى بني شيباف؛ ألنو كاف مكلى ليـ ,أصمو مف قرية عمى باب دمشؽ في كسط ى
إلى الككفة ألنو نشأ فييا(ُ).
ادلطهة انثاَٙ
ٔالدتّ ٔحٛاتّ
قدـ أبكه العراؽ فكلد محمد بكاسط ,سنة اثنتيف كثبلثيف كمائة ,كقيؿ :إحدل كثبلثيف كمائة(ِ).
نشأتو وطمبو لمعمم:
نشأ بالككفة ,كطمب الحديث كسمع سماعان كثي انر ,فقد ذكر السمعاني أف أباه قدـ بو إلى اإلماـ أبي
حنيفة ,كأخذ عف أبي حنيفة بعض الفقو في سنتيف ,كتمـ الفقو عمى القاضي أبي يكسؼ ,كتفقو محمد بف الحسف
كع يم ير محمد بف الحسف
بالككفة ,حيث الزـ أبا حنيفة كحمؿ عنو الفقو كالحديث ,كقد تكفي اإلماـ أبك حنيفة ي

ثمانية عشر عامان عمى الركاية المشيكرة في أف مكلده سنة اثنتيف كثبلثيف كمائة(ّ).

كيظير أف كالد محمد بف الحسف كاف ميسكر الحاؿ ,فقد ترؾ لئلماـ ثركة أعانتو عمى طمب العمـ ,قاؿ محمد بف
الحسف" :ترؾ أبي ثبلثيف ألؼ درىـ ,فأنفقت خمسة عشر ألفان عمى النحك كالشعر ,كخمسة عشر ألفان عمى
الحديث كالفقو"(ْ).

)ُ( تاريخ بغداد :لمبغدادم(ِ ,)ُٔٗ/كفيات األعياف :البف خمكاف(ْ ,)ُْٖ/سير أعبلـ النببلء :لمذىبي(ٕ ,)ٓٓٓ/الجكاىر
المضية :لمقرشي(ِ.)ِْ/

)ِ( تاريخ بغداد :لمبغدادم(ِ ,)ُٔٗ/كفيات األعياف :البف خمكاف(ْ.)ُٖٓ/
)ّ( تاريخ بغداد :لمبغدادم(ِ ,)ُِٕ/سير أعبلـ النببلء :لمذىبي(ٕ ,)ٓٓٓ/كفيات األعياف :البف خمكاف(ْ ,)ُْٖ/تعجيؿ
المنفعة :البف حجر(ِ.)ُْٕ/
)ْ( تاريخ بغداد :لمبغدادم(ِ.)َُٕ/
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ادلطهة انثانث
شٕٛخّ ٔيٍ رٖٔ عُٓى ٔتاليٛذِ
أولً -شيوخو:

تتممذ اإلماـ محمد عمى كثير مف الفقياء ك ِّ
المحدثيف كغيرىـ ,فمنيـ ًم ٍس ىعر بف ًك ىداـ ,كعمر بف ذر

,

كسفياف الثكرم كمالؾ بف أنس كاألكزاعي كبكر بف ماعز

(ُ)

كغيرىـ كثير ,كنخص بالذكر مف بينيـ أىـ شيكخو

الذيف تأثر بيـ في مسيرتو العممية:
أ  -اإلمام أبو حنيفة (ٓ٘ٔه):
إماـ الحنفية ,الفقيو المجتيد المحقؽ ,أحد األئمة األربعة عند أىؿ السنة ,اإلماـ العمـ الفقيو ,أبك حنيفة
النعماف بف ثابت بف زكطي بف ماه الفقيو الككفي ,مكلى بني تميـ اهلل بف ثعمبة ,كاف خ از انز يبيع الخز(ِ) ,كلد
سنة ثمانيف مف اليجرة كتكفي في نصؼ شكاؿ كقيؿ في رجب كقيؿ في شعباف سنة خمسيف كمائة(ّ) ,كأدرؾ أبك
حنيفة أربعة مف الصحابة -رضكاف اهلل عمييـ ,-كىـ :أنس بف مالؾ ,كعبد اهلل بف أبي أكفى بالككفة ,كسيؿ بف
سعد الساعدم بالمدينة ,كأبك الطفيؿ عامر بف كاثمة بمكة ,كلـ يمؽ أحدان منيـ كال أخذ عنو(ْ).
ككاف عامبلن زاىدان عابدان كرعان تقيان كثير الخشكع دائـ التضرع إلى اهلل تعالى ,كنقمو أبك جعفر المنصكر مف
الككفة إلى بغداد ,فأراد عمى أف يكليو القضاء فأبى ,فحمؼ أبك حنيفة أف ال يفعؿ.)ٓ(...
كذكر الخطيب الشربيني في تاريخو ,أف أبا حنيفة رأل في المناـ كأنو ينبش قبر الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ,
فبعث مف سأؿ ابف سيريف ,فقاؿ ابف سيريف :صاحب ىذه الرؤيا يثكر عممان ,لـ يسبقو أحد قبمو(ٔ).
"قال الشافعي :قيؿ لمالؾ :ىؿ رأيت أبا حنيفة؟ قاؿ :نعـ ,رأيت رجبلن لك كممؾ في ىذه السارية أف يجعميا ذىبان
لقاـ بحجتو ,كركل حرممة عف الشافعي قاؿ" :مف أراد الحديث الصحيح فعميو بمالؾ ,كمف أراد الجدؿ فعميو بأبي

(ُ) تاريخ بغداد :لمبغدادم(ِ ,)ُٔٗ/سير أعبلـ النببلء :لمذىبي(ٕ.)ٓٓٓ/

(ِ) تاريخ بغداد :لمبغدادم(ُّ ,)ِّٔ/كفيات األعياف :البف خمكاف(ٓ ,)َْٓ/سير أعبلـ النببلء :لمذىبي(ٔ.)ّْٗ/
(ّ) الجكاىر المضية في طبقات الحنفية :ألبك محمد الحنفي(ُ.)ِٕ/
(ْ) كفيات األعياف :البف خمكاف(ٓ.)َْٔ/
(ٓ) المصدر السابؽ الجزء كالصفحة.
(ٔ) المصدر السابؽ.)َْٗ/ٓ( :
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حنيفة ,كمف أراد التفسير فعميو بمقاتؿ بف سميماف" ,كركل حرممة أيضان قاؿ :سمعت الشافعي يقكؿ" :مف أراد أف
يتبحر في الفقو فيك عياؿ عمى أبي حنيفة"(ُ).
ب -اإلمام أبو يوسف ,يعقوب بن إبراىيم (ٕٔٛه):
ىك اإلماـ ,المجتيد ,العبلمة ,المحدث ,قاضي القضاة(ِ) ,يعقكب بف إبراىيـ بف حبيب بف حبيش بف
سعد بف بجير بف معاكية األنصارم(ّ).
كاله مكسى بف الميدم القضاء بيا ,ثـ ىاركف الرشيد مف بعده ,كىك أكؿ مف دعي بقاضي القضاة في
اإلسبلـ(ْ).
عف أبي يكسؼ قاؿ :كنت أطمب الحديث كالفقو كأنا مقؿ رث الحاؿ ,فجاء أبي يكما كأنا عند أبي حنيفة
فانصرفت معو .فقاؿ :يا بني ال تمدف رجمؾ مع أبي حنيفة ,فإف أبا حنيفة خبزه مشكم ,كأنت تحتاج إلى
المعاش ,فقصرت عف كثير مف الطمب ,كآثرت طاعة أبي ,فتفقدني أبك حنيفة كسأؿ عني ,فجعمت أتعاىد
مجمسو .فمما كاف أكؿ يكـ أتيتو بعد تأخرم عنو قاؿ لي :ما شغمؾ عنا؟ قمت :الشغؿ بالمعاش كطاعة كالدم,
فجمست فمما انصرؼ الناس دفع إلي صرة ,كقاؿ :استمتع بيذه ,فنظرت فإذا فييا مائة درىـ .فقاؿ لي :الزـ
الحمقة كاذا نفدت ىذه فأعممني ,فمزمت الحمقة فمما مضت مدة يسيرة دفع إلي مائة أخرل ,ثـ كاف يتعاىدني كما
أعممتو نحمة قط كال أخبرتو بنفاد شيء ,ككاف كأنو يخبر بنفادىا حتى استغنيت كتمكلت(ٓ).
ككاف مكلد أبي يكسؼ سنة ثبلث عشرة كمائة(ٔ) ,كتكفي يكـ الخميس أك لكقت الظير لخمس خمكف مف شير
ربيع األكؿ سنة اثنتيف كثمانيف كمائة ببغداد(ٕ).
ج  -اإلمام مالك بن أنس (ٜٔٚه):
ىك شيخ اإلسبلـ ,حجة األمة ,إماـ دار اليجرة ,أبك عبد اهلل مالؾ بف أنس بف مالؾ بف أبي عامر بف
عمرك بف الحارث ثـ األصبحي ,المدني ,حميؼ بني تيـ مف قريش ,كمكلد مالؾ عمى األصح :في سنة ثبلث

)ُ) كفيات األعياف :البف خمكاف(ٓ ,)َْٗ/طبقات الفقياء :لمشيرازم(ُ.)ٖٔ/
(ِ) سير أعبلـ النببلء :لمذىبي(ٕ.)ْٔٗ/

(ّ) تاريخ اإلسبلـ (ُِ ,)ِٕٔ/سير أعبلـ النببلء :لمذىبي(ٕ.)ْٔٗ/

(ْ) تاريخ بغداد :لمبغدادم(ُْ ,)ِْٓ/كفيات األعياف :البف خمكاف(ٔ.)ّٕٗ/

(ٓ) تاريخ بغداد :لمبغدادم (ُْ ,)ِْٕ/كفيات األعياف :البف خمكاف(ٔ ,)َّٖ/سير أعبلـ النببلء :لمذىبي (ٕ.)َْٕ/
(ٔ) تاريخ بغداد :لمبغدادم (ُْ ,)ِْٕ/سير أعبلـ النببلء :لمذىبي (ٕ.)َْٕ/
(ٕ) كفيات األعياف :البف خمكاف(ٔ ,)ّٖٖ/تاريخ بغداد :لمبغدادم(ُْ.)ِّٔ/
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كتسعيف ,عاـ مكت أنس خادـ رسكؿ اهلل  كنشأ في صكف كرفاىية كتجمؿ)ُ( .ككاف مالؾ رجبلن طكيبلن جسيمان,
عظيـ اليامة ,أبيض الرأس كالمحية أشقر ,أصمع ,عظيـ المحية ,عريضيا .ككاف ال يحفي شاربو كيراه مثمة(ِ).
كطمب مالؾ العمـ كىك ابف بضع عشرة سنة ,كجمس لئلفادة ,كلو إحدل كعشركف سنة ,كحدث عنو جماعة كىك
ىح ٌّي ىش ٌّ
اب طى ًرمٌّ ,كقصده طمبة العمـ مف اآلفاؽ في آخر دكلة أبي جعفر المنصكر ,كما بعد ذلؾ ,كازدحمكا عميو

في خبلفة الرشيد ,إلى أف مات)ّ(.

قاؿ الشافعي ,قاؿ محمد بف الحسف :أقمت عمى باب مالؾ ثبلث سنيف ككس انر ,كسمعت منو لفظان أكثر مف
سبعمائة حديث(ْ).
قال مجاشع بن يوسف(٘)" :كنت بالمدينة عند مالؾ كىك يفتي الناس ,فدخؿ عميو محمد بف الحسف صاحب أبي
حنيفة كىك ىح ىدث ,فقاؿ :ما تقكؿ في جنب ال يجد الماء إال في المسجد؟ فقاؿ مالؾ :ال يدخؿ الجنب المسجد.
قاؿ :فكيؼ يصنع كقد حضرت الصبلة كىك يرل الماء؟ قاؿ :فجعؿ مالؾ يكرر :ال يدخؿ الجنب المسجد .فمما

أكثر عميو قاؿ لو مالؾ :فما تقكؿ أنت في ىذا؟ قاؿ :يتيمـ كيدخؿ فيأخذ الماء مف المسجد كيخرج فيغتسؿ .قاؿ:
مف أيف أنت؟ قاؿ :مف أىؿ ىذه ,كأشار إلى األرض .فقاؿ :ما مف أىؿ المدينة أحد ال أعرفو ييعرؼ .فقاؿ :ما
أكثر مف ال تعرؼ .ثـ نيض .قالكا لمالؾ :ىذا محمد بف الحسف صاحب أبي حنيفة .فقاؿ مالؾ :محمد بف
الحسف كيؼ يكذب كقد ذكر أنو مف أىؿ المدينة؟ قالكا :إنما قاؿ :مف أىؿ ىذه ,كأشار إلى األرض ,قاؿ :ىذا
أشد عمي مف ذاؾ" (ٔ).
مات لعشر مضت مف ربيع األكؿ ,كقيؿ مات في حادم عشر ربيع األكؿ ,كقيؿ مات لثبلث عشرة خمت مف
ربيع األكؿ ,كاتفقكا عمى سنة تسع كسبعيف كمائة (ٕ).

)ُ) تاريخ اإلسبلـ (ُُ ,)ُْٕ/سير أعبلـ النببلء :لمذىبي(ٖ ,)ْٗ/كفيات األعياف :البف خمكاف(ْ.)ُّٓ/
(ِ) تاريخ اإلسبلـ (ُُ.)ُٕٓ/

)ّ) تاريخ اإلسبلـ (ُُ ,)ُٕٕ/سير أعبلـ النببلء :لمذىبي (ٕ.)ُْٓ/

(ْ) تاريخ بغداد :لمبغدادم (ِ ,)َُٕ/سير أعبلـ النببلء :لمذىبي (ٕ ,)ٓٓٓ/تاج التراجـ :البف قطمكبغا (ص.)ِّٕ :
)ٓ) مجاشع بف يكسؼ السممي ,شيخ ىيركم عف يزيد بف ربيعة الدمشقي عف كائمة بف األسقع ,كال يكتب حديثو إال عمى سبيؿ
االعتبار ,لساف الميزافٓ.ُٔ/
)ٔ( تاريخ بغداد :لمبغدادم(ِ.)ُُٕ/

(ٕ) تاريخ اإلسبلـ (ُُ ,)ُٖٔ/كفيات األعياف :البف خمكاف(ْ.)ُّٕ/
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ثانياً -تالميذه:
تتممذ عمى اإلماـ محمد -رحمو اهلل  -كثير مف العمماء ,فمف تبلميذه أبك عبيد القاسـ بف سبلـ كىشاـ
ا بف عبيد اهلل الرازم كأبك سميماف الجكزجاني كأبك حفص الكبير أحمد بف حفص البخارم كداكد بف رشيد كغيرىـ
كثير(ُ) ,كمف أشير مف أخذ عنو العمـ مرتبيف حسب تاريخ الكفاة:
أ  -اإلمام الشافعي (ٕٗٓه):
اإلماـ العمـ أبك عبد اهلل الشافعي المكي المطمبي الفقيو ,نسيب رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ.-
كلد بغزة سنة خمسيف كمائة .كحمؿ إلى مكة كىك ابف سنتيف فنشأ بيا ,كأقبؿ عمى األدب كالعربية كالشعر ,فبرع
في ذلؾ .كحبب إليو الرمي حتى فاؽ األقراف كصار يصيب مف العشرة تسعة .ثـ كتب العمـ(ِ) ,كىك أكؿ مف
تكمـ في أصكؿ الفقو كىك الذم استنبطو(ّ).
قاؿ الفضؿ بف زياد :سمعت أحمد بف حنبؿ يقكؿ :ما أحد مس محبرة كال قممان إال كلمشافعي في عنقو منة(ْ).
قاؿ أحمد بف حنبؿ :إف اهلل تعالى يقيض لمناس في كؿ رأس مائة سنة مف يعمميـ السنف ,كينفي عف رسكؿ اهلل
 الكذب .فنظرنا فإذا في رأس المائة عمر بف عبد العزيز ,كفي رأس المائتيف الشافعي -رضي اهلل عنيما.)ٓ(-
كقد كاف الشافعي مقد انر لما أخذ عف محمد بف الحسف مف الفقو كالعمـ ,قاؿ الذىبي" :قاؿ الشافعي :حممت عف
محمد بف الحسف كقر بعير كتبان(ٔ) ,كفي ركاية :سمعت عف محمد بف الحسف كقر بعير"(ٕ).
كما كاف محمد بف الحسف مقد انر لمشافعي كذكائو كحرصو عمى العمـ ,فكاف يخمك بو ,كال يبخؿ عميو بكقتو
كعممو ,قاؿ أبك حساف الزيادم" :ما رأيت محمد بف الحسف يعظـ أحدان مف أىؿ العمـ إعظامو لمشافعي ,كلقد
جاءه يكمان فمقيو كقد ركب محمد بف الحسف فرجع محمد إلى منزلو كخبل بو يكمو إلى الميؿ ,كلـ يأذف ألحد
عميو"(ٖ).

)ُ( تاريخ بغداد :لمبغدادم (ِ ,)ُٕٔ/سير أعبلـ النببلء :لمذىبي (ٗ.)ُّٓ/

(ِ) تاريخ اإلسبلـ (ُْ ,)ُٖٓ/تاريخ بغداد :لمبغدادم(ِ ,)ْٓ/كفيات األعياف :البف خمكاف(ْ ,)ُّٔ/األعبلـ :لمزركمي
(ٔ.)ِٔ/

(ّ) كفيات األعياف :البف خمكاف(ْ )ُٔٓ/سير أعبلـ النببلء :لمذىبي (ٖ.)ِّٔ/
(ْ) تاريخ اإلسبلـ (ُْ.)ُٔٔ/

(ٓ) تاريخ بغداد :لمبغدادم (ِ ,)َٔ/تاريخ اإلسبلـ.)ُٔٔ/ُْ( :
)ٔ( المرجع السابؽ ,نفس الجزء كالصفحة.
)ٕ(الجكاىر المضية :ألبك محمد الحنفي(ِ.)ّْ/
)ٖ( طبقات الفقياء(ُ ,)ُٔ/تيذيب األسماء(ُ.)ٕٗ/
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ككاف اإلماـ محمد ييدم إلى اإلماـ الشافعي ما ينفقو عمى نفسو ,قاؿ الذىبي :قاؿ أبك عبيد(ُ)" :رأيت الشافعي
عند محمد بف الحسف كقد دفع إليو خمسيف دينا انر ,كقد كاف قبؿ ذلؾ دفع إليو خمسيف درىمان ,كقاؿ :إف اشتييت
العمـ فالزـ ,كلما أعطاه محمد قاؿ لو :ال تحتشـ ,فقاؿ الشافعي :لك كنت عندم ممف أحتشمؾ ما قبمت برؾ"(ِ).
كمع ىذا فإف اإلماـ الشافعي لـ يتبع مذىب أىؿ الرأم ,لكنو قد استفاد مف اإلماـ محمد كثي انرَّ ,
كقدر ذلؾ ,مثؿ
ما فعؿ اإلماـ محمد مع اإلماـ مالؾ ,حيث استفاد منو ,لكف لـ يتبع مذىبو.
تكفي أبك عبد اهلل ليكـ بقي مف رجب سنة أربع كمائتيف(ّ).
ب – عيسى بن أبان (ٕٕٓه):
الفقيو صاحب محمد بف الحسف .كلي قضاء البصرة ,كغيرىا ,كصنؼ التصانيؼ ,ككاف أحد األجكاد
الكراـ(ْ) ,قاؿ بكار بف قتيبة :سمعت ىبلؿ الرأم يقكؿ :ما قعد في اإلسبلـ قاض أفقو مف عيسى بف أباف في
زمانو(ٓ) .لو كتب ,منيا (ٔ):
ُ -إثبات القياس.
ِ -اجتياد الرأم.
ّ -الجامع ,في الفقو.
ْ -الحجة الصغيرة ,في الحديث.
تكفي االماـ سنة إحدل كعشريف كمائتيف(ٕ).
ج  -شعيب بن سميمان الكيساني الكوفي (ٕٗٓه):
مف أصحاب محمد كأبي يكسؼ .قاؿ شعيب أممى عمينا محمد بف الحسف قاؿ :قاؿ أحد قضاتنا القاسـ
بف معف :إذا اختمؼ الزكجاف في متاع البيت فجميع ما في البيت بينيما نصفيف ,ذكره ابف يكنس في الغرباء
الذيف قدمكا مصر فقاؿ :ككفي قدـ مصر ركل عنو سعيد بف عفير .مات بمصر سنة أربع كمائتيف في شكاؿ(ٖ).
)ُ) القاسـ بف سبلَّـ اليركم األزدم الخزاعي ,بالكالء ,الخراساني البغدادم ,أبك يعبيد :مف كبار العمماء بالحديث كاألدب كالفقو,
تكفي سنة ِِْ ىػ ,األعبلـ(ٓ.)ُٕٔ/
)ِ( سير أعبلـ النببلء :لمذىبي (ٖ.)ِّٗ/

(ّ) تاريخ بغداد :لمبغدادم (ِ ,)ٖٔ/كفيات األعياف :البف خمكاف(ْ.)ُٔٓ/

(ْ) تاريخ اإلسبلـ (ُٔ ,)ُّٖ/سير أعبلـ النببلء :لمذىبي (ٖ ,)ُْٕ/الجكاىر المضية في طبقات الحنفية ,)َُْ/ُ( :األعبلـ
لمزركمي (ٓ ,)ََُ/طبقات الفقياء( :ص.)ُّٕ :

(ٓ) تاريخ اإلسبلـ ,)ُّٖ/ُٔ( :الجكاىر المضية في طبقات الحنفية.)َُْ/ُ( :
(ٔ) األعبلـ لمزركمي ,)ََُ/ٓ( :تاج التراجـ :البف قطمكبغا (ص.)ِِٕ :

(ٕ) سير أعبلـ النببلء :لمذىبي (ٖ ,)ُْٕ/تاج التراجـ :البف قطمكبغا (ص.)ِِٕ :
(ٖ)الجكاىر المضية في طبقات الحنفية (ُ.)ِٕٓ/
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د – يحيى بن معين (ٖٖٕه):
كاف إمامان ربانيان ,عالمان حافظان ,ثبتان متقنان(ُ) ,قاؿ محمد بف ثابت ,حدثنا مكسى بف حمدكف قاؿ :سمعت
أحمد بف عقبة قاؿ :سألت يحيى بف معيف كـ كتبت مف الحديث يا أبا زكريا؟ قاؿ :كتبت بيدم ىذه ستمائة ألؼ
حديث .قاؿ أحمد :كاني أظف أف المحدثيف قد كتبكا لو بأيدييـ ستمائة ألؼ ,كستمائة ألؼ(ِ).
قاؿ عباس الدكرم :سمعت يحيى بف معيف يقكؿ :كتبت الجامع الصغير عف محمد بف الحسف(ّ).
كلد يحيى في سنة ثماف كخمسيف كمائة(ْ) ,كمات في المدينة أياـ الحج قبؿ أف يحج كىك يريد مكة ,سنة ثبلث
كثبلثيف كمائتيف(ٓ).
ه  -أسد بن الفرات (ٖٕٔه):
ىك الفقيو المالكي القاضي أبك عبد اهلل القيركاني المغربي ,مكلى بنى سميـ .أحد الكبار مف أصحاب
مالؾ(ٔ) ,ركل أسد عف مالؾ بف أنس المكطأ كعف أبي يكسؼ القاضي كمحمد بف الحسف ,كغمب عميو عمـ
الرأم ككتب عمـ أبي حنيفة(ٕ)  ,كقد نفدت نفقة أسد كىك عند محمد بف الحسف فكمـ فيو الدكلة فنفذكا إليو عشرة
آالؼ درىـ(ٖ) ,كتعد (األسدية) في فقو المالكية مف مصنفاتو(ٗ).
كمرض كىك محاصر سرقكسية ,كمات ىناؾ في ربيع اآلخر سنة ثبلث عشرة كمائتيف(َُ).
ادلطهة انزاتع
َ ْ َّ
ُ ُ َّ
صفاتّ اخلهقٛح ٔاخلهقٛح
كاف اإلماـ محمد بف الحسف -رحمو اهلل – يتصؼ باألخبلؽ الكريمة ,كمع ذلؾ كاف ذكيان خفيؼ الركح,
قاؿ المزني "قاؿ الشافعي :ما رأيت سمينان أخؼ ركحان مف محمد بف الحسف ,كما رأيت أفصح منو .ككاف
الشافعي يقكؿ :ما ناظرت سمينان أذكى منو ,كقاؿ الشافعي أيضان :ما رأيت أعقؿ مف محمد بف الحسف ,ككاف

(ُ) تاريخ بغداد :لمبغدادم (ُْ ,)ُِٖ/كفيات األعياف :البف خمكاف(ٔ )ُّٗ/سير أعبلـ النببلء :لمذىبي (ٗ.)ُِّ/
(ِ) تاريخ بغداد :لمبغدادم (ُْ ,)ُٖٕ/كفيات األعياف :البف خمكاف(ٔ.)َُْ/
(ّ) تاريخ بغداد :لمبغدادم (ِ.)ُِٕ/

(ْ) سير أعبلـ النببلء :لمذىبي (ٗ.)ُِٔ/
(ٓ) تاريخ بغداد :لمبغدادم (ُْ.)َُٗ/
(ٔ) تاريخ اإلسبلـ (ُٓ.)ّٗ/

(ٕ) تاريخ اإلسبلـ (ُٓ ,)ّٗ/سير أعبلـ النببلء :لمذىبي (ٖ.)َّٓ/
(ٖ) تاريخ اإلسبلـ (ُٓ ,)َْ/سير أعبلـ النببلء :لمذىبي (ٖ.)ُّٓ/
(ٗ) األعبلـ لمزركمي (ُ.)ِٖٗ/
(َُ) تاريخ اإلسبلـ (ُٓ.)َْ/
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اإلماـ محمد يحب المناظرة ككاف كاسع الصدر أماـ األسئمة التي تكجو إليو ,ال يغضب كال يتغير ,قاؿ الشافعي:
ما ناظرت أحدان إال تمعر كجيو ما خبل محمد بف الحسف")ُ(.
كقد كاف -رحمو اهلل تعالى -آية في الذكاء ,ذا عقؿ تاـ ,كسؤدد ,ككثرة تبلكة لمقرآف ,عف عمرك بف أبي عمرك
قاؿ :قاؿ محمد بف الحسف :ترؾ أبي ثبلثيف ألؼ درىـ ,فأنفقت خمسة عشر ألفان عمى النحك كالشعر ,كخمسة
عشر ألفان عمى الحديث كالفقو(ِ).
وقال الذىبي" :ككاف مع تبحره في الفقو يضرب بذكائو المثؿ ,وقال الشافعي :ما رأيت أحدان ييسأؿ عف مسألة
فييا نظر إال تبينت في كجيو الكراىة إال محمد بف الحسف"(ّ).
منزلتو في العمم من خالل أقوال العمماء:
قال الشافعي :ما رأيت أفصح مف محمد بف الحسف ,كنت إذا رأيتو يق أر كأف القرآف نزؿ بمغتو ,كقاؿ" :كلك أشاء
أف أقكؿ :نزؿ القرآف بمغة محمد بف الحسف لقمت لفصاحتو(ْ) ,وقال الشافعي" :كاف محمد بف الحسف الشيباني
إذا أخذ في المسألة كأنو قرآف ينزؿ عميو ال يقدـ حرفان كال يؤخر")ٓ(.
عف إسماعيؿ بف حماد بف أبي حنيفة ,قاؿ :كاف محمد بف الحسف لو مجمس في مسجد الككفة كىك ابف عشريف
سنة(ٔ).
قال الذىبي" :قال الربيع بن سميمان :كقؼ رجؿ عمى الشافعي فسألو عف مسألة فأجابو ,فقاؿ لو الرجؿ :يا أبا
عبد اهلل ,خالفؾ الفقياء ,فقال لو الشافعي :كىؿ رأيت فقييان قط المَّيـ إال أف تككف رأيت محمد بف الحسف ,فإنو
كاف يمؤل العيف كالقمب ,كما رأيت مبدنان قط أذكى مف محمد بف الحسف"(ٕ).
قال ابن سعد" :كنظر في الرأم فغمب عميو كعرؼ بو كنفذ فيو"(ٖ).
عن أبي عبيد :قاؿ :ما رأيت أعمـ بكتاب اهلل مف محمد بف الحسف"(ٗ).

)ُ) تاريخ بغداد :لمبغدادم (ِ ,)ُْٕ/تعجيؿ المنفعة ,)ُٕٓ/ِ( :سير أعبلـ النببلء :لمذىبي (ٕ ,)ٓٓٓ/تاج التراجـ :البف
قطمكبغا (ص.)ِّٕ :

(ِ) تاريخ بغداد :لمبغدادم (ِ.)َُٕ/
)ّ( سير أعبلـ النببلء :لمذىبي (ٕ ,)ٓٓٓ/تاريخ بغداد :لمبغدادم (ِ.)ُْٕ/
(ْ) تاريخ بغداد :لمبغدادم (ِ.)ُِٕ/

)ٓ) سير أعبلـ النببلء :لمذىبي (ٗ ,)ُّٓ/تاريخ بغداد :لمبغدادم (ِ.)ُّٕ/
(ٔ) تاريخ بغداد :لمبغدادم (ِ.)ُٓٔ/

)ٕ( تاريخ بغداد :لمبغدادم (ِ.)ُّٕ/
)ٖ( الطبقات الكبير(ٕ.)ّّٔ/
)ٗ( تاج التراجـ البف قطمكبغا (ص.)ِّٕ :
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قال الذىبي" :العبلمة فقيو العراؽ ,كقال إبراىيم الحربي :قمت لئلماـ أحمد :مف أيف لؾ ىذه المسائؿ الدقاؽ؟
قاؿ :مف كتب محمد ابف الحسف"(ُ).
قاؿ الشافعي :ناظرت محمد بف الحسف كعميو ثياب رقاؽ ,فجعؿ تنتفخ أكداجو ,كيصيح حتى لـ يبؽ لو زر إال
انقطع(ِ).
توليو القضاء:
أشار أبك يكسؼ عمى ىاركف الرشيد بتكلية محمد بف الحسف قضاء الرقة ,كلـ يشاكره أبك يكسؼ في
ذلؾ ,فأيحضر محمد بف الحسف مف الككفة كىك ال يعمـ سبب إحضاره ,فكاف ذلؾ مف أسباب انكسار الخاطر
بينيما ,فخرج إلى الرقة كىاركف أمير المؤمنيف بيا فكاله قضاء الرقة ثـ عزلو(ّ) ,ثـ إف الرشيد قربو إليو مرة
أخرل ككَّاله قضاء القضاء بعد كفاة أبي يكسؼ(ْ).
ادلطهة اخلايض
ٔفاتّ
خرج بصحبة ىاركف الرشيد إلى الرم ,فمات بيا سنة تسع كثمانيف كمائة كىك ابف ثماف كخمسيف سنة (ٓ),
كمات ىك كالكسائي في يكـ كاحد ,فكاف الرشيد يقكؿ" :دفنت الفقو كالمغة "(ٔ).
محمدا لما احتي ً
ضر ,قيؿ لو :أتبكي مع العمـ؟ قاؿ :أرأيت إف أكقفني اهلل ,كقاؿ :يا محمد! ما أقدمؾ
قيؿ :إف
ن

الرم ,الجياد في سبيمي ,أـ ابتغاء مرضاتي؟ ماذا أقكؿ؟)ٕ(.

)ُ( سير أعبلـ النببلء :لمذىبي ( ,)ُّٔ/تاريخ بغداد :لمبغدادم (ِ.)ُْٕ/

(ِ)تاريخ بغداد :لمبغدادم (ِ ,)ُٓٔ/مناقب األماـ أبي حنيفة كصاحبيو (ص.)ُٖ :
)ّ(تاريخ بغداد :لمبغدادم (ِ ,)ُٔٗ/تاج التراجـ البف قطمكبغا (ص.)ِّٖ :
)ْ( سير أعبلـ النببلء :لمذىبي (ٗ.)ُّٓ/
)ٓ( تاريخ بغداد :لمبغدادم (ِ ,)ُٓٔ/سير أعبلـ النببلء :لمذىبي(ٕ.)ٓٓٓ/
)ٔ( تاريخ بغداد :لمبغدادم (ِ.)ُٓٔ/
)ٕ) سير أعبلـ النببلء :لمذىبي(ٗ.)ُّٔ/
11

ادلثحث انثاَٙ
انتعزٚف تكتاب احلجح

وفيو مطمبان-:
المطمب األ ول :مكانة كتب اإلمام الشيباني.
المطمب الثاني :منيج المؤلف في الكتاب.
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ادلطهة األٔل

يكاَح كتة االياو انشٛثاَٙ

تيعد كتب الصاحبيف (محمد بف الحسف كأبي يكسؼ) المرجع األصيؿ لفقو أبي حنيفة – رحمو اهلل-
كلممذىب الحنفي بشكؿ عاـ ,كعمييا مدار العمؿ عند الفقياء مف الطبقات المتأخرة شرحان كتمخيصان.
كيظير أف كتب محمد بف الحسف الشيباني ليست عمى درجة كاحدة مف حيث الثقة كالعمؿ بيا ,إنما ىي عمى
قسميف:
القسم األول :كتب ركيت عنو كاشتيرت حتى اطمأنت إلييا نفكسيـ ,كتعرؼ بكتب "ظاىر الرواية" ,كىي :كتب
"الجامع الصغير" ,ركاه عنو عيسى بف أباف(ُ) ,كمحمد بف سماعة(ِ) ,ككاف لـ يبكبو ,كانما ىك مشتمؿ عمى
كتابا ,فبكبو القاضي أبك طاىر محمد بف الدباس ,كرتَّبو ليسيؿ عمى المتعمميف ,كىك كتاب فركع مجرد
أربعيف ن
عف األدلة كالجداؿ ,كلو كتاب "الجامع الكبير" أطكؿ مف الصغير ,كلو كتاب ثالث كىك كتاب "المبسكط"(ّ),
كيعرؼ عندىـ باألصؿ ,كىك أطكؿ كتاب كتبو محمد بف الحسف ,كىك أىـ كتاب عند الحنفية القدماء ,حتى إنو
ال يبمغ عندىـ درجة االجتياد مف لـ يحفظو ,كلو كتاب "السير الكبير" ,ك"كتاب السير الصغير" ,ككميا في
كثير مف ردكده ,كلو كتاب "اآلثار"
الفقو ,ككتاب "الرد عمى أىؿ المدينة" ,كنقمو الشافعي في األـ ,كتعقَّب عميو نا
التي يحتج بيا الحنفية.

والقسم الثاني :لـ تشتير عنو ,كىي الكتب التي تعرؼ عندىـ بالنكادر كالكيسانيات ,ككتاب الزيادات ,ككتاب
زيادة الزيادات ,كىي في درجة ثانية في االعتماد عندىـ ,كبالجممة ,فكتب محمد بف الحسف أعني :القسـ األكؿ
شرحا كتعميقنا(ْ).
ىي أساس مذىب الحنفية ,كىي التي اشتغؿ بيا عمماؤىـ ,كعمييا َّ
عكلكا ن

كلما رحؿ اإلماـ محمد  -رحمو اهلل  -إلى المدينة المنكرة لمسماع مف اإلماـ مالؾ -رحمو اهلل ,-

(ُ) الفقيو صاحب محمد بف الحسف .كلي قضاء البصرة ,كصنؼ التصانيؼ ,ككاف أحد األجكاد الكراـ ,تكفي سنة إحدل كعشركف
كمائتيف ,تاريخ اإلسبلـ (ُٔ ,)ُّٖ/سير أعبلـ النببلء :لمذىبي (ٖ.)ُْٕ/

(ِ) قاضي بغداد ,العبلمة ,أبك عبد اهلل محمد بف سماعة بف عبيد اهلل بف ىبلؿ التيمي ,الككفي ,صاحب أبي يكسؼ كمحمد ,سنة

ثبلث كثبلثيف كمائتيف .سير أعبلـ النببلء.)ْٔٔ/َُ( :

(ّ) كىك أكبر ما كصؿ إلينا مف كتب محمد بف الحسف ,كىك الذم يقاؿ عنو إف الشافعي كاف حفظو ,كألؼ األـ عمى محاكاة
قائبل " :ىذا كتاب محمدكـ األصغر فكيؼ كتاب محمدكـ األكبر
األصؿ ,كأسمـ حكيـ مف أىؿ الكتاب بسبب مطالعة المبسكط ىذا ن

"كىك في ستة مجمدات ,ككؿ مجمد منيا نحك خمسمائة كرقة يركيو جماعة مف أصحابو مثؿ أبي سميماف الجكزجاني ,كمحمد بف
َّ
عظيما ليذا الكتاب الذم يحتكم عمى فركع تبمغ عشرات
ذيكعا
سماعة التميمي ,كأبك حفص الكبير البخارم ,كقد قدر المو سبحانو ن
ن
األلكؼ مف المسائؿ في الحبلؿ كالحراـ ,ال يسع الناس جيميا ,كىك الكتاب الذم كاف أبك الحسف بف داكد يفاخر بو أىؿ البصرة,
كطريقتو في الكتاب سرد الفركع عمى مذىب أبي حنيفة ,كأبي يكسؼ ,المدخؿ إلى دراسة المذاىب الفقيية( :ص.)ّٖ :

(ْ)الفكر السامي في تاريخ الفقو اإلسبلمي.)ُْٓ - ُّٓ/ُ( :
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أخذ عنو ,كلو ركاية خاصة لممكطأ ,كمكطؤه الذم أخذه عف مالؾ مشيكر ,يعقب أحاديثيا بما عميو العمؿ عند
أبي حنيفة ,كيبيف السبب الذم مف أجمو كقع الخبلؼ(ُ) ,باإلضافة إلى اختياراتو الفقيية .كسمع مف غيره أيضان,

ً
الح ىجج في كتاب سماه
ثـ جرت المناقشة كالمناظرة بينو كبيف عمماء المدينة ,كاحتج عمييـ بح ىجاج ثـ جمع تمؾ ي

(الحجة عمى أىل المدينة) .كلما انصرؼ إلى العراؽ ركاه عنو تبلميذه كاشتىير بركاية عيسى بف أباف -رحمو
اهلل  ,-كاىتـ بو عمماء الككفة يتداكلكنو فيما بينيـ.
قاؿ الشيخ الككثرم  -رحمو اهلل  :-لـ يصؿ إلينا مف أم عالـ في طبقتو ,كتب في الفقو قدر ما كصؿ إلينا مف
محمد بف الحسف ,بؿ كتبو ىي العماد لمكتب المدكنة في فقو المذاىب(ِ).
كتابا في البيكع ,يريد أف المرء إذا طاب مكسبو حسف
كتابا في الكرع ,فجاكبيـ بأني ألفت ن
كانكا سألكه أف يؤلؼ ن
عممو ,فمما أصركا عمى الطمب بدأ في تأليؼ ىذا الكتاب ,لكف المنية حالت دكف إتمامو(ّ).

(ُ)الفكر السامي في تاريخ الفقو اإلسبلمي.)ُِٓ/ُ( :
(ِ)المدخؿ إلى دراسة المذاىب الفقيية( :ص.)ّٖ :
(ّ)المصدر السابؽ( :ص.)ٖٓ :
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ادلطهة انثاَٙ
يُٓج ادلؤنف يف انكتاب
سار المؤلؼ في الكتاب عمى أف يذكر في الباب أكنال قكؿ شيخو اإلماـ أبي حنيفة -رحمو اهلل  -ثـ
يتناكؿ ما قالو أىؿ المدينة ,كفي الغالب تراه ينتصر لقكؿ اإلماـ أبي حنيفة كيحتج لو عمى أىؿ المدينة ,كتارة
يذكر قكؿ اإلماـ مالؾ فيما بيف أقكاؿ أىؿ المدينة ,كفي النادر تراه يرجح قكؿ اإلماـ مالؾ.
كىذا الكتاب مف الكتب التي تتجمى فييا شخصية اإلماـ محمد االجتيادية ,فإف لو فييا اجتيادات كاختيارات يحيد
بيا عف قكؿ اإلماـ أبي حنيفة(ُ).
جديدا في ىذا الميداف أيضان ,كال
كانو مف الكتب الفخمة في المناظرات الفقيية ,كبيذا شؽ اإلماـ محمد طريقنا
ن
يخفى ما في ىذه الطريقة مف تفتيح المدارؾ الفقيية.

جميا في الكتاب مدل عككؼ المؤلؼ عمى اآلثار كالتحذير مف القياس عند كجكد األثر(ِ).
كيظير ن
الشافعي في كتابو األـ ,فقد ركل جزنءا منو كعمَّؽ عميو كناقش رأم أبي حنيفة
اإلماـ
 كقد اعتنى بيذا الكتابُّ
ي
الذم نقمو محمد ,كرأل أىؿ المدينة ,كانتيى مف المناقشة في كؿ مسألة إما إلى مكافقة أبي حنيفة ,كاما إلى
كمما يزيد ىذه األىمية:
مكافقة أىؿ المدينة ,مما يدؿ عمى أىمية ىذا الكتاب كعظمة مكانتو عند العمماءَّ ,
كدكف بعضو في كتابو
أ -إنو ثابت السند ,صادؽ الركاية ,كحسبؾ أف تعمـ أف الشافعي -رحمو اهلل  -ركاهَّ ,
األـ.
ب -إف الكتاب فيو استدالؿ بالسنة كاآلثار كالقياس فيك مف الفقو المقارف.

(ُ) اإلماـ محمد نابغة الفقو اإلسبلمي :لمندكم(صُْْ).
(ِ) المرجع السابؽ ,نفس الصفحة.
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انفصم األٔل

وفيو مبحثان-:

يظائم فقٓٛح يف كتاب انثٕٛع

المبحث األول -البيع ,ومشروعيتو.
وفيو ثالثة مطالب-:
المطمب األول -تعريف البيع ,ومشروعيتو.
المطمب الثاني -أنواع البيع.

المطمب الثالث -شروط البيع.
المبحث الثاني -مسائل في بيع الموزونات والمكيالت.
وفيو أربعة مطالب-:

المطمب األول -ما يجوز من بيع المكايمة.
المطمب الثاني -بيع العرية.

المطمب الثالث -بيع الثمر المتجدد.

المطمب الرابع -الستثناء في بيع الحائط.
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ادلثحث األٔل

انثٛع ٔيشزٔعٛتّ
وفيو ثالثة مطالب-:

المطمب األول -تعريف البيع ,ومشروعيتو.
المطمب الثاني -أنواع البيع.
المطمب الثالث -أركان البيع.

المطمب الرابع -شروط البيع.
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أولً -البيع لغ ًة:

ادلطهة األٔل
ً
ً
تعزٚف انثٛع نغح ٔاصطالحا

البيع :باع الشيء يبيعو بيعان ك مبيعان شراه كىك شاذ كقياسو مباعان كباعو أيضان اشتراه فيك مف
األضداد(ُ) .كفي الحديث( :ل يبع الرجل عمى بيع أخيو ,ول يخطب عمى خطبة أخيو ,إل أن يأذن لو)

(ِ)

أم

ال يشترم عمى شراء أخيو ,فإنما كقع النيي عمى المشترم ال عمى البائع(ّ).
ثانياً -البيع اصطالحاً:
اختمفت عبارات الفقياء -رحميـ اهلل  -في تعريؼ البيع اصطبلحان ,فكاف لكؿ مذىب مف المذاىب
خاص بو ,كسأعرض ىذه التعريفات بحب ترتيب المذاىب الفقيية كالتالي:
يؼ
تعر ه
ه

أولً -الحنفية – رحميـ اهلل " :-ىك مبادلة ماؿ متقكـ بماؿ متقكـ ,بالتراضي"(ْ).

ثانياً -المالكية – رحميـ اهلل " :-عقد معاكضة عمى غير منافع كال متعة لذة"(ٓ).
ثالثاً -الشافعية – رحميـ اهلل " :-مقابمة ماؿ بماؿ عمى كجو مخصكص"(ٔ).
رابعاً -الحنابمة – رحميـ اهلل " :-مبادلة الماؿ بالماؿ ,تمميكان ,كتممكان"(ٕ).
التعريف المختار:
يتضح لي مف خبلؿ استعراض أقكاؿ الفقياء في تعريؼ البيع اصطبلحان ,ترجيح تعريؼ الشافعية؛
لكضكحو كداللتو عمى المقصكد االصطبلحي لمبيع.

(ُ) أم أف ىذا المفظ يطمؽ عمي البيع كالشراء ,كشاؼ اصطبلحات الفنكف كالعمكـ (ُ.)ّْٓ/

(ِ) أخرجو مسمـ في صحيحو ,كتاب البيكع ,باب تحريـ بيع الرجؿ عمى بيع أخيو ,كسكمو عمى سكمو ,كتحريـ النجش ,كتحريـ
التصرية (ُُِْ).)ُُْٓ/ّ( ,

(ّ) مختار الصحاح (ص ,)ّْ :المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (ُ ,)ٔٗ/لساف العرب.)ِٓ/ٖ( :

(ْ) المبسكط :لمسرخسي (ُِ ,)ُُٖ/انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني(ٓ ,)ِٗٗ/انظر :درر الحكاـ شرح غرر
األحكاـ (ِ )ُِْ/قاؿ :لـ يقؿ عمى سبيؿ التراضي ليتناكؿ بيع المكره فإنو بيع منعقد ,انظر :فتح القدير :لمكماؿ ابف اليماـ
(ٔ )ِْٕ/كقاؿ :بالتراضي.

(ٓ) مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ ,)ِِٓ/ْ( :انظر :شرح مختصر خميؿ :لمخرشي (ٓ ,)ْ/انظر :الفكاكو الدكاني عمى
رسالة ابف أبي زيد القيركاني (ِ.)ِٕ/

(ٔ) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج (ِ ,)ِِّ/انظر :كفاية األخيار في حؿ غاية االختصار (ص.)ِِّ :

(ٕ) المغني :البف قدامة (ّ ,)َْٖ/انظر :اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ :لممرداكم (ْ ,)َِٔ/انظر :الشرح الكبير
عمى متف المقنع (ْ.)ِ/
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ادلطهة انثاَٙ

يشزٔعٛح انثٛع

ثبتت مشركعية البيع بالقرآف الكريـ ,كالسنة النبكية ,كاإلجماع ,كالمعقكؿ:

أولً -القرآن الكريم:

ﱛﭼ(ُ).
ﱜ
أ  -ﭧ ﭨ ﭽ ﱗ ﱘﱙ ﱚ
وجو الدللة:

يقتضي ظاىر النص جكاز كؿ بيع إال ما خص بدليؿ(ِ).

ب -ﭧ ﭨ ﭽ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍ ﭼ (ّ).
وجو الدللة:
تدؿ اآلية الكريمة عمي أف المؤمنيف يشتغمكف بالتجارة كالبيع ,كلكف إذا نابيـ حؽ مف حقكؽ اهلل لـ تمييـ

تجارة كال بيع عف ذكر اهلل ,حتى يؤدكه إلى اهلل(ْ).

ثانياً -السنة النبوية:

أ -عف حكيـ بف حزاـ ,عف النبي قاؿ« :البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ,فإن صدقا وبينا بورك ليما في
بيعيما ,وان كذبا وكتما محق بركة بيعيما»(ٓ).

وجو الدللة:

دؿ الحديث عمي أف البيع جائز مشركع ,كلك كاف البيع غير مشركوع لما يجعؿ الخيار فيو ,كأيضان جعؿ
فيو البركة إف صدؽ فيو المتبايعاف ,كال تككف البركة في أمر محرـ.
ب -عف أبي سعيد الخدرم  ,يقكؿ :قاؿ رسكؿ اهلل ( :إنما البيع عن تراض)(ٔ).

وجو الدللة:

نص الحديث عمى مشركعية البيع ,كأف عقكد المعاكضات إذا كقعت بيف الناس بتر و
اض بينيـ فإنيا مشركعة(ٕ).

(ُ) سكرة البقرة ,اآلية (ِٕٓ).

(ِ) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني (ٓ )ُٖٖ/انظر :الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني (ِ,)ِٕ/
انظر :األـ :لمشافعي (ّ ,)ّ/المغني :البف قدامة (ّ.)َْٖ/

(ّ) سكرة النكر ,اآلية (ّٕ).

(ْ) انظر :فتح القدير :لمشككاني (ْ ,)ُْ/كالتكضيح لشرح الجامع الصحيح (ُْ.)ٕٗ/

(ٓ) أخرجو اإلم اـ البخارم في صحيحو ,كتاب البيكع ,باب :البيعاف بالخيار ما لـ يتفرقا (َُُِ) ,)ٖٓ/ّ( ,كأخرجو مسمـ في
صحيحو ,كتاب البيكع ,باب الصدؽ في البيع كالبياف (ُِّٓ).)ُُْٔ/ّ( ,

(ٔ) أخرجو ابف ماجو في سننو ,كتاب التجارات ,باب بيع الخيار (ُِٖٓ) ,)ّٕٕ/ِ( ,اخرجو البييقي في السنف الكبرل ,باب ما
جاء في بيع المضطر كبيع المكره (َُُٕٓ) ,)ِٗ/ٔ( ,قاؿ الشيخ األلباني( :صحيح) في إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار
السبيؿ (ٓ.)ُِٓ/

(ٕ) انظر :الميذب في فقو اإلماـ الشافعي :لمشيرازم (ِ.)ّ/
19

ثالثاً -اإلجماع:

أجمع الفقياء عمى أف مف باع معمكمان مف السمع خاصة ,بمعمكـ مف الثمف كقد عرؼ البائع كالمشترم

السمعة أف البيع جائز(ُ).
رابعاً -المعقول:

إف حاجة اإلنساف تتعمؽ بما في يد صاحبو ,كال يبذلو بغير عكض غالبان ,ففي تجكيز البيع طريؽ إلى

كصكؿ كؿ كاحد منيما إلى غرضو ,كدفع حاجتو(ِ).

(ُ) اإلقناع  :البف المنذر (ُ.)ِٔٓ/

(ِ) فتح القدير :لمكماؿ بف اليماـ (ٔ ,)ِْٕ/كشاؼ القناع عف متف اإلقناع :لمبيكتي(ّ ,)ُْٓ/المبدع في شرح المقنع :البف
مفمح(ْ.)ّ/
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ادلطهة انثانث
أركاٌ انثٛع

بعد إيضاح القكؿ بثبكت مشركعية البيع كجكازه باألدلة الشرعية ,يظير أف عقد البيع يعتبر مف عقكد
المعاكضات المالية الممزمة لمبائع كالمشترم ,إذا تحققت األركاف كالشركط.
كيمكف أف نستخمص أف لمبيع أركانان(ُ) ,كىي عند الجميكر عمى النحك التالي(ِ):
الصيغة (العقد).

ُ-

ِ -العاقداف.

ّ -المعقكد عميو.

أ -الصيغة :ىك صدكر ما يدؿ عمى التراضي مف المتعاقديف ,بإنشاء التزاـ بينيما(ّ).
كعميو فالصيغة نكعاف :قكلية ,كفعمية:
كؿ و
النكع األكؿ :الصيغة القكلية :ىي عممية اإليجاب كالقبكؿ(ْ) ,كما يصمح ليما مف المتعاقديف مف ً
قكؿ يدؿ
عمى الرضا بإحدل الصيغ الدالة عمى البيع(ٓ).

(ُ) اختمؼ الفقياء في تحديد أركاف البيع نظ انر الختبلفيـ في تحديد معنى الركف:

الركف لغةن :ركف كؿ شيء :جانبو األقكل .كفبلف يأكم إلى ركف شديد ,أم إلى عشيرة كمنعة ,جميرة المغة (ِ ,)ٕٗٗ/الصحاح

تاج المغة كصحاح العربية (ٓ.)ُِِٔ/

الركف اصطبلحان:

أكالن -عند الحنفية :ركف الشيء ما يقكـ بو ذلؾ الشيء ,أصكؿ السرخسي (ِ ,)ُِ/لذا فيـ يركف أف الركف في عقد البيع ىك
الصيغة(اإليجاب كالقبكؿ) فقط ,انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني (ٓ ,)ُّّ/فتح القدير :لمكماؿ بف اليماـ

(ٔ ,)ِْٖ/تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشمبي (ْ ,)ِ/البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ كمنحة الخالؽ كتكممة الطكرم
(ٓ ,)ِٕٗ/ىك ما يتكقؼ عميو كجكد الشيء ككاف جزءان منو ,الفقو اإلسبلمي كأدلتو لمزحيمي (ٓ.)َّّٗ/

ثانيان -عند الجميكر :ىك ما يتكقؼ عميو كجكد الشيء كتصكره في العقؿ سكاء أكاف جزءان منو ,أـ كاف مختصان بو كليس جزءان منو,
الفقو اإلسبلمي كأدلتو لمزحيمي (ٓ.)َّّٗ/

(ِ) بداية المجتيد كنياية المقتصد (ّ ,)ُٖٗ/مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ (ْ ,)ِِٖ/المجمكع شرح الميذب
(ٗ ,)ُْٗ/اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ (ِ.)ٓٔ/

(ّ) انظر :البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ كمنحة الخالؽ كتكممة الطكرم (ٓ ,)ِٕٗ/المغني :البف قدامة (ّ.)ُْٖ/

(ْ) اإليجاب كالقبكؿ :عند الحنفية :يطمؽ اإليجاب عمى ما يصدر مف كبلـ أحد المتعاقديف ,سكاء أكاف ىك البائع أك المشترم,
كالقبكؿ ما يصدر بعده مف اآلخر ,فتح القدير :لمكماؿ بف اليماـ (ٔ ,)ِْٖ/تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشمبي
(ْ.)ّ/

كعند الجميكر :اإليجاب ما يصدر عف البائع بما يدؿ عمى التمميؾ بعكض داللة ظاىرة ,تدؿ عمى الرضا ,كالقبكؿ ما يصدر مف
المشترم ,كلك تقدـ عمى اإليجاب ,مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ (ْ ,)ِِٖ/الميذب في فقو اإلماـ الشافعي :لمشيرازم
(ِ)ّ/انظر :الشرح الكبير عمى متف المقنع (ْ.)ّ/

(ٓ)العناية شرح اليداية :لمبابرتي(ٔ ,)ِْٗ/بداية المجتيد كنياية المقتصد :البف رشد (ّ )ُٖٕ/الميذب في فقو اإلماـ الشافعي:
لمشيرازم (ِ ,)ّ/المغني :البف قدامة (ّ.)َْٖ/
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النكع الثاني :الصيغة الفعمية :كىي تتـ بيف المتعاقديف دكف الحاجة إلى مثؿ ما تحتاج إليو الصيغة القكلية مف
إيجاب كقبكؿ مع تكافر شركطيا ,كتسمى عند بعض الفقياء ببيع المعاطاة ,أك التعاطي(ُ).
ب -العاقداف :كىما البائع كالمشترل.

خ -المعقكد عميو ,أك محؿ العقد :المبيع ,كالثمف.

(ُ) فتح القدير :لمكماؿ بف اليماـ (ٔ )ِْٖ/االختيار لتعميؿ المختار :لمبمدحي (ِ )ْ/كقاؿ :في األشياء الخسيسة كالنفيسة,
مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ (ْ )ِِٗ/المجمكع شرح الميذب (ٗ ,)ُّٔ/المغني :البف قدامة (ّ ,)ُْٖ/الشرح الكبير
عمى متف المقنع :البف قدامو الجماعيمي (ْ.)ٓ/
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ادلطهة انزاتع
شزٔط انثٛع

و
شركط لكؿ و
ركف مف أركاف البيع عمى الترتيب التالي:
كيشتمؿ ىذا المطمب عمى

أولً -شـروط الصيغة:

 أف تككف الصيغة مف المتعاقديف بطريقة معتبرة في نظر الشارع ,كمف ذلؾ كجكد التراضي بينيما(ُ).
 أف يتكافؽ اإليجاب كالقبكؿ في القدر كالنكع ,كالجنس كالصفة ,كاألجؿ كالحمكؿ(ِ).
 أف يككف القبكؿ كاإليجاب بيف المتعاقديف في مجمس كاحد .دكف التأخير بينيما ,كاال لـ ينعقد العقد(ّ).
 أف تستمر أىمية المتعاقديف حتى يصدر اإليجاب كالقبكؿ منيما عند إتماـ العقد ,كاال لـ ينعقد العقد.
و
معتبر عرفان أك شرعان(ْ).
 أف ال يككف بيف اإليجاب كالقبكؿ فاصؿ غير
ثانياً -شروط العاقدين:

 الرشد :بحيث يككف كؿ منيما جائز التصرؼ ,أم ح انر بالغان عاقبلن ,فبل يصح العقد مف مجنكف ,أك صغير,
أك سفيو(ٓ) ,إال إذا أجاز الكلي بيع المميز منيما ,فيصح بيعو عند جميكر الفقياء

(ٔ)

(الحنفية ,كالمالكية,

كالحنابمة) ,كخالفيـ في ذلؾ الشافعية كقالكا :بعدـ صحة بيعو ,فإف بيعة يقع باطبلن(ٕ).
المكره ,كال شراؤه ,ﭧ ﭨ ﭽ ﱜ
الرضا ,كاالختيار :بحيث ال ينعدـ الرضا ,كال يفكت االختيار ,فبل يصح بيع
ى

ﱝﱞﱟﱠﱡﱢ ﱣﱤﱥﱦﱧﭼ (ٖ),إال إذا كاف اإلكراه بحؽ ,فإنو ال
يمنع صحة البيع ,كالذم يكرىو القاضي عمى بيع مالو كفاء ىلد ٍينًو.

ثالثاً -شروط المعقود عميو :وىو ما يسمى أحياناً محل التعاقد.

(ُ) الدر المختار كحاشية :البف عابديف (رد المحتار) (ْ ,)َّٓ/الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني (ِ,)ّٕ/
الحاكم الكبير :لمماكردم (ٓ ,)ُّ/اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ :لممرداكم (ْ.)ِّٔ/

(ِ) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني(ٓ ,)ُّٔ/ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف (ّ.)ِّْ/
(ّ) اليداية في شرح بداية المبتدم (ّ.)ِّ/

(ْ) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني(ٓ.)ُّٕ/

(ٓ) انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني(ٓ ,)ُّٓ/الشرح الكبير لمشيخ الدردير كحاشية الدسكقي (ّ ,)ٔ/المجمكع
شرح الميذب (ٗ ,)ُْٗ/اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ :لممرداكم (ْ.)ِٕٔ/

(ٔ) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني(ٓ ,)ُّٓ/اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ :لممرداكم (ْ.)ِٕٔ/
(ٕ) ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف :لمنككم (ّ.)ّْْ/
(ٖ) سكرة النساء اآلية ِٗ.
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أف يككف معمكمان لممتعاقديف عينان ,أك برؤيتو ,أك قد انر ,أك بما يميزه عف غيره ,أك بذكر صفو ليمنع

المنازعة ,مصداقان لحديث الرسكؿ  عف أبى ىريرة  قاؿ( :نيي رسول اهلل  عن بيع الحصاة وبيع
الغرر)(ُ) ,فالمجيكؿ جيالةن تفضي إلى المنازعة ال يصح بيعو(ِ).


أف يككف طاىر العيف ,إال إذا تعذر إزالة النجاسة عنو فبل يصح بيعو ,كالزيت المتنجس في األصح(ّ).



أف يككف منتفعان بو ,كلك في المستقبؿ كما ال نفع فيو  -كآلة الميك ,أك الحشرات -ليس بماؿ ,فبل يجكز

بيعو(ْ).


أف يككف المعقكد عميو مممككان لمف لو العقد ,أك مأذكنان لو فيو كككيؿ ,أك مكاليو ,أك كلي الصغير

كنحكه ,كعميو فبل يصح بيع ما ليس مممككان لمبائع(ٓ).


و
مقدكر عمى التسميـ ,كالطير في اليكاء ,أك السمؾ في
أف يككف مقدك انر عمى التسميـ ,فبل يصح بيع غير

الماء ,أك المغصكب ,أك نصؼ معيف مف الماء ,أك المحـ في الشاة؛ كذلؾ لمعجز عف التسميـ في الحاؿ(ٔ).

(ُ) أخرجو الترمذم في سننو (ّ,)ُِ(,)ِّٓ/كتاب البيكع )ُٕ( ,باب ما جاء في كراىية بيع الغرر رقـ(َُِّ) ,كقاؿ عقبو:
(حديث حسف صحيح)

(ِ)االختيار لتعميؿ المختار (ِ ,)ٓ/بداية المجتيد كنياية المقتصد :البف رشد(ّ ,)ُٖٗ/الحاكم الكبير :لمماكردم(ٓ.)ُْ/
(ّ)التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ :لممكاؽ (ٔ ,)ٕٓ/المجمكع شرح الميذب (ٗ.)ُْٗ/

(ْ)التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ :لممكاؽ (ٔ ,)ْٔ/الحاكم الكبير :لمماكردم(ٓ ,)ُّ/اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ:
لممرداكم (ْ.)َِٕ/

(ٓ) المجمكع شرح الميذب (ٗ.)ُْٗ/

(ٔ) انظر :التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ :لممكاؽ (ٔ ,)ُٕ/بداية المجتيد كنياية المقتصد :البف رشد(ّ ,)ُٖٗ/المجمكع شرح
الميذب (ٗ ,)ُْٗ/ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف :لمنككم(ّ.)ّٕٓ/
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ادلثحث انثاَٙ

يظائم يف تٛع ادلٕسَٔاخ ٔادلكٛالخ
وفيو أربعة مطالب-:

المطمب األول -ما يجوز من بيع المكايمة.
المطمب الثاني -بيع العرية.
المطمب الثالث -بيع الثمر المتجدد.

المطمب الرابع -الستثناء في بيع الحائط.
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ادلطهة األٔل

تاب يا جيٕس يٍ تٛع ادلكاٚهح

أولً -صورة المسألة:

(الرجؿ يشترم الطعاـ فيكتالو ,ثـ يأتيو مف يشتريو منو فيخبر الذم يأتيو أنو قد اكتالو لنفسو كاستكفاه,

فيريد المبتاع أف يصدقو كيأخذه بكيمو)(ُ).
ثانياً -تحرير محل النزاع:

اتفؽ الفقياء عمى أف مف اشترل طعامان فميس لو أف يبيعو حتى يقبضو(ِ) ,كأجمع الفقياء عمي أف مف

طعاما كيبلن فباعو قبؿ أف يكيؿ لو أف البيع فاسد(ّ) ,كاختمؼ الفقياء في تصديؽ البائع بكزنو.
ابتاع
ن
ثالثاً -مذاىب الفقياء:

المذىب األول :ذىب الحنفية

(ْ)

(ٓ)

كالشافعية

كالحنابمة في ركاية(ٔ) ,إلى أنو ال يجكز البيع إال أف يكتالو مرة ثانية

كاال فسد العقد.

(ٖ)

المذىب الثاني :ذىب المالكية(ٕ) ,كالحنابمة في ركاية

إلي أف ىذا البيع جائز إذا كاف بالنقد ,أما إذا كاف ألجؿ

فإنو مكركه عند المالكية ,أما الحنابمة فيصح الكيؿ األكؿ دكف اشتراط النقد.

رابعاً -سبب الخالف:

الخبلؼ بيف الفقياء مبني عمى فيـ الحديث (من ابتاع طعاماً فال يبعو حتى يكتالو)(ٗ) ,فمف أخذ

بظاىر الحديث أكجب الكيؿ مرة ثانية ,كمف أخد بمعنى الحديث لـ يكجب الكيؿ إال مرة كاحدة كيصدؽ البائع.

خامساً -األدلة

استدل أصحاب المذىب األول القائمون :إنو ل يجوز البيع إل أن يكتالو مرة ثانية وال فسد العقد ,بالسنة
النبوية والمعقول.

(ُ) الحجة عمى أىؿ المدينة :لمشيباني(ِ.)ٔٗٔ/

(ِ)اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء :البف المنذر (ٔ ,)َٓ/اإلقناع :البف المنذر (ُ.)ِْٓ/
(ّ)اإلقناع في مسائؿ اإلجماع :البف القطاف(ِ.)ُِّ/

(ْ) مختصر اختبلؼ العمماء :لمطحاكم(ّ ,)ِٕ/فتح القدير :لمكماؿ ابف اليماـ (ٔ ,)ُٕٓ/المبسكط :لمسرخسي (ُِ.)ُٔٔ/

(ٓ) الحاكم الكبير :لمماكردم(ٓ )ُِّ/فتح العزيز بشرح الكجيز = الشرح الكبير :لمرافعي (ٖ )ْْٗ/المجمكع شرح الميذب
(ٗ )ِٕٗ/ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف :لمنككم(ّ.)َِٓ/

(ٔ) مسائؿ اإلماـ أحمد ركاية أبي داكد السجستاني (ص )ِْٕ :المغني :البف قدامة (ْ ,)ٗٔ-ٖٓ/الشرح الكبير عمى متف
المقنع :البف قدامة الجماعيمي(ْ )ّٔ/الفركع كتصحيح الفركع :البف مفمح(ٔ ,)َِٖ/كشاؼ القناع عف متف اإلقناع:
لمبيكتي(ّ.)ِِْ/

(ٕ) مكطأ مالؾ ُٕٗ (ِ ,)َِٔ/االستذكار :البف عبد البر(ٔ ,)ْٗٓ/شرح الزرقاني عمى المكطأ :لمزرقاني(ّ ,)ْٖٔ/المدكنة:
لئلماـ مالؾ(ّ ,)ُّٓ/الكافي في فقو أىؿ المدينة :البف عبد البر(ِ ,)ّٔٔ/بداية المجتيد كنياية المقتصد :البف رشد(ّ.)ِِْ/

(ٖ) المغني :البف قدامة (ْ.)ٗٔ/

(ٗ) أخرجو مسمـ في صحيحو ,كتاب البيكع ,باب بطبلف بيع المبيع قبؿ القبض (ُّ.)َُُٔ/ّ( ,)ُِٓٓ-
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أولً -السنة النبوية:

ُ -عف ابف عباس  ,قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل ( :من ابتاع طعاماً فال يبعو حتى يكتالو)(ُ).

ِ -عف سعيد بف المسيب ,عف عثماف بف عفاف  ,قاؿ :كنت أبيع التمر في السكؽ ,فأقكؿ :كمت في

كسقي ىذا كذا ,فأدفع أكساؽ التمر بكيمو ,كآخذ شفي(ِ) ,فدخمني مف ذلؾ شيء ,فسألت رسكؿ اهلل  ,فقاؿ:

(إذا سميت الكيل فكمو)(ّ).

ّ -عف جابر  ,قاؿ( :نيى رسول اهلل  عن بيع الطعام حتى يجري فيو الصاعان ,صاع البائع,
وصاع المشتري)(ْ).

وجو الدللة:
دلت األحاديث عمى أف مف اشترل شيئان مكايمة كقبضو ثـ باعو إلى غيره لـ يجز تسميمو بالكيؿ األكؿ

حتى يكيمو عمى مف اشتراه ثانيان(ٓ).
ثانياً -المعقول:

ُ -إف عمة األمر بالكيؿ ثانيان لتحقؽ ما يجكز مف النقص بإعادة الكيؿ إلذىاب الخداع(ٔ).
أدلة المذىب الثاني:

استدل القائمون أن ىذا البيع جائز إذا كان بالنقد ,أما إذا كان ألجل فإنو مكروه عند المالكية ,أما

الحنابمة فيصح الكيل األول دون اشتراط النقد ,بالسنة النبوية والمعقول.

أولً -السنة النبوية:

ُ-

عف أبي ىريرة  ,أف رسكؿ اهلل  قاؿ( :من اشترى طعاماً فال يبعو حتى يكتالو) ,كفي ركاية أبي

بكر( :من ابتاع)(ٕ).

(ُ) سبؽ تخريجو صِٔ.

(ِ) الشؼ بفتح الشيف ككسره كشدة الفاء الزيادة كالفضؿ أم اخذ فضؿ المعيف كىك المشركط مف المشترم مف النقد كالحبكب ,شرح
سنف ابف ماجو :لمسيكطي كغيره (ص)ُُٔ :

(ّ) أخرجو ابف ماجو في سننو ,كتاب التجارات ,باب بيع المجازفة (َِِّ) ,)َٕٓ/ِ( ,مصنؼ ابف أبي شيبة ,كتاب البيكع

كاالقضية ,مف قاؿ إذا سمى الكيؿ كالكزف فميكؿ (ُِِّٕ) ,)ّّٔ/ٔ( ,قاؿ األلباني( :صحيح) إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث
منار السبيؿ (ُُّّ).)ُُٖ/ٓ( ,

(ْ) أخرجو ابف ماجو في سننو ,كتاب التجارات ,باب النيي عف بيع الطعاـ قبؿ ما لـ يقبض (ِِِٖ) ,)َٕٓ/ِ( ,أخرجو
الدارقطني في سننو ,كتاب البيكع(ِْ) ,)ٖ/ّ( ,معرفة السنف كاآلثار كتاب البيكع ,باب بيع الطعاـ قبؿ أف يستكفي(َُُّٕ),

(ٖ.)َُُ/

(ٓ) نيؿ األكطار :لمشككاني(ٓ ,)ُُٗ/سبؿ السبلـ :لمصنعاني(ِ,)ُٗ/انظر :مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (ٓ,)ُُّٗ/
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني(ٓ ,)ِْٓ/انظر :أسنى المطالب في شرح ركض الطالب :لمسنيكي(ِ.)ٖٖ/
(ٔ) سبؿ السبلـ :لمصنعاني(ِ.)ُٗ/

(ٕ) أخرجو مسمـ في صحيحو ,كتاب البيكع ,باب بطبلف بيع المبيع قبؿ القبض(ّٗ.)ُُِٔ/ّ( ,)ُِٖٓ-
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وجو الدللة:

دؿ الحديث عمى أف مف اشترل طعامان ,ال يشتريو إال بعد الكيؿ ,ال يمزمو كيمو ثانية لممشترل(ُ).

ثانياً -المعقول:

نقدا جاز أف يباع ببل كيؿ ثاني؛ ألنو ليس فيو تيمة؛ ألنو ال يخاؼ منو الكقكع في الربا(ِ).
ُ -إنو إذا كاف ن
ِ -إف كرىو الذم إلى أجؿ ,إال أف يكاؿ؛ ألنو ذريعة إلى الربا(ّ).

سادساً -المناقشة:

مناقشة المذىب األول:

ُ -دلت األحاديث (من ابتاع طعاماً فال يبعو حتى يكتالو)( ,إذا سميت الكيل فكمو) ,عمى أنو ال يجكز بيع
أم سمعة شريت إال بعد قبض البائع ليا كاستيفائيا(ْ) ,كلـ تدؿ عمى الكيؿ الثاني.

ِ( -نيى عف بيع الطعاـ حتى يجرم فيو صاعاف صاع البائع كصاع المشترم) ,الحديث محمكؿ عمى
اجتماع الصفقتيف في باب السمـ كىك ما إذا اشترل المسمـ إليو أم البائع مف رجؿ كذا كيبلن كأمر رب السمـ

أم المشترم بقبضو ,فإنو ال يصح إال بصاعيف الجتماع الصفقتيف بشرط الكيؿ أحدىما شراء المسمـ إليو
كثانييما قبض رب السمـ كىك كالبيع الجديد(ٓ).

مناقشة المذىب الثاني:

ُ -لعؿ مف قاؿ بجكاز البيع دكف الكيؿ الثاني لـ يصمو الحديث (نيى رسول اهلل  عن بيع الطعام حتى
يجري فيو الصاعان ,صاع البائع ,وصاع المشتري(ٔ))(ٕ).

ِ -يمزـ البائع كالمشترم الكيؿ مره ثانية؛ ألف أخذ البائع ثمنان ال يدرم أىك لو كمو أـ ال إف لـ يكتؿ الطعاـ,
فيذا ال ينبغي أف يترؾ كمو؛ ألنو قد يدخمو النقصاف فيما بيف الكيميف كيسرؽ بعضو كيككف الطعاـ نديان فييبس
فينقص ,فالكيؿ كاجب في ذلؾ ليعمـ البائع أف الثمف الذم أخذ لو كاف في شؾ مما أخذ ال يدرم أىك لو كمو

أـ ال(ٖ).

(ُ) انظر :إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ (ٓ.)ُْٓ/

(ِ) انظر :المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة (ص.)ٕٗٔ :

(ّ) مكطأ مالؾ ُٕٗ (ِ ,)َِٔ/االستذكار :البف عبد البر(ٔ.)ْٗٓ/
(ْ) سبؿ السبلـ :لمصنعاني(ِ.)ُٗ/

(ٓ) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (ٓ.)ُُّٗ/
(ٔ) سبؽ تخريجو صِٕ.

(ٕ) سبؿ السبلـ :لمصنعاني(ِ.)ُٗ/

(ٖ) الحجة عمى أىؿ المدينة :لمشيباني(ِ.)ٔٗٗ/
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سابعاً -الترجيح:

كالذم يراه الباحث راجحان – كاهلل أعمـ – ما ذىب إليو الجميكر مف القكؿ :إف بعدـ تصديؽ البائع بكيمو

األكؿ ,كأنو ال بد مف الكيؿ مره ثانية؛ لؤلسباب اآلتية:

ُ -قاؿ أبك بكر" :استحب أف ال يبيع الرجؿ طعامان ابتاعو كيبلن حتى يكيمو كيبلن ثانيان ,كاف باع لـ أبطؿ البيع؛
ألني ال أعمـ في النيي عنو خب انر أصح"(ُ).

ِ -إف األحاديث بمجمكعيا تدؿ عمي ثبكت الحجة ,كىي إثبات الكيؿ الثاني كجرياف صاع المشترم كالبائع في
السمعة(ِ).

ّ -إنو اشترل بعقد ,كسيبيع بعقد آخر ,إذف البد مف ذلؾ الكيؿ الجديد.
ْ -ربما تتغير السمعة فيقؿ كزنيا كنحك ذلؾ.

(ُ) اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء :البف المنذر (ٔ.)ِٓ/
(ِ) نيؿ األكطار :لمشككاني(ٓ.)ُُٗ/
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ادلطهة انثاَٙ
تٛع انعزٚح

()1

أولً -صورة المسألة:

(إف كانت العرية حقان لصاحبيا في كؿ عرية فكانت لو نخمة بأصميا في حائط رجؿ غيره فأخرجت ثم نار

فباع صاحب النخمة ثمر النخمة مف صاحب الحائط بخرصيا مف التمر إلى أجؿ أك حاؿ أك إلى انصراـ)(ِ).

ثانياً -تحرير محل النزاع:

اتفؽ الفقياء عمى عدـ جكاز بيع المبلمسة كالمنابذة كبيع الحصاة(ّ) ,كاتفؽ الفقياء عمى عدـ جكاز بيع

الثمار حتى يبدك صبلحيا(ْ) ,كاختمفكا في بيع العرايا في غير النخيؿ.
ثالثاً -مذاىب الفقياء:

المذىب األول :ذىب الحنفية في المشيكر

(٘)

إلى أنو ال يجكز بيع العرية بخرصيا مف التمر إلى أجؿ أك حاؿ

أك انصراـ؛ ألنو بمعنى المزابنة المنيى عنيا بنص السنة.
()ٙ

المذىب الثاني :ذىب الحنفية في قكؿ

()ٚ

كالمالكية

إلى أنو يجكز بيع العرية كىي في ىذه الحالة تككف ىبة

كصمة كعطية ,إلى أجؿ ,كسمي بيعان مجا انز.

(ُ( العرية لغة :أصؿ العركة مف الشجر :ما لو أصؿ باؽ في األرض ,تاج العركس (ّٗ ,)ِٖ/انظر :تيذيب المغة (ّ,)ٖٗ/
انظر :كتاب األفعاؿ (ِ ,)ّْٗ/انظر :القامكس المحيط (ص.)ُُُّ :

اصطبلحان :عند الحنفية :العطية في الثمار بالتمميؾ مف غير عكض ,المبسكط :لمسرخسي (ُُ.)ُّّ/

كعند المالكية :أف ييب الرجؿ ثمرة نخمة ,أك نخبلت مف حائطو لرجؿ بعينو ,فيجكز لممعرل شراؤىا مف المعرم لو بخرصيا تم ار,
بداية المجتيد كنياية المقتصد :البف رشد(ّ.)ِِّ/
كعند الشافعية كالحنابمة :أف يبيع الرطب عمى رؤكس النخؿ بخرصيا مف التمر .المباب في الفقو الشافعي (ص ,)ِّٕ :البياف في

مذىب اإلماـ الشافعي (ٓ ,)َِْ/المجمكع شرح الميذب (ُُ ,)ِ/الكافي في فقو اإلماـ أحمد :البف قدامة (ِ.)ّٕ/
(ِ) الحجة عمى أىؿ المدينة :لمشيباني(ِ.)ْٕٓ/

(ّ) اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء :البف المنذر (ٔ.)ُٖ/
(ْ) اإلقناع في مسائؿ اإلجماع :البف القطاف(ِ.)ِّٓ/
(ٓ) المبسكط :لمسرخسي (ُِ.)ُِٗ/

(ٔ) المبسكط :لمسرخسي (ُِ ,)ُّٗ/تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشمبي :لمزيمعي(ْ ,)ْٖ/العناية شرح اليداية:
لمبابرتي(ٔ ,)ُْٓ/اليداية في شرح بداية المبتدم :لممرغيناني(ّ)ْٓ/

(ٕ) التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ :لممكاؽ(ٔ ,)ْٓٓ/انظر :المدكنة :لئلماـ مالؾ(ّ ,)ِْٖ/الكافي في فقو أىؿ المدينة :البف
قدامو(ِ ,)ْٔٓ/بداية المجتيد كنياية المقتصد :البف رشد(ّ.)ِِّ/
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(ٔ)

المذىب الثالث :ذىب الشافعية

(ٕ)

كالحنابمة

إلى أنو يجكز بيع العرية مع تعجيؿ القبض في مجمس العقد.

رابعاً -سبب الخالف:

تعارض ظكاىر األدلة فقد كردت األحاديث بتحريـ المزابنة ,كما كردت أحاديث أثبتت أف بيع العرايا

مستثنى مف أصؿ التحريـ ,ثـ اختمؼ مف أجاز بيع العرايا ىؿ ىي عمى سبيؿ الحقيقة أـ عمى سبيؿ المجاز,
(ّ)

كاختمؼ الفقياء في معنى العرية كالرخصة

خامساً -أدلة المذاىب:

التي أتت فييا في السنة(ْ).

استدل أصحاب القول األول القائمون :إنو ل يجوز بيع العرية بخرصيا من التمر إلى أجل أو حال أو

انصرام؛ ألنو بمعنى المزابنة المنيي عنيا بنص السنة النبوية واأل ثر:

أولً -السنة النبوية:

ُ -عف أبي سعيد الخدرم  قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل ( :الذىب بالذىب ,والفضة بالفضة ,والبر بالبر,
والشعير بالشعير ,والتمر بالتمر ,والممح بالممح ,مثال بمثل ,يداً بيد ,فمن زاد ,أو استزاد ,فقد أربى ,اآلخذ
والمعطي فيو سواء)(ٓ).
وجو الدللة:
دؿ الحديث بمنطكقو الصريح عمى أف المساكاة كاجبة بالنص كالتفاضؿ محرـ بو ,ككذا التفرؽ قبؿ قبض

البدليف فبل يجكز أف يباع جزافان كال إذا كاف أحدىما متأخ انر(ٔ) ,كبيع العرايا مف التفاضؿ كالمجازفة المنيي عنيما
بالنص.

ِ -عف ابف عباس -رضي اهلل عنيما -قاؿ ( :نيى النبي  عن المحاقمة ,والمزابنة)(ٕ) ,كقد ركل ىذا
الحديث بطرؽ كركايات متعددة تؤكد ىذا المعنى كتدؿ عمى عدـ جكاز المزابنة.
(ُ) األـ :لمشافعي (ّ ,)ْٓ/الحاكم الكبير :لمماكردم(ٓ ,)ُِْ/البياف في مذىب األماـ الشافعي :لمعمراني(ٓ ,)َِْ/فتح
العزيز بشرح الكجيز = الشرح الكبير :لمرافعي (ٗ ,)ّٗ/المجمكع شرح الميذب (ُُ.)ٕ/

(ِ) المغني :البف قدامة (ْ ,)ْٖ/الشرح الكبير عمى متف المقنع :البف قدامة الجماعيمي(ْ ,)ُْٓ/شرح الزركشي عمى مختصر
الخرقي :لمزركشي(ّ.)ِْٖ/

(ّ) الرخصة ,لغةن :ترخيص اهلل لمعبد في أشياء خففيا عنو ,تيذيب المغة (ٕ ,)ّٔ/انظر :المحكـ كالمحيط األعظـ (ٓ )ٕٓ/ككذا

خبلؼ التشديد فيو ,الصحاح تاج المغة كصحاح العربية (ّ ,)َُُْ/فيو مختار الصحاح (ص)َُِ :

الرخصة ,اصطبلحان :صرؼ األمر مف عسر إلى يسر بكاسطة عذر في المكمؼ ,أصكؿ الشاشي (ص ,)ّٖٓ :انظر :أصكؿ

السرخسي (ُ.)ُُٕ/

(ْ) بداية المجتيد كنياية المقتصد :البف رشد(ّ.)ِِّ/

(ٓ) أخرجو مسمـ في صحيحو ,كتاب المساقاة ,باب الصرؼ كبيع الذىب بالكرؽ نقدا (ِٖ.)ُُُِ/ّ( ,)ُْٖٓ-

(ٔ) تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشمبي :لمزيمعي(ْ.)ْٕ/
( )7أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب البيوع ،باب بيع المزابنة ،وهي بيع الثمر بالتمر ،وبيع الزبيب بالكرم ،وبيع العرايا
( ،)77/3( ،)7817أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب البيوع ،باب كراء األرض(.)ُُٕٗ/ّ( ,)ُْٓٓ-801
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وجو الدللة:

(ُ)

دؿ الحديث بمنطكقو الصريح عمى أف النبي  نيى عف المزابنة كىي (أف يباع ثمر النخؿ بالتمر)
كالمساكاة بينيما شرط كما عمي رؤكس النخؿ ال ينحصر ,كالخرص ظف ال يؤمف فيو التفاكت(ِ).

ثانياً -األثر:

عف عمرك بف دينار ,أف ابف عمر سئؿ عف رجؿ باع ثمرة أرضو مف رجؿ بمائة فرؽ ,فقاؿ :نيى

رسكؿ اهلل  عف ىذا ,كىك المزابنة(ّ).

استدل أصحاب القول الثاني القائمون :إنو يجوز بيع العرية وىي في ىذه الحالة تكون ىبة وصمة وعطية,

إلى أجل ,وسمي بيعاً مجا ازً ,بالسنة النبوية واآلثار والمعقول ولغة العرب:
أولً -السنة النبوية:

ٔ -عف مكحكؿ ,قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل  ( :خفف عمى الناس في الخرص ,وان في المال العرية
والوصية)(ْ).
وجو الدللة:
دؿ الحديث بظاىر النص عمي أف النبي  أمر الخراصيف بالتخفيؼ عف أصحاب األمكاؿ أثناء

الخرص ,كال يككف ىذا التخفيؼ إال ألنيـ يعطكف لمفقراء العرايا(ٓ).

ِ-

عف رافع بف خديج ,كسيؿ بف أبي حثمة ,قاال( :أن رسول اهلل  نيى عن المزابنة ,الثمر بالتمر ,إل

أصحاب العرايا ,فإنو قد أذن ليم)(ٔ).
ّ-

العريا
عف عبد اهلل بف عمر ,أنو قاؿ :حدثني زيد بف ثابت ( :أن رسول اهلل  أرخص في بيع ا

بخرصيا تم ارً)(ٕ).

(ُ) سبؿ السبلـ :لمصنعاني(ِ ,)ِٓ/الشافي في شرح مسند الشافعي :البف األثير(ْ ,)ُٓ/المعمـ بفكائد مسمـ :لممازرم(ِ.)َِٔ/

(ِ) انظر :شرح سنف ابف ماجو :لمسيكطي كغيره (ص ,)ُٕٔ :انظر :شرح المشكاة لمطيبي الكاشؼ عف حقائؽ السنف:
لمطيبي(ٕ.)ُِّٕ/

(ّ) شرح معاني اآلثار :لمطحاكم(ْ.)ّّ/

(ْ) مصنؼ ابف أبي شيبة ,كتاب الزكاة ,باب ما ذكر في خرص النخؿ(َُِٔٓ) ,)ُْْ/ِ( ,عمدة القارم شرح صحيح
البخارم :لمعيني(ُُ )َِّ/كقاؿ :إسناده صحيح كىك مرسؿ كالمرسؿ حجة عندنا.

(ٓ) انظر :المبسكط :لمسرخسي (ُِ ,)ُّٗ/انظر :فيض البارم عمى صحيح البخارم :البف معظـ شاه (ّ.)ُُٓ/

(ٔ( أخرجو البخارم في صحيحو ,كتاب المساقاة ,باب الرجؿ يككف لو ممر أك شرب في حائط أك في نخؿ(ِّّٖ),)ُُْ/ّ( ,
أخرجو مسمـ في صحيحو ,كتاب البيكع ,باب تحريـ بيع الرطب بالتمر إال في العرايا (َٕ.)َُُٕ/ّ( ,)َُْٓ-

(ٕ( أخرجو البخارم في صحيحو ,كتاب المساقاة ,باب الرجؿ يككف لو ممر أك شرب في حائط أك في نخؿ(َِّٖ),)ُُْ/ّ( ,
أخرجو مسمـ في صحيحو ,كتاب البيكع ,باب تحريـ بيع الرطب بالتمر إال في العرايا (ّٔ.)ُُٔٗ/ّ( ,)ُّٓٗ-
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وجو الدللة:

(ُ)

دلت األحاديث أنو  رخص (كبلـ تاـ ال يفتقر إلى ما يتـ بو)

في بيع العرية ,كىذا ىك الذم

يقتضيو لفظ الرخصة؛ فإنيا تككف بعد منع أك بعد النيي عف بيع التمر بالثمر في بيع العرايا(ِ).

ثانياً -األثر:

قاؿ زيد بف ثابت" :رخص في العرايا ,في النخمة كالنخمتيف ,تكىباف لمرجؿ ,فيبيعيما بخرصيما تم انر,

فيذا زيد بف ثابت  كىك أحد مف ركل عف النبي  الرخصة في العرية ,فقد أخبر أنيا اليبة(ّ).
وجو الدللة:
دؿ األثر عمى أف راكم حديث الترخيص في العرايا ,قاؿ :إف العرية تككف ىبة.
ثالثاً -المعقول:

ُ -بيع العرية مف صاحبيا بخرصيا تم انر يككف عمى سبيؿ اليبة كاف سمي بيعان مجا انز؛ ألنو في الصكرة عكض
يعطيو لمتحرز عف خمؼ الكعد(ْ).
ٕ -ألف المكىكب لو لـ يممؾ الثمرة لعدـ القبض فصار بائعان ممكو بممكو كىك جائز ال بطريؽ المعاكضة(ٓ).
رابعاً -لغة العرب:

إف أىؿ المغة قالكا :العرية ىي اليبة(ٔ).

استدل أصحاب القول الثالث القائمون :إنو يجوز بيع العرية مع تعجيل القبض في مجمس العقد ,بالسنة
النبوية والمعقول.

أولً -السنة النبوية:

عف ابف عمر  ,عف زيد بف ثابت ( ,أن رسول اهلل  رخص في العرايا أن تباع بخرصيا

كيالً)(ٕ).

(ُ) عمدة القارم شرح صحيح البخارم :لمعيني(ُُ.)َِّ/

(ِ) فتح البارم :البف حجر (ْ ,)ّٖٖ/عمدة القارم شرح صحيح البخارم :لمعيني(ُُ.)ِٗٗ/

(ّ) شرح معاني اآلثار :لمطحاكم(ْ ,)ّْ/انظر :التكضيح لشرح الجامع الصحيح :البف الممقف(ُْ.)ْٔٔ/

(ْ) انظر :المبسكط :لمسرخسي (ُِ ,)ُّٗ/انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني(ٓ )ُْٗ/انظر :المدكنة :لئلماـ
مالؾ(ّ ,)ِٖٓ/انظر :المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة :لمثعمبي(ص.)َُُٖ :

(ٓ) تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشمبي :لمزيمعي(ْ ,)ْٖ/انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:
لمكاساني(ٓ.)ُْٗ/

(ٔ) فيض البارم عمى صحيح البخارم :البف معظـ شاه(ّ ,)ْْٕ/انظر :حمية الفقياء (ص.)َُّ :

(ٕ) أخرجو البخارم في صحيحو ,كتاب البيكع ,باب تفسير العرايا(ُِِٗ) ,)ٕٔ/ّ( ,أخرجو مسمـ في صحيحو ,كتاب البيكع,
باب تحريـ بيع الرطب بالتمر إال في العرايا (ُّٗٓ).)ُُٔٗ/ّ( ,
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وجو الدللة:
دؿ الحديث عمى أف النبي رخص في العرايا أف تباع ,كفية داللة عمي الرخصة في بيع العرايا بخرصيا,

كأنيا ليست ىبة(ُ).
ثانيا :المعقول:

بيع العرايا المستثنى مف المزابنة بيع تمر بتمر ,كالقبض فيما عمى النخؿ بالتخمية ,كفي التمر باكتيالو

فيككف العقد صحيحان(ِ).

سادساً -المناقشة:

مناقشة القول األول:

ُ -ثبت قكلو(  :رخص بعد ذلؾ)(ّ) ,أم :بعد النيي عف بيع التمر بالثمر في بيع العرايا(ْ).
ِ -إف النبي  أظير بعد نييو عف بيع التمر بالثمر أف بيع العرية رخصة ,ال أنو مستثنى منو(ٓ).
ّ -عمى فرض التعارض بيف النيي عف المزابنة كاباحة بيع العرايا :فإننا نقكؿ :إنو يقدـ الخاص عمى العاـ
جمعان بيف الحديثيف ,كعمبلن بكبل المفظيف الكارديف في ىذيف الحديثيف.
ْ -كالترخيص الستباحة المحظكر ,إذا كقع اإلنساف في مخمصة أبيح لو ما كاف لو محظك انر يعني مع كجكد
السبب الحاظر.

مناقشة القول الثاني:
ُ -االستدالؿ بحديث مكحكؿ ال يصح؛ ألنو حديث مرسؿ.
ِ -ال نسمـ لكـ أف العرايا عمى سبيؿ اليبة؛ ألنيا لك كانت كذلؾ ما كاف لمخرص كال لمرخصة معنى ,كال
كجو لبيع ممكو مف نفسو(ٔ).

(ُ) انظر :الشافي في شرح مسند الشافعي :البف األثير(ْ ,)ُٗ/انظر :شرح مسند الشافعي :لمرافعي(ِ ,)ُِْ/شرح المشكاة
لمطيبي الكاشؼ عف حقائؽ السنف :لمطيبي(ٕ ,)ُِّٗ/العدة في أصكؿ الفقو :البف الفراء(ُ.)ُّٗ/

(ِ) انظر :شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي :لمزركشي(ّ ,)ِْٖ/الكافي في فقو

اإلماـ أحمد :البف قدامة

الجماعيمي(ِ.)ّٖ/

(ّ) عف زيد بف ثابت( :أف رسكؿ اهلل  ,رخص بعد ذلؾ في بيع العرية بالرطب ,أك بالتمر ,كلـ يرخص في غيره) صحيح
البخارم ,كتاب البيكع ,باب بيع المزابنة ,كىي بيع الثمر بالتمر ,كبيع الزبيب بالكرـ ,كبيع العرايا (ُِْٖ) ,)ٕٓ/ّ( ,صحيح

مسمـ ,كتاب البيكع ,باب تحريـ بيع الرطب بالتمر إال في العرايا(ٗٓ.)ُُٖٔ/ّ( ,)ُّٓٗ-
(ْ)عمدة القارم شرح صحيح البخارم :لمعيني(ُُ.)ِٗٗ/
(ٓ)المصدر السابؽ الجزء كالصفحة.

(ٔ)الشافي في شرح مسند الشافعي :البف االثير(ْ.)ُٗ/
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ّ -إف اليبة تتعمؽ صحتيا باإلقباض ,كاإلقباض لـ يقع ,فمـ ىي يزؿ الممؾ كاالسـ ما يكجد لو مساغ في الحقيقة
لـ يجز حممو عمى المجاز(ُ).
بيعا ,كىك بيع التمر بالتمر ,كجب أف
ْ -االستثناء يككف مف جنس المستثنى منو ,فمما كاف المستثنى منو ن
بيعا(ِ).
يككف المستثنى ن

سابعاً -الترجيح:

كالذم يراه الباحث راجحان – كاهلل أعمـ – القكؿ بجكز بيع العرايا كأنيا تككف بيعان؛ لؤلسباب اآلتية:

ُ -كضكح النصكص كداللتيا عمى المعني.

ِ -ال ينصرؼ المعنى إلى المجاز إال بقرينة كال قرينة ثابتة.
ّ -إف جكاز بيع العرايا فيو مف التيسير عمى الناس كرفع الحرج عف الفقير كذم الحاجة.

(ُ)المصدر السابؽ.)َِ/ْ(,

(ِ)البياف في مذىب األماـ الشافعي :لمعمراني(ٓ.)َِٓ/
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ادلطهة انثانث

انزجم ٚشرت٘ انثًزج أٔ انثطٛخ ٔانقثاء ٚزٚد تٛعّ
أولً -صوره المسالة:

(مف باع ثمرة مف بطيخ أك قثاء أك جزر قد بدا صبلحو ,كاشترط تركو ,إلي أف اختمط بثمر جديد)(ُ).

ثانياً -تحرير محل النزاع:

اتفؽ الفقياء عمى عدـ جكاز بيع الثمار قبؿ أف تيخمؽ(ِ) ,كاتفؽ الفقياء عمى جكاز بيع الثمار بعد بدك

صبلحيا(ّ) ,كاتفقكا عمى أف بيع الثمرة بعد ظيكر الطيب في أكثرىا عمى القطع جائز(ْ) ,كاتفقكا عمى أف البائع
إذا تطكع لممشترم بترؾ ثمرتو التي نضجت في شجره أف ذلؾ جائز(ٓ) ,لكنيـ اختمفكا في حاؿ اشتراط المشترم
الترؾ – الثمر المتبلحؽ -كلو ما ظير مف الثمار بعد العقد.
ثالثاً -مذاىب الفقياء:

(ٔ)

المذىب األول :ذىب الجميكر مف الحنفية

(ٕ)

كالشافعية

(ٖ)

كالحنابمة في قكؿ

إلى أنو ليس لممشترل إال

الثمر المكجكد أثناء العقد ,أما الثمر المتكرر المتجدد بعد العقد فميس مف حؽ المشترل كيؤدل إلى فساد العقد,
(ٗ)

إال أف يأذف لو البائع كيككف منحة كتصدقان منو ,كيصح عندىـ

العقد مطمقان ,إال أبا حنيفة فإف العقد يصرؼ

إلى القطع ال إلى التبقية ,كاف شرط التبقية فسد العقد عند اإلماـ كأبي يكسؼ إال محمدان(َُ).

(ُ) الحجة عمى أىؿ المدينة :لمشيباني(ِ.)ّْٓ/

(ِ) انظر :بداية المجتيد كنياية المقتصد :البف رشد(ّ.)ُٖٔ/
(ّ) اإلقناع في مسائؿ اإلجماع :البف القطاف(ِ.)ِّٓ/
(ْ) مراتب اإلجماع :البف حزـ(ص.)ٖٔ :
(ٓ) المرجع السابؽ ,نفس الصفحو.

(ٔ) انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني (ٓ ,)ُّٕ/انظر :تحفة الفقياء :لمسمرقندم(ِ.)ٕٓ/
(ٕ) الميذب في فقو األماـ الشافعي :لمشيرازم (ِ ,)ُِ/األـ :لمشافعي(ّ.)ٔٓ-ْْ/

(ٖ) األسئمة كاألجكبة الفقيية :لمسمماني (ْ ,)ِٖٕ/الشرح الممتع عمى زاد المستقنع :البف العثيميف(ٗ ,)ُّ/المغني :البف قدامة
(ْ.)َٕ/

(ٗ) االستذكار :البف عبد البر (ٔ ,)َُّ/انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني(ٓ ,)ُّٕ/مغني المحتاج إلى معرفة
معاني ألفاظ المنياج :لمشربيني (ِ ,)ْٗٔ/الشرح الممتع عمى زاد المستقنع :البف العثيميف (ٗ )ِٓ/شرح الزركشي عمى مختصر
الخرقي :الزركشي(ّ.)ْْٗ/

(َُ( االستذكار :البف عبد البر (ٔ ,)َّٗ/كالصحيح قكليما؛ ألف ىذا شرط فيو منفعة لممشترم كالعقد ال يقتضيو (تحفة الفقياء:
لمسمرقندم(ِ.)ٓٔ/
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(ُ)

المذىب الثاني :ذىب المالكية

كالحنابمة في الصحيح

(ِ)

إلى أف الثمر إذا بيع بعد بدك صبلحو كاف العقد

صحيحان ,كلممشترم ما بدا مف الثمار بعد ذلؾ حتى ينقطع ثمره كييمؾ كليس في ذلؾ كقت يؤقت؛ كذلؾ أف كقتو

معركؼ عند الناس.

رابعاً -سبب الخالف:

يرجع الخبلؼ إلى أسباب منيا :أف النبي  قاؿ (ل تبع ما ليس عندك)

(ّ)

فمف قاؿ بالحديث لـ يجز

بيع الثمر المتبلحؽ إنما أجاز العقد عمى الثمر المكجكد أثناء العقد فقط ,كمف تمسؾ بالعرؼ الجارم بيف الناس
في شراء الثمار كبيعيا ,كرفع المشقة أجاز امتبلؾ المشترم الثمر إلى أف تيمؾ الشجرة.

خامساً -أدلو المذاىب:

أدلة المذىب األول :استدؿ الجميكر القائمكف بأف المشترم ليس لو إال المكجكد دكف المعدكـ ,بالقرآف كالسنة
النبكية كاآلثار كالمعقكؿ.

أولً -القرآن الكريم:

ﭧ ﭨ ﭽ ﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ ﱣﱤﱥﱦﱧﭼ(ْ).
وجو الدللة:
دلت اآلية الكريمة بمنطكقيا الصريح عمى أنو ال يجكز أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ(ٓ) ,كمف األكؿ بالباطؿ
أخذ الثمر المكجكد أثناء العقد كالثمر المتبلحؽ المتجدد بعد العقد ,إال أف يتصدؽ صاحب الثمر عمى المشترم
فييب لو المكجكد كالذم سيظير.
ثانياً -السنة النبوية:
ُ -عف عبد اهلل بف عمر -رضي اهلل عنيما ,-أف رسكؿ اهلل ( نيى عن بيع حبل الحبمة)(ٔ).

(ُ) انظر :االستذكار :البف عبد البر(ٔ.)ُِّ ,ُُّ/

(ِ) انظر :الشرح الممتع عمى زاد المستقنع :البف العثيميف(ٗ ,)ِٔ/انظر :األسئمة كاألجكبة الفقيية (ْ ,)ِٖٖ/انظر :الممخص
الفقيي :البف فكزاف(ِ ,)ِٓ/انظر :حاشية الركض المربع :لمنجدم(ْ ,)ْٕٓ/انظر :الفتاكل الكبرل :البف تيمية (ْ,)ِْ/

(ٓ.)ّّٗ/

(ّ) أخرجو أبي داكد فى سننو ,كتاب البيكع ,باب في الرجؿ يبيع ما ليس عنده (َّّٓ) ,)ِّٔ/ٓ( ,أخرجو الترمذم في سننو,
أبكاب البيكع ,باب ما جاء في كراىية بيع ما ليس عندؾ(ُِِّ))ِٓٔ/ّ( ,كقاؿ(:ىذا حديث حسف) ,كأخرجو النسائي في سننو,
كتاب البيكع ,بيع ما ليس عند البائع(ُّْٔ) ,)ِٖٖ/ٕ( ,كأخرجو ابف ماجو في سننو ,أبكاب التجارات ,باب النيي عف بيع ما
ليس عندؾ كعف ربح ما لـ يضمف (ُِٕٖ).)َّٖ/ّ( ,

(ْ) سكرة النساء :اآلية ِٗ.

(ٓ) أحكاـ القرآف :لمجصاص (ُ ,)ُٖٓ/أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف :لمشنقيطي(ّ.)ْٗ/

(ٔ) أخرجو البخارم في صحيحو ,كتاب البيكع باب بيع الغرر كحبؿ الحبمة (ُِّْ) ,)َٕ/ّ( ,أخرجو مسمـ في صحيحو ,كتاب
البيكع باب تحريـ بيع حبؿ الحبمة (ُُْٓ).)ُُّٓ/ّ( ,
37

ِ -عف ابف عمر ,قاؿ ( :نيى رسول اهلل  عن عسب الفحل )(ُ).
ّ -عف حكيـ بف حزاـ ,قاؿ :قمت :يا رسكؿ اهلل الرجؿ يسألني البيع كليس عندم ,أفأبيعو؟ قاؿ( :ل تبع ما
ليس عندك)(ِ).
ْ -عف جابر ,قاؿ( :نيى النبي  عن بيع السنين)(ّ).
وجو الدللة:
دلت األحاديث -كاف كانت ألفاظيا مختمفة فمعانييا متفقة -بظاىرىا عمى أف الشريعة اإلسبلمية حرمت

بيع المعدكـ كما ال يممكو االنساف؛ ألنو مف شركط البيع القدرة عمى التسميـ كالمعاينة(ْ) ,كلما كانت الثمار التي
اشترط المشترم أف تككف لو معدكمة عند العقد تدخؿ في نيي النبي  دؿ ذلؾ عمى عدـ الجكاز.

ٓ -عف أنس بف مالؾ  ,أف رسكؿ اهلل  نيى عف بيع الثمار حتى تزىي ,فقيؿ لو :كما تزىي؟ قاؿ:
حتى تحمر .فقاؿ رسكؿ اهلل ( :أرأيت إذا منع اهلل الثمرة ,بم يأخذ أحدكم مال أخيو)(ٓ).
ٔ -عف ابف عمر( ,أن رسول اهلل  نيى عن بيع الثمر حتى يبدو صالحيا نيى البائع والمبتاع)(ٔ).

وجو الدللة:
دلت األحاديث بمنطكقيا الصريح عمى أ نو ال يجكز بيع الثمار قبؿ بدك صبلحيا ,كىذا النيى لمبائع
يبد صبلحو معرض لآلفة التي تؤدل إلى ىبلؾ الثمار ,حينيا يككف البائع قد أخذ
كالمشترل؛ ألف الثمر الذل لـ ي
مف الثمف ما ال يحؽ لو ,كبيع الثمر عند بدك صبلح بعضو دكف بعض أثناء العقد أشد حرمو؛ لما فيو مف

الغرر كالغبف المنيى عنو شرعان(ٕ).

ٕ -عف أبي ىريرة  ,قاؿ( :نيى رسول اهلل  عن بيع الحصاة ,وعن بيع الغرر)(ٖ).

(ُ) أخرجو البخارم في صحيحو ,كتاب االجارة ,باب عسب الفحؿ(ِِْٖ) ,)ْٗ/ّ( ,كأخرجو أبي داكد في سننو ,كتاب البيكع,
بكاب االجارة ,باب في عسب الفحؿ(ِّْٗ).)ِٕٔ/ّ( ,

(ِ) أخرجو ابف ماجو في سننو ,كتاب التجارات ,باب النيي عف بيع ما ليس عندؾ ,كعف ربح ما لـ يضمف (ُِٕٖ),)ّٕٕ/ِ( ,

مسند أحمد ,مسند المكييف(ُُِّٓ) ,)ِٖ/ِْ( ,قاؿ األلباني( :صحيح) انظر حديث رقـ ِٖٕٔ :في مشكاة المصابيح
(ِ.)ٖٕٔ/

(ّ) أخرجو مسمـ في صحيحو ,كتاب البيكع ,باب كراء االرض (ُّٔٓ).)ُُٕٖ/ّ( ,

(ْ) انظر :شرح النككم عمى مسمـ :لمنككم(َُ ,)ُّٗ/انظر :فتح البارم :البف حجر (ُ.)ُّْ/

(ٓ) أخرجو البخارم في صحيحو ,كتاب البيكع ,باب اذا باع الثمار قبؿ اف يبدك صبلحيا ثـ أصبتو عاىة فيك مف البائع
(ُِٖٗ) ,)ٕٕ/ّ( ,أخرجو مسمـ في صحيحو ,كتاب البيكع ,باب كضع الجكائح (ُٓٓٓ).)َُُٗ/ّ( ,

(ٔ( أخرجو البخارم في صحيحو ,كتاب البيكع ,باب بيع الثمار قبؿ أف يبدك صبلحيا (ُِْٗ) ,)ٕٔ/ّ( ,أخرجو مسمـ في
صحيحو ,كتاب البيكع ,باب النيي عف بيع الثمار قبؿ بدك صبلحيا بغير شرط القطع(ْٗ.)ُُٔٓ/ّ( ,)ُّْْ-

(ٕ) انظر :شرح المشكاة :لمطيبي (ٕ ,)َُِْ/انظر :شرح صحيح البخارم :البف بطاؿ (ٔ.)ُّٔ/

(ٖ( صحيح مسمـ ,كتاب البيكع ,باب بطبلف بيع الحصاة ,كالبيع الذم فيو غرر(ْ.)ُُّٓ/ّ( ,)ُُّٓ-
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وجو الدللة:
دؿ الحديث عمى أف النبي  نيي عف بيع الغرر ,كبيع الثمار المتجددة المتكرر مف أكبر صكر
الغرر؛ أل ف المشترل ال يعمـ كميو المحصكؿ الذل سكؼ يحدث في المستقبؿ ,كلعمو تصيبو آفة ,فيككف اشتراط
أخذه لممشترم منييان عنو(ُ).
ثالثاً -اآلثار:
أخبرنا الربيع قاؿ أخبرنا الشافعي قاؿ أخبرنا سعيد عف ابف جريج أف إنسانان سأؿ عطاء فقاؿ الكرسؼ
يجنى في السنة مرتيف؟ فقاؿ :ال إال عند كؿ إجناءة(ِ)(ّ).
رابعاً -المعقول:
إف العقد لكي يككف صحيحان البد مف كجكد المعقكد عميو ,كلما كاف الثمر المشترط أخذه غير مكجكد فإنو
يككف معدكمان حاؿ العقد ,كبالتالي ال يتصكر انعقاد العقد بدكنو فمـ ينعقد أصبلن ,فبل يحتمؿ النفاذ(ْ).
أدلة المذىب الثاني :استدؿ أصحاب المذىب الثاني القائمكف بجكاز العقد عمى الثمر المكجكد كالمتجدد الذم لـ
النبكية كالمعقكؿ.
يظير بالقرآف كالسنة
ٌ

أولً -القرآن الكريم:

ﱛﭼ(ٓ).
ﱜ
ﭧ ﭨ ﭽ ﱗ ﱘ ﱙﱚ
وجو الدللة:
دلت اآلية بمنطكقيا الصريح عمى جكاز كؿ انكاع البيكع التي لـ يرد دليؿ خاص بتحريميا(ٔ) ,كمف ذلؾ
بيع الثمار المتجددة بعد العقد ,التي دعت الضركرة كالحاجو إلى التعامؿ بمثؿ ىذا النكع مف البيكع؛ ألف بتركو
يقع الناس في حرج كضيؽ.

(ُ) انظر :فيض القدير (ٔ ,)ُّّ/انظر :سبؿ السبلـ :لمصنعاني(ِ ,)ُٖ/انظر :تحفة األحكذم :لممباركفكرم(ْ.)ّٕٓ/

(ِ) جني :جنيت الثمرة أجنييا جن يا كاجتنيتيا بمعنى .كالجنى :ما يجتنى مف الشجر كغيره .يقاؿ :أتانا بجناة طيبة ,لكؿ ما يجتنى.
كثمر جني ,عمى فعيؿ :حيف جني ,الصحاح تاج المغة كصحاح العربية :لمفارابي (ٔ ,)َِّٓ /انظر :مختار الصحاح :لمرازم
(ص)ّٔ :

(ّ( األـ :لمشافعي (ّ ,)ْٗ/معرفة السنف كاآلثار ,كتاب البيكع ,الحكـ في سائر الثمار غير النخؿ كفيما تنبتو األرض(ُُُِٖ),
(ٖ.)ٕٖ/

(ْ( انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني(ٓ ,)ُّٗ/انظر :المغني :البف قدامة (ْ.)َٕ/
(ٓ) سكرة البقرة ,اآلية (ِٕٓ).

(ٔ) المباب في عمكـ الكتاب (ُِ ,)ِٕٖ/أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف :لمشنقيطي(ٔ.)ٕٕ/
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ثانياً -السنة النبوية:
ُ -عف أبي ىريرة ,قاؿ( :نيى رسول اهلل  عن بيع الحصاة ,وعن بيع الغرر)(ُ).
ِ -عف جابر بف عبد اهلل -رضي اهلل عنيما(:-نيى النبي  عن بيع الثمار حتى يبدو صالحيا)(ِ).
وجو الدللة:
بالنيي عنو ,كما كرد بالعفك عف يسيره ,كاذا أزىى بعض الثٌمر ,بيع جميعو بزىك
إ ٌف الغرر كرد ال ٌشرع ٌ
ألف ما لـ يزه مف ىذا الٌذم قد أزىى بعضو كالثٌمرة إذا لـ تزه كمٌيا(ّ) ,فإذا لـ
بعضو ,لككف ىذا كاف كاف نا
غرر؛ ٌ
يجز مثؿ ىذا البيع كقع الناس في حرج كضيؽ كىك مرفكع عف األمة.

ثالثاً -المعقول:

يجكز بيع الثمرة المكجكد كالثمرة المعدكمة لؤلسباب التالية:

ُ -ألف ذلؾ يشؽ تمييزه ,كيؤدم إلى االشتراؾ كاختبلؼ األيدم.
ِ -ألف ما لـ يظير تبعان لما ظير ,كما أف ما لـ يبد صبلحو تبع لما بدا(ْ).
سابعاً -المناقشة:

أولً -مناقشة أدلة أصحاب المذىب األول:

ُ -إف بيع الثمار المعدكمة ال خبلؼ في عدـ جكازه؛ لعدـ كجكدىا كقت العقد ,لكف الثمر في ىذه الحالة
قائـ عمى المسامحة كتعارؼ الناس عميو كالحاقان لما لـ يظير صبلحو بما ظير ,كدفعان لممشقة عف الناس في
تعامميـ.
ِ -كرد في السنة النبكية النيي عف بيع الغرر :كىك ما ال يقدر عمى تسميمو ,بخبلؼ الثمر المتكرر فإف
أصمو مكجكد في االرض ككقت العقد.
ّ -أما حديث النيي عف بيع ما ليس عند اإلنساف فالسبب فيو :ىك كجكد الغرر لعدـ القدرة عمى التسميـ,
ال أنو معدكـ ,كالصحيح أف الشرع الحكيـ أجاز الغرر اليسير لمحاجة كالضركرة.

(ُ) سبؽ تخريجو ,صّٖ.

(ِ( أخرجو البخارم في صحيحو ,كتاب البيكع ,باب مف باع ثماره ,أك نخمو ,أك أرضو ,أك زرعو ,كقد كجب فيو العشر أك
الصدقة ,فأدل الزكاة مف غيره ,أك باع ثماره كلـ تجب فيو الصدقة (ُْٖٕ) ,)ُِٕ/ِ( ,أخرجو مسمـ في صحيحو ,كتاب البيكع,
باب النيي عف بيع الثمار قبؿ بدك صبلحيا بغير شرط القطع (ُّٔٓ).)ُُٔٓ/ّ( ,

(ّ( انظر :شرح التمقيف :لممازرم(ِ.)ِْٔ/

(ْ( انظر :المغني :البف قدامة (ْ.)َٕ ,ٕٔ/
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ثانياً -مناقشة أدلو أصحاب المذىب الثاني:

ُ -إف قكلكـ بجكاز ىذا البيع مخالؼ مخالفة صريحة لنصكص السنة الصريحة الدالة عمى أنو ال يجكز بيع
المعدكـ كبيع الغرر.
ِ -لك جاز لبدك صبلحيما شراء ما لـ يخمؽ منيما لجاز لبدك صبلح ثمر النخؿ شراء ما لـ يحمؿ النخؿ

سنيف ,كقد (نيى النبي  عن بيع السنين(ُ))(ِ).
ّ -إذا بدا صبلح ما خرج مف القثاء كالبطيخ لـ يجز بيع ما لـ يخمؽ منو تبعان لما خمؽ ككجب إفراد العقد
بالمكجكد(ّ) ،ألف ما لـ يظير منو معدكـ فبل يحتمؿ البيع(ْ).
ْ -االستدالؿ بالضركرة الداعية إليو دعكل غير مسمـ بيا؛ ألنو يقدر عمى أخذ ما خمؽ كبيعو حاالن بعد
حاؿ ,كال يقدر عمى مثؿ ىذا في اإلجارة ,كيمكنو بيع ما خمؽ كالسماحة بما لـ يخمؽ ,فدعكل الضركرة,
كالحرج ممنكعة(ٓ).
ٓ -اشتمؿ العقد عمى معمكـ كمجيكؿ قد ال يخرجو اهلل تعالى مف الشجرة ,كلعدـ القدرة عمى تسميـ المبيع
كمو أثناء العقد.
ٔ -إف دعكل الحاجة تندفع ببيع أصكؿ الشجر(ٔ).
ثامناً :الترجيح:

كالذم يراه الباحث راجحان – كاهلل أعمـ – ما ذىب إليو جميكر الفقياء مف القكؿ بعدـ جكاز بيع المعدكـ؛

كذلؾ لؤلسباب اآلتية:

ُ-

قكة األدلة التي استند إلييا المذىب.

ِ-

إف المذىب الثاني استند إلى الضركرة كىي قيد غير منضبط.

ّ-

إف ما لـ يظير منو معدكـ فبل يحتمؿ البيع ,كدعكل الضركرة كالحرج ممنكعة؛ فإنو يمكنو أف يبيع

األصؿ بما فيو مف الثمر ,كما يحدث منو بعد ذلؾ يككف ممؾ المشترم(ٕ).

(ُ) سبؽ تخريجو.

(ِ( الحاكم الكبير :لمماكردم(ٓ ,)ُٗٔ/انظر :األـ :لمشافعي (ّ)َٓ/انظر :مختصر المزني :لممزني (ٖ.)ُٕٕ/
(ّ( الحاكم الكبير :لمماكردم (ٓ.)ُٗٔ/

(ْ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني(ٓ.)ُّٗ/

(ٓ( انظر :المبسكط :لمسرخسي (ُِ ,)ُٕٗ/بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني (ٓ ,)ُّٗ/الحاكم الكبير :لمماكردم
(ٓ.)ُٕٗ/

(ٔ) المغني :البف قدامة (ْ.)َٕ/

(ٕ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني(ٓ.)ُّٗ/
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ادلطهة انزاتع

أولً -صورة المسألة:

انزجم ٚثٛع مثز حائظ قد تهغ ٔٚظتثىن تعضّ

باع رجؿ ثمر حائط قد بمغ كانتيى كاستثنى ثمثان أك ربعان أك نصفان أك شيئان معركفان ,أك استثنى مف الثمر

شيئان مجيكالن ,كمف المجيكؿ أف يقكؿ :أبيعؾ ثمر حائطي ىذا إال ثبلث نخبلت مف كرـ النخؿ كال يسمييا بعينيا
كنحك ذلؾ(ُ).

ثانياً -تحرير محل النزاع:

اتفؽ الفقياء عمى جكاز بيع الرجؿ ثمر حائطو ,كاستثناء نخبلت معينات منو قياسان عمى جكاز

شرائيا(ِ) ,لكنيـ اختمفكا في الجزء المشاع المستثنى مف الثمر حاؿ البيع ,كفي جكاز البيع مع اإلستثناء.
ثالثاً -مذاىب الفقياء:

المذىب األول :ذىب الحنفية

(ّ)

(ْ)

كالشافعية

إلى القكؿ :إف مف باع ثمر حائط لو أف يستثنى منيا ربعان

أك ثمثان أك نصفان ,كبذلؾ يككف قد عيف المستثنى فصح البيع كاالستثناء.
المذىب الثاني :ذىب المالكية(ٓ) كالحنابمة في الصحيح(ٔ) إلى القكؿ :إنو إذا أراد صاحب الثمر بيع حائطو ,فمو
أف يستثنى بشرط أال يككف زائدان عف الثمث.
المذىب الثالث :ذىب الحنابمة(ٕ) إلى القكؿ :إنو ال يصح البيع في االستثناء كال المستثنى منو.
رابعاً -سبب الخالف:

ىف تي ٍعمىـ) (ٖ).
ُ -الخبلؼ بيف الفقياء في كجو الداللة مف الحديث (نيى عف الثنيا إال أ ٍ

(ُ) انظر :الحجة عمى أىؿ المدينة :لمشيباني(ِ.)ُٓٔ/

(ِ( انظر :بداية المجتيد كنياية المقتصد :البف رشد (ّ.)ُِٖ/

ّ( انظر :المبسكط :لمسرخسي (ُٖ.)ْٕ/

(ْ( األـ :لمشافعي (ّ,)ُٔ/انظر :الحاكم الكبير :لمماكردم (ٓ.)َِِ/

(ٓ( انظر :بداية المجتيد كنياية المقتصد :البف رشد (ّ ,)ُِٖ/انظر :شرح مختصر خميؿ :لمخرشي (ٓ ,)ْٕ/انظر :الشامؿ في
فقو األماـ مالؾ (ِ ,)ِٕٓ/التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ :لممكاؽ(ٔ.)ٗٓ/

(ٔ( انظر :مسائؿ اإلماـ أحمد كاسحاؽ بف راىكيو :لممركزم(ٔ ,)ِْٔٔ/شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي:
لمزركشي(ّ ,)ُٕٓ/المغني :البف قدامة (ْ ,)ٕٕ/كشاؼ القناع عف متف اإلقناع :لمبيكتي(ّ ,)ُٔٗ/اإلنصاؼ في معرفة الراجح
مف الخبلؼ :لممرداكم (ْ.)َّٕ/

(ٕ( انظر :الكافي في فقو اإلماـ أحمد :البف قدامة (ِ ,)ُِ/انظر :المغني :البف قدامة (ْ ,)ٕٕ/انظر :شرح الزركشي عمى

مختصر الخرقي :لمزركشي(ّ.)ُٖٓ/

(ٖ) أخرجو أبي يعمى المكصمي في مسنده ,مسند جابر (ُُٖٗ) ,)ِْٕ/ّ(,مكارد الظمآف إلى زكائد ابف حباف ,كتاب البيكع ,باب

بيع الثنيا(ُُُْ) ,)ْْٗ/ّ(,أخرجو الترمذم في سننو ،أبواب البيوع ،باب ما جاء في النهي عن الثنيا ,)ٕٕٓ /ّ(،)8720( ،كقاؿ:
(ىذا حديث حسف صحيح غريب)
45

ِ -االستثناء غير المعمكـ يؤدم إلى الغرر المنيي عنو شرعان.
ّ -عدـ كركد نص صريح -قرآف أكسنة أك إجماع  -في تحديد مقدار االستثناء.
خامساً -أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األول القائمين :إف مف باع ثمر حائط لو أف يستثنى منيا ربعان أك ثمثان أك نصفان ,كبذلؾ

يككف قد عيف المستثنى فصح البيع كاالستثناء ,بالقرآف كالسنة النبكية كاألثر كالمعقكؿ.

أولً -القرآن الكريم:

ﱛﭼ(ُ).
ﱜ
ﭧ ﭨ ﭽ ﱗ ﱘ ﱙﱚ
وجو الدللة:
دلت اآلية بمنطكقيا الصريح عمى أف اهلل تعالى أحؿ كؿ صكر البيع ,البعيدة عف الغرر كالخديعة,
فدلت عمى أف بيع االستثناء جائز بنص اآلية إذا كاف مكافقان لمشارع الحكيـ.
ثانياً -السنة النبوية:

ُ -عف جابر بف عبد اهلل ( :أن النبي  نيى عن الثُّْن َيا

(ٕ)

َن تُ ْعمَم)(ّ).
إل أ ْ

ِ -عف جابر بف عبد اهلل  -رضي اهلل عنيما  -قاؿ( :نيى رسول اهلل  عن المحاقمة
()ٙ

والمعاومة

()ٚ

والمخابرة

(ٗ)

(٘)

والمزابنة

وعن الثنيا ورخص في العرايا)(ٖ).

وجو الدللة:
دلت األحاديث بظاىرىا عمى أف النبي  نيي عف االستثناء في البيع إال أف يككف معمكمان محددان ,فإف

كاف المستثنى مجيكالن كأف يستثنى نخمة أك نخبلت دكف تحديد فإنو ال يصح العقد(ٗ).
(ُ) سكرة البقرة ,اآلية (ِٕٓ).

(ِ) الثنيا :كؿ ما استثنيتو ,تاج العركس (ّٕ.)ِٕٗ /
(ّ) سبؽ تخريجو ,صِْ.

(ْ) بيع الزرع في سنبمو بالبر ,مختار الصحاح (ص ,)ٕٕ :انظر :التعريفات (ص.)َِٓ :

(ٓ) بيع الرطب عمى رؤكس النخؿ بالتمر كيبل ,ككذلؾ كؿ ثمر بيع عمى شجره بثمر كيبل ,لساف العرب (ُّ.)ُٗٓ /
(ٔ) أف تبيع زرع عامؾ أك ثمر نخمؾ أك شجرؾ لعاميف أك ثبلثة ,الصحاح تاج المغة كصحاح العربية (ٓ.)ُْٗٗ /
(ٕ) ىي المزارعة ببعض ما يخرج مف األرض ,مختار الصحاح (ص ,)ٖٕ :انظر :لساف العرب (ْ.)ِِٖ /

(ٖ( أخرجو مسمـ في صحيحو ,كتاب البيكع ,باب النيي عف المحاقمة كالمزابنة ,كعف المخابرة ,كبيع الثمرة قبؿ بدك صبلحيا ,كعف
خابرة ,حديث
الم ى
بيع المعاكمة كىك بيع السنيف (ٖٓ )ُُْٕ/ّ(,)ُّٓٔ-أخرجو أبي داكد في سننو ,باب في ي
رقـ(َّْٓ) ,)ِْٖ/ٓ(,أخرجو الترمذم في سننو ,باب ما جاء في النيي عف الثنيا ,رقـ الحديث(َُِٗ) )ٕٕٓ/ّ(,كقاؿ
الترمذم :ىذا حديث حسف صحيح .أخرجو النسائي في سننو ,كتاب البيكع ,النيي عف بيع الثنيا حتى تعمـ ,حديث رقـ(ّّْٔ),
(ٕ.)ِٗٔ/

(ٗ) انظر :شرح النككم عمى مسمـ :لمنككم(َُ ,)ُٗٓ/انظر :فتح البارم :البف حجر (ٓ ,)ُّٓ/انظر :حاشية السيكطي عمى
سنف النسائي :لمسيكطي(ٕ)ِٗٓ/
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ثالثاً -األ ثر:

ُ -عف عمرك بف شعيب قاؿ :قمت لسعيد بف المسيب :أبيع ثمرة أرضي كأستثني؟ قاؿ :ال تستثف إال شج انر
معمكمان ,كال تبرأف مف الصدقة  -قاؿ أيكب فذكرتو لمحمد بف سيريف فكأنو أعجبو(ُ).
ِ -مف طريؽ عبد الرزاؽ عف سفياف الثكرم عف يحيى بف سعيد األنصارم عف يعقكب بف إبراىيـ عف
سعيد بف المسيب قاؿ :يكره أف يبيع النخؿ كيستثني منو كيبلن معمكمان  -قاؿ سفياف :كلكف يستثني ىذه
النخمة ,كىذه النخمة(ِ).
ّ -كمف طريؽ ابف أبي شيبة أنا عبد الرحمف بف ميدم عف سفياف عف منصكر عف إبراىيـ قاؿ( :ال بأس
ببيع السمعة كيستثني نصفيا)(ّ).
ْ -كمف طريؽ ابف أبي شيبة أنا ابف أبي زائدة عف يزيد  -ىك ابف إبراىيـ  -عف ابف سيريف أنو كاف ال
يرل بأسان أف يبيع ثمرتو كيستثني نصفيا ,ثمثيا ,ربعيا(ْ).

وجو الدللة:
دلت اآلثار بمنطكقيا الصريح عمى أنو يجكز البيع كاالستثناء إذا كاف معمكمان ,كأف يحدد ربعان أك ثمثان أك

معمكما ,صح البيع؛ النتفاء الغرر.
نصفان ,كدلت عمى أنو متى كاف المستثنى
ن
ثالثاً -المعقول:
ضابط التمييز بيف ما يجكز استثناؤه كما ال يجكز:

منفردا يجكز استثناؤه ,كما ال يجكز إيقاع البيع عميو بانفراده ال يجكز استثناؤه(ٓ) ,كاذا كاف
إف كؿ ما يجكز بيعو
ن
معمكما كال يفضى إلى جيالة المبيع جاز البيع كاالستثناء.
الذم استثناه
ن

أدلة المذىب الثاني القائمين :إنو إذا أراد صاحب الثمر بيع حائطو ,لو أن يستثني بشرط أل يكون زائداً عن
الثمث ,بالسنة النبوية واألثر والمعقول.

(ُ( مصنؼ ابف أبي شيبة ,كتاب البيكع كاألقضية ,مف كره لمرجؿ أف يبيع البيع كيستثني بعضو (َُُِٔ) ,)ِّٕ/ٔ(,المحمى
باآلثار :البف حزـ(ٕ.)َّٓ/

(ِ) المحمى باآلثار :البف حزـ (ٕ.)َّٓ/

(ّ( مصنؼ ابف أبي شيبة ,كتاب البيكع كاألقضية ,مف رخص في ذلؾ(َُِِٓ) ,)ّٕٓ/ْ(,المحمى باآلثار :البف
حزـ(ٕ.)َّٓ/

(ْ( مصنؼ ابف أبي شيبة ,كتاب البيكع كاألقضية ,مف رخص في ذلؾ(َُِِّ) ,)ّٕٓ/ْ(,المحمى باآلثار :البف حزـ
(ٕ.)َّٓ/

(ٓ( تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشمبي :لمزيمعي(ْ.)ُّ/
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أولً -السنة النبوية:

َن
عف جابر بف عبد اهلل –رضي اهلل عنيما( -أن النبي -صمى اهلل عميو وسمم -نيى عن الثُّْن َيا إل أ ْ

تُ ْعمَم)(ُ).

وجو الدللة:
دؿ الحديث الشريؼ عمى أف النيي الكارد في الحديث محمكؿ عمى الثنيا عمى ما فكؽ الثمث ,كيجكز

فيما دكف الثمث(ِ).
ثانياً -األ ثر:

مف طريؽ حماد بف سممة عف الحجاج بف أرطاة سألت أبا بكر بف أبي مكسى عف الرجؿ يبيع بيعان

كيستثني نصفو؟ فكرىو(ّ).
ثالثاً -المعقول:

إذا استثنى البائع النصؼ كأكثر مف النصؼ لـ يجز ذلؾ كاستثناء الكؿ ,كالفرؽ بيف استثناء األكثر

كاألقؿ ,أف العرب استعممتو في األقؿ كحسنتو ,كنفتو في األكثر كقبحتو ,فمـ يجز قياس ما قبحكه عمى ما جكزكه
كحسنكه(ْ).

النبوية
استدل أصحاب المذىب الثالث القائمون :إنو ل يصح البيع في الستثناء ول المستثنى منو ,بالسنة
ّ
واألثر والمعقول.

النبوية:
أولً -السنة
ّ

عف أبي ىريرة ( :أن النبي -صمى اهلل عميو وسمم -نيى عن بيع الغرر)(ٓ).
وجو الدللة:
دؿ الحديث عمى أف البيع المشتمؿ عمى الغرر منيي عنو شرعان؛ لما يقع فيو مف الجيالة ,التي تكقع

الناس في الحرج ,كاف بيع االستثناء متكفر فيو الغرر الذم يكقع في الجيالة.

(ُ( سبؽ تخريجو صِْ.

(ِ( انظر :بداية المجتيد كنياية المقتصد ,البف رشد (ّ.)ُِٖ/
(ّ( المحمى باآلثار :البف حزـ(ٕ.)ّْٖ/

(ْ( انظر :المغني :البف قدامة (ٓ.)َُّ/

(ٓ) أخرجو أبي داكد في سننو ,كتاب البيكع ,باب في بيع الغرر (ّّٕٔ) ,)ِْٓ/ّ(,أخرجو ابف ماجو في سننو ,كتاب التجارات,
باب النيي عف بيع الحصاة ,كعف بيع الغرر (ُِٓٗ) ,)ّٕٗ/ِ(,كقاؿ األلباني :صحيح ,إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار
السبيؿ :لؤللباني(ُِْٗ).)ُّّ/ٓ(,
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ثانياً -األ ثر:
مف طريؽ ابف أبي شيبة أف عبد الصمد بف أبي الجاركد قاؿ :سألت جابر بف زيد عمف باع شيئان
كاستثنى بعضان؟ قاؿ :ال يصمح ذلؾ(ُ).
ثالثاً -المعقول:

إف المبيع إنما عمـ بالمشاىدة ,كاالستثناء يغير حكـ المشاىدة؛ ألنو ال يدرم كـ يبقى في حكـ

المشاىدة(ِ).

سادساً -المناقشة:

أولً -مناقشة المذىب الثاني:

ُ -إف االستدالؿ بالحديث الشريؼ ظاىر الداللة عمى جكاز االستثناء المعمكـ دكف التقيد بالثمث ,فيذا
الحديث ال يصمح دليبلن لكـ.
ِ -إف كراىة استثناء النصؼ الكاردة في األثر ال يكجد فييا دليؿ عمى تحريـ االستثناء إف كاف معمكمان,
كيؤيد ذلؾ اآلثار التي استدؿ بيا المذىب األكؿ.
ّ -قاؿ محمد" :ما سبيؿ الثمث كما كثر منو كما قؿ إال سكاء فكيؼ افترؽ ىذا لئف جاز أقؿ مف الثمث
ليجكزف الثمث كليجكزف أكثر مف الثمث"(ّ).

ثانياً -مناقشة المذىب الثالث:

ُ -إف الغرر المذككر في الحديث ال يقكل عمى تحريـ الثنيا في البيع؛ ألف الغرر يقع حاؿ استثناء مجيكؿ,
كال مجيكؿ في استثناء الجزء المشاع المعمكـ.
ِ -ركم مف طريؽ ابف أبي شيبة أنا عبد الصمد بف أبي الجاركد قاؿ :سألت جابر بف زيد عمف باع شيئان
كاستثنى بعضان؟ قاؿ :ال يصمح ذلؾ(ْ).
ّ -كيجاب عف المعقكؿ :إف استثناء الجزء المعمكـ ,ال يغير حكـ المشاىدة ,كال يمنع المعرفة بيا(ٓ).

(ُ) المحمى باآلثار :البف حزـ(ٕ ,)ُّٓ/مصنؼ ابف أبي شيبة ,كتاب البيكع كاالقضية ,باب مف كره لمرجؿ أف يبيع البيع كيستثني

بعضو ,حديث رقـ(َُِٓٔ).)ِّٗ/ٔ( ,

(ِ) الكافي في فقو اإلماـ أحمد :البف قدامة الجماعيمي(ِ.)ُِ/
(ّ) الحجة عمى أىؿ المدينة :لمشيباني(ِ)ِٓٔ/
(ْ) المحمى باآلثار :البف حزـ(ٕ)ُّٓ/

(ٓ) انظر :المغني :البف قدامة (ْ.)ٕٕ/
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سابعاً -الترجيح:

كالراجح فيما يراه الباحث  -كاهلل أعمـ -القكؿ :بجكاز االستثناء بالجزء المشاع ,سكاء كاف ربعان أك ثمثان أك

نصفان؛ لقكة األدلة كضعؼ االعتراض عمييا ,كعمبلن بصريح القرآف كالسنة كاآلثار الكاردة عف الصحابة كالتابعيف,
كتماشيان مع العقؿ السميـ.
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انفصم انثاَٙ

حكى انغزر يف انثٕٛع ٔيا ٚرتتة عهٓٛا يٍ خٛار
وفيو مبحثان-:
المبحث األول :الخيار في البيع.
كفيو ستة مطالب-:
المطمب األكؿ -حكـ بيع المتاع مف برنامجو.
المطمب الثاني -حكـ بيع الخيار.
المطمب الثالث -حكـ الرجميف يتبايعاف كال يذكراف خيا انر.
المطمب الرابع -حكـ بيع المجازفة ,مما يعد أك يكاؿ.
المطمب الخامس -بيع الديف.
المطمب السادس -الرجؿ يشترل حائطان فيو ثمر كيقبضو كيخمي لو البائع ثـ يصيبو بعد القبض آفة.
المبحث الثانى :حكم اإلقالة واإلفالس وثمن الكمب واإلجارة.
كفيو أربعة مطالب-:
المطمب األكؿ -حكـ الشركة كالتكلية كاإلقالة.
المطمب الثاني -إفبلس الغريـ.
المطمب الثالث -حكـ ثمف الكمب.
المطمب الرابع -حكـ الرجؿ يستأجر أك يتكارل راحمة بعينيا.
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ادلثحث األٔل

اخلٛار يف انثٛع

وفيو ستة مطالب-:
المطمب األول -حكم بيع المتاع من برنامجو.
المطمب الثاني -حكم بيع الخيار.
المطمب الثالث -حكم الرجمين يتبايعان ول يذكران خيا ارً.
المطمب الرابع -حكم بيع المجازفة ,مما يعد أو يكال.
المطمب الخامس -بيع الدين.
المطمب السادس -الرجل يشترى حائطاً فيو ثمر ويقبضو ويخمي لو البائع ثم يصيبو بعد القبض آفة.
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ادلطهة األٔل

انزجم ٚثٛع ادلتاع يٍ تزَاجمّ

أولً -صورة المسألة:

()1

الرجؿ يقدـ لو أصناؼ مف البز فيحضره السكاـ كيق أر عمييـ برنامجو كيقكؿ :في كؿ عدؿ كذا ككذا

ممحفة بصرية ككذا ككذا ريطة سابرية ذرعيا كذا ككذا كيسمى أصناؼ البز ليـ بأجناسو فيقكؿ :اشتركا مني

عمى ىذا الصفة فيشتركف األعداؿ عمى ما كصؼ ليـ فيفتحكنيا فيستغمكنيا كيندمكف(ِ).

ثانياً -تحرير محل النزاع:

اتفؽ الفقياء عمي جكاز بيع العيف الحاضرة المرئية لممتبايعيف(ّ) ,كاختمؼ الفقياء في بيع العيف

المكصكفة غير المرئية ,كترتب عمى ذلؾ أنو ىؿ يقع العقد الزمان أـ يثبت الخيار بعد القبض؟

ثالثاً -مذاىب الفقياء:

(ْ)

القول األول :ذىب الحنفية

كالشافعية في القديـ(ٓ) كالحنابمة في ركاية

العقد إف شاء أمضاه كاف شاء أبطمو.

القول الثاني :ذىب المالكية(ٕ) كالشافعية في الجديد

(ٔ)

(ٖ)

إلى القكؿ بثبكت الخيار لممشترم بعد

................................................

(ُ) البرنامج ,لغة :بفتح المكحدة كالميـ ,صرح بو عياض في المشارؽ ,كقيؿ :بكسر الميـ ,كقيؿ :بكسرىما ,كما في بعض شركح
المكطأ ( :الكرقة الجامعة لمحساب) كعبارة المشارؽ :زماـ يرسـ فيو متاع التجار كسمعيـ ,كىك (معرب برناـ) كأصميا فارسية تاج
العركس (ٓ ,)ُِْ-َِْ/انظر :مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار (ُ ,)ٖٓ/في التعريب كالمعرب كىك المعركؼ بحاشية ابف
برم (ص ,)َٓ :القامكس المحيط (ص ,)َُٖ :المعجـ الكسيط :مجمع المغة(ُ.)ِٓ/
اصطبلحان :ىك الدفتر المكتكب فيو صفة ما في العدؿ ,مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ :لمحطاب(ْ ,)ِْٗ/المعكنة عمى

مذىب عالـ المدينة :لمثعمبي(ص ,)ُٖٗ :انظر :األـ :لمشافعي (ٕ.)ِِّ/

(ِ) الحجة عمى أىؿ المدينة :لمشيباني (ِ.)ُٕٔ-َٕٔ/

)ّ) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني (ٓ ,)ُّٖ /المقدمات المميدات :البف رشد (ِ ,)ُٗ /الحاكم الكبير :لمماكردم
(ٓ ,)ُْ /الكافي في فقو اإلماـ أحمد :البف قدامو الجماعيمي (ِ.)ُِٕ /

(ْ) المبسكط :لمسرخسي (ُّ ,)ُّٔ/اليداية في شرح بداية المبتدم :لممرغيناني (ّ ,)ّْ/المحيط البرىاني في الفقو النعماني:

ألبي المعالي(ٔ ,)ُّٓ/تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشمبي :لمزيمعي (ْ.)ِْ/

(ٓ) الحاكم الكبير :لمماكردم (ٓ ,)ِِ/األـ :لمشافعي (ّ ,)ٕٓ/المباب في الفقو الشافعي (ص ,)ِّّ :الميذب في فقو األماـ
الشافعي :لمشيرازم (ِ.)ُٓ/

(ٔ) المسائؿ الفقيية مف كتاب الركايتيف كالكجييف (ُ ,)ُُّ/الكافي في فقو اإلماـ أحمد (ِ ,)ٗ/المبدع في شرح المقنع
(ْ.)ِٓ/

(ٕ) شرح التمقيف :لممازرم(ِ ,)ٖٖٕ/الكافي في فقو أىؿ المدينة (ِ ,)ٕٖٔ/مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ (ْ.)ِْٗ/
شرح مختصر خميؿ :لمخرشي (ٓ.)ّٓ/

(ٖ) الحاكم الكبير :لمماكردم (ٓ ,)ِِ/انظر :البياف في مذىب اإلماـ الشافعي (ٓ ,)ّٖ/المجمكع شرح الميذب (ٗ,)َُّ/
انظر :ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف :لمنككم (ّ.)ّٕٕ/
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(ُ)

كالحنابمة في ركاية

إلى القكؿ بإبطاؿ الخيار كيقع البيع الزمان ,إذا كاف المبيع مكافقان لمبرنامج ,أما إذا خالؼ

البرنامج فمممشترم إف شاء أف يقبؿ أك أف يبطؿ العقد.
رابعاً -سبب الخالف:
ىؿ نقصاف العمـ المتعمؽ بالصفة عف العمـ المتعمؽ بالحس ىك جيؿ مؤثر في بيع الشيء فيككف مف
الغرر الكثير المنيي عنو شرعان ,أـ ليس بمؤثر ,كأنو مف الغرر اليسير المعفك عنو(ِ)؟
خامساً -األدلة:
أدلة المذىب األول :استدؿ أصحاب المذىب األكؿ القائمكف بثبكت الخيار لممشترم بعد الرؤية ,بالسنة النبكية
كاإلجماع كاألثر كالمعقكؿ.
أولً -السنة النبوية:
ُ -عف أبي ىريرة  ,قاؿ :قاؿ ( :من اشترى شيئاً لم يره فيو بالخيار إذا رآه)(ّ).
وجو الدللة:
دؿ الحديث بظاىره عمى أف البيع يقع غير الزـ إذا لـ ير المشترل المبيع؛ ألف عدـ الرؤية يمنع تماـ العقد,
كبعد الرؤية يحؽ لممشترم إما أف يكافؽ عمى الصفقة أك يردىا(ْ).
ِ -عف أبي ىريرة  ,قاؿ( :نيى رسول اهلل  عن بيع الحصاة ,وعن بيع الغرر)(ٓ).
وجو الدللة:
دؿ الحديث بمنطكقو الصريح عمى حرمة البيع مع الغرر ,كبما أف البيع مع عدـ ثبكت خيار الرؤية
يؤدل إلى الغرر المنيى عنو بنص السنة النبكية ,فكاف ىذا البيع مف المنيى عنو في الجممة.
ثانياً -اإلجماع:
أجمع الصحابة عمى إجازة بيع الغائب المقدكر عمى تسميمو ,كأف لمشتريو خيار الرؤية إذا رآه(ٔ).
(ُ) المغني :البف قدامة (ّ ,)ْٗٔ/الكافي في فقو اإلماـ أحمد :البف قدامة (ِ ,)ٗ/قاؿ المرداكم :فأشبو النكاح ,اإلنصاؼ في
معرفة الراجح مف الخبلؼ :لممرداكم (ْ ,)ِٗٔ/اإلرشاد إلى سبيؿ الرشاد :البي مكسى الشريؼ (ص.)َُٗ :

(ِ) بداية المجتيد كنياية المقتصد :البف رشد (ّ.)ُْٕ/

(ّ( أخرجو البييقي في السنف الكبرل ,كتاب البيكع ,باب مف قاؿ يجكز بيع العيف الغائبة (َُِْٔ) ,)َْْ/ٓ(,أخرجو أبي حنيفة
في مسنده البف خسرك (ُُٖٓ),)ٖٔٓ/ِ(,قاؿ السيكطي :ركاه البييقي عف أبي ىريرة مرفكعان كقاؿ :إنو ال يصح ,الدرر المنتثرة
في األحاديث المشتيرة :لمسيكطي(َْٗ)(,ص.)َُٗ :

(ْ) انظر :المحيط البرىاني في الفقو النعماني :ألبي المعالي(ٔ,)ُّٓ/انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:
لمكاساني(ٓ.)ِِٗ/

(ٓ( سبؽ تخريجو ,صّٖ

(ٔ) اإلقناع في مسائؿ اإلجماع :البف القطاف(ِ.)ِِّ/
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كفي نكادر الفقياء" :أجمع الصحابة  -رضكاف اهلل عمييـ  -عمى جكاز بيع الغائب المقدكر عمى تسميمو ,كأف
لمشتريو خيار الرؤية إذا رآه"(ُ).
ثالثاً -األ ثر:

ُ -عف عمقمة بف كقاص الميثي قاؿ" :اشترل طمحة بف عبيد اهلل مف عثماف بف عفاف ماالن ,فقيؿ لعثماف:
إنؾ قد غبنت ككاف الماؿ بالككفة كىك ماؿ آؿ طمحة اآلف بيا .فقاؿ عثماف :لي الخيار؛ ألني بعت ما لـ
أر .فقاؿ طمحة :إلي الخيار؛ ألني اشتريت ما لـ أر .فحكـ بينيما جبير بف مطعـ ,فقضى أف الخيار
لطمحة ,كال خيار لعثماف"(ِ).
ِ -حدثنا إسماعيؿ ,عف أبي بكر بف عبد اهلل ,عف مكحكؿ ,رفعو ,قاؿ :إذا اشترل الرجؿ الشيء ,لـ ينظر
إليو غائبان عنو ,فيك بالخيار ,إذا نظر إليو ,إف شاء أخذ ,كاف شاء ترؾ(ّ).

وجو الدللة من اآلثار:

دلت اآلثار عمى أف بيع الغائب عمى الصفة كغير الصفة جائز ,كيثبت لممشترم خيار الرؤية(ْ).

رابعاً -المعقول:

ُ -إف األحكاـ لـ تشرع إال ألجؿ مصمحة العباد كفي إجازة المبيع الغائب كالحكـ بصحتو كثبكت الخيار
مصمحة محققة مف غير لحكؽ شيء مف الضرر.

ِ -يثبت الخيار فيو كالمبيع إذا ظير عمى عيبو كالمفقكد لمرؤية بقشره(ٓ).
ّ-

(ٔ)

كيثبت الخيار في ىذا البيع كما يثبت الخيار في النكاح

.

ْ -ألف الصفة ال تحصؿ بيا معرفة المبيع ,فمـ يصح البيع بيا كالذم ال يصح السمـ فيو(ٕ).
ٓ -إف عدـ العمـ بالمبيع المكصكؼ يؤدم إلى عدـ الرضا ,كاختبلؿ الرضا يكجب الخيار.
أدلة المذىب الثاني :استدل القائمون بعدم ثبوت الخيار لممشتري ويقع البيع لزماً إذا كان وفق البرنامج
والوصف ,باألثر والمعقول.

(ُ( البناية شرح اليداية :لمعيني (ٖ ,)ّٖ/انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :الكاساني (ٓ.)ِِٗ/
(ِ( شرح معاني اآلثار :الطحاكم ,كتاب البيكع ,باب تمقي الجمب (َٕٓٓ).)َُ/ْ(,

(ّ( مصنؼ ابف أبي شيبة ,كتاب البيكع كاألقضية ,في الرجؿ يشترم الشيء كال ينظر إليو مف قاؿ ىك بالخيار إذا رآه إف شاء أخذ

كاف شاء ترؾ (َِّْْ).)ٕ/ٔ(,

(ْ)عمدة القارم شرح صحيح البخارم :لمعيني(ُُ.)ِٕٔ/
(ٓ( الحاكم الكبير :لمماكردم (ٓ.)ُٓ/

(ٔ( المسائؿ الفقيية مف كتاب الركايتيف كالكجييف (ُ.)ُُّ/
(ٕ) المغني :البف قدامة (ّ.)ْٗٔ/
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أولً -األ ثر:

أخرج عبد الرزاؽ ,عف ابف سيريف قاؿ :إذا ابتاع رجؿ منؾ شيئان عمى الصفة ,فمـ تخالؼ ما كصفت لو,

فقد كجب عميو البيع(ُ).
ثانياً -المعقول:

ُ -إف بيع الغائب عمى الصفة معمكـ لممتبايعيف مقدكر عمى تسميمو غالبان فصح بيعو كالمرئي.
ِ -البيع بالصفة إحدل حاالت العيف فجاز بيعيا معيا كحاؿ المشاىدة.

ّ -كألف الصفة تقكـ مقاـ رؤية المكصكؼ ,فيجب إذا كجد المبيع عمييا أال يثبت فييا خيار كما لك بيع
عمى رؤيتو (ِ).
ْ-

بيع الجزر كالفجؿ كما أشبو مما ىك مغيب تحت األرض؛ ألنو يقمع منو شيء فيستدؿ بو عمى بقيتو,

كيستدؿ عميو أيضان بفركعو(ّ).
ٓ -ال خيار لو؛ ألنو عقد معاكضة صح مف الغيبة ,فأشبو النكاح(ْ).
سادساً -المناقشة:

أولً -مناقشة المذىب األول:

ُ -ال نسمـ لكـ استداللكـ بالحديث فقد كرد:
اعا لمحديث(ٓ) ,كىذا يركيو عمر
أ -إف الدارقطني طعف في بعض ركاة ىذا الحديث .كقاؿٌ :إنو كاف ٌ
كض ن
ابف إبراىيـ الكردم ,كىك متركؾ الحديث(ٔ).

ب -كقصة عثماف كطمحة كجبير بف مطعـ أنو لـ ينتشر ذلؾ في الصحابة -رضي اهلل عنيـ ,-كالصحيح
أف قكؿ الصحابة ليس بحجة إال أف ينتشر مف غير مخالفة(ٕ) ,فيككف إجماعان سككتيان.
ِ -أما الجكاب عما ذكره مف اإلجماع :فقد خالؼ فيو عمر ,فبطؿ أف يككف إجماعان يحتج بو ,أك داللة
تمزـ(ٖ).
(ُ) مسائؿ اإلماـ أحمد كاسحاؽ بف راىكيو (ٔ ,)َِّّ/مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني ,كتاب البيكع ,باب :البيع عمى الصفة كىي
غائبة (ُِّْٕ).)ْْ/ٖ(,

(ِ) انظر :األـ :لمشافعي (ّ ,)ّ/انظر :اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخبلؼ (ِ.)ِِٓ/
(ّ) المقدمات المميدات :البف رشد (ِ.)ٕٖ/

(ْ) الكافي في فقو اإلماـ أحمد :البف قدامة(ِ.)ٗ/
(ٓ) شرح التمقيف :لممازرم(ِ.)ٖٕٗ/

(ٔ) المغني :البف قدامة (ّ ,)ْٗٓ/الشرح الكبير عمى متف المقنع :البف قدامة الجماعيمي (ْ,)ِٓ/انظر :مختصر خبلفيات
البييقي :لمبييقي(ّ.)َِٕ/

(ٕ( المجمكع شرح الميذب (ٗ.)َِّ/

(ٖ) الحاكم الكبير :لمماكردم (ٓ.)ُٕ/
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ّ -إف ثبكت خيار الرؤية في بيع الغائب يكجب فساد العقد؛ لطكؿ أمد الخيار ,كالجيالة بمقداره(ُ).
ْ -عقد النكاح ال يقصد منو المعاكضة ,كال يفسد بفساد العكض ,كال يترؾ ذكره ,كال يدخمو شيء مف
الخيارات كفي اشتراط الرؤية مشقة عمى المخدرات كاضرار بيف .عمى أف الصفات التي تعمـ بالرؤية ليست
ىي المقصكدة بالنكاح ,فبل يضر الجيؿ بيا بخبلؼ البيع(ِ) ,كأف المعقكد عميو ىناؾ استباحة االستمتاع كال
يمكف رؤيتيا ,كألف الحاجة تدعك إلى ترؾ الرؤية ىناؾ لمشقتيا غالبان(ّ).
ٓ -ال نسمـ أنو بالكصؼ ال تحصؿ معرفة المبيع ,فإنيا تحصؿ بالصفات الظاىرة التي يختمؼ بيا الثمف
ظاى انر ,كىذا يكفي ,بدليؿ أنو يكفي في السمـ ,كأنو ال يعتبر في الرؤية االطبلع عمى الصفات الخفية ,فأما
إف كجده بخبلؼ الصفة فمو الخيار ,كيسمى خيار الخمؼ في الصفة؛ ألنو كجد المكصكؼ بخبلؼ الصفة,
فمـ يمزمو كالسمـ(ْ).
ٔ -كال يختمؼ-الفقياء(ٓ) -في جكاز قميؿ الغرر؛ ألنو ال يسمـ منو بيع إذ لـ تمكف اإلحاطة بكيؿ المبيع ال
بنظر كال بصفة(ٔ).
ٕ -كأما قياس بيع العيف الغائبة عمى الرماف فقياس مع الفارؽ إذ إف ظاىره يقكـ مقاـ الباطف في الرؤية.
ثانياً -مناقشة المذىب الثاني:

ُ -إف العيف تصير معمكمة بالرؤية ,إذ اإلخبلؿ بالرؤية في المرئيات كاإلخبلؿ بالصفة في
المكصكفات(ٕ).
ِ -إف أبا حنيفة قد فرؽ بيف النكاح كالبيع في الرؤية ,فقاؿ :عقد النكاح الزـ قبؿ الرؤية ,كعقد البيع في
العيف الغائبة ال يمزـ إال بالرؤية(ٖ).

(ُ) شرح التمقيف :لممازرم (ِ.)ٖٕٗ/

(ِ) المغني :البف قدامة (ّ ,)ْٗٓ/الشرح الكبير عمى متف المقنع :البف قدامة الجماعيمي (ْ.)ِٓ/
(ّ) المجمكع شرح الميذب (ٗ.)َِّ/
(ْ( المغني :البف قدامة (ّ.)ْٗٔ/

(ٓ)المبسكط :لمسرخسي (ُّ ,)ُٕ/بداية المجتيد كنياية المقتصد :البف رشد(ّ ,)ُْٕ/الحاكم الكبير :لمماكردم(ٓ,)ٕٔ/
المغني :البف قدامة (ْ.)َُٕ/

(ٔ( اإلقناع في مسائؿ اإلجماع :البف القطاف(ِ.)ِِِ/
(ٕ) الحاكم الكبير :لمماكردم (ٓ.)ُٔ/
(ٖ) المرجع السابؽ.)ُٕ/ٓ( ,
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سابعاً -الترجيح:

كالذم يراه الباحث راجحان – كاهلل أعمـ  -القكؿ الثاني القائؿ :بعدـ ثبكت خيار الرؤية في المبيع إذا كقع

كفؽ البرنامج؛ لؤلسباب االتية:

ُ -لقكة األدلة ,كسبلمتيا مف االعتراض.
ِ -الستقرار معامبلت الناس؛ ألف ثبكت الخيار يبقي المعامبلت معمقة ال تنجيز فييا.
ّ -إف أدلة المذىب األكؿ تعرضت لبلعتراض كباف ضعفيا.
ْ -إف الصفة تقكـ مقاـ الرؤية كرب كصؼ دقيؽ أفضؿ مف رؤية.
ٓ -قاؿ ابف المنذر" :كىذا القكؿ أصح األقكاؿ"(ُ).

(ُ) اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء :البف المنذر (ٖ)َُّ/
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ادلطهة انثاَٙ
تاب تٛع اخلٛار

()1

أولً -صورة المسألة:
(رجؿ باع سمعة مف رجؿ فقاؿ البائع عند مكاجبة البيع :أبيعؾ عمى أف أستشير فبلنان)(ِ).
ثانياً -تحرير محل النزاع:
أجمع أىؿ العمـ عمى أف مف اشترل سمعة ككجد فييا عيبان كاف عند البائع لـ يعمـ بو المشترم أف لو الرد,
كاذا باع سمعة بالبراءة مف العيكب لـ يب أر إال مف عيب بينو لممشترم(ّ) ,كاتفقكا عمى صحة خيار المتبايعيف(ْ),
كاختمفكا في صحة اشتراط الخيار ألجنبي عف العقد.
ثالثاً -سبب الخالف:
يرجع س بب اختبلفيـ في تكييؼ األجنبي عمى الككيؿ؛ فمف رأل أنو ككيؿ عف أحد المتعاقديف أعطاه
حؽ الفسخ كالقبكؿ ,كمف رأل أنو مستشار فحسب ,فميس لو حؽ اإلمضاء كالرد؛ ألنو ليس لو أف يك ٌكؿ غيره(ٓ).
رابعاً -مذاىب الفقياء:
المذىب األول :ذىب الحنفية

(ٔ)

(ٕ)

كالمالكية

كالشافعية في قكؿ(ٖ)...........................................

(ُ) الخيار لغةن :ىك طمب خير األمريف :إما إمضاء البيع أك فسخو ,لساف العرب (ْ ,)ِٕٔ/انظر :المصباح المنير في غريب
الشرح الكبير (ُ.)ُٖٓ/

الخيار اصطبلحان :ىك إثبات حؽ إمضاء العقد أك فسخو ,مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (ٓ ,)ُُُٗ/انظر :بدائع الصنائع
في ترتيب الشرائع :لمكاساني(ٓ ,)ِّٕ/انظر :مجمة األحكاـ العدلية (ص ,)َّ :انظر :األـ :لمشافعي (ّ ,)ٕ/الكافي في فقو

اإلماـ أحمد :البف قدامة الجماعيمي(ِ.)ٕٕ/

(ِ)الحجة عمى أىؿ المدينة :لمشيباني (ِ)ٕٖٔ /
(ّ) اإلقناع :البف المنذر (ُ.)ِِٔ/

(ْ) بداية المجتيد كنياية المقتصد :البف رشد(ّ.)ِِٖ/
(ٓ) المغني :البف قدامة (ّ.)ََٓ/

(ٔ) المبسكط :لمسرخسي (ُّ ,)ْٖ/بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني(ٓ ,)ُِٕ/البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ كمنحة
الخالؽ كتكممة الطكرم :البف نجيـ(ٔ ,)ُِ/مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر :لداماف أفندم(ِ ,)َّ/الدر المختار كحاشية ابف
عابديف (رد المحتار) :البف عابديف(ْ.)ْٖٓ/

(ٕ) الكافي في فقو أىؿ المدينة :البف عبد البر(ِ ,)َِٕ/المقدمات المميدات :البف رشد (ِ ,)ٖٗ/منح الجميؿ شرح مختصر
خميؿ :لعميش(ٓ.)ُِْ/

(ٖ) الميذب في فقو األماـ الشافعي :لمشيرازم (ِ ,)ٓ/المجمكع شرح الميذب (ٗ ,)ُٗٓ/حاشيتا قميكبي كعميرة (ِ.)ُِْ/
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(ُ)

كالحنابمة

إلى أنو يجكز اشتراط الخيار ألجنبي عف العقد كلو حؽ الفسخ كاإلجازة.

المذىب الثاني :ذىب يزفر

(ِ)

(ّ)

كالشافعية في الصحيح

إلى أف الخيار ألجنبي عف العقد ال يصح.

خامساً -أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األول :استدل القائمون إنو يجوز اشتراط الخيار ,بالستحسان والمعقول.
أولً -الستحسان:

جائز استحسانان(ْ) ,كجو االستحساف أنو يثبت لو ابتداء ثـ لغيره نيابة تصحيحا لتصرفو(ٓ).

ثانياً -المعقول:

شترط أحد المتبايعيف الخيار إلنساف آخر بمنزلة اشتراطو لنفسو(ٔ).
ُ -ألف ا ا
ِ -ألنو يجعؿ غيره نائبان عنو في التصرؼ بحكـ الخيار(ٕ).
ّ -الحاجة قد تدعك إلى اشتراط الخيار لؤلجنبي ,لككنو أعرؼ بالمبيع أك بالعقد ,فصار كاالحتياج إلى
نفس الخيار(ٖ).

أدلة المذىب الثاني :استدل القائمون إن الخيار ألجنبي عن العقد ل يصح بالمعقول.
ُ -إف الخيار حكـ مف أحكاـ العقد ,فبل يثبت لغير المتعاقديف كسائر األحكاـ(ٗ).

ِ -إف خيار الشرط مف حقكؽ العقد ,كحقكؽ العقد تثبت لمعاقد ,فاشتراطو لغير العاقد خبلؼ مقتضى العقد
فيككف مفسدا لمعقد كألف ىذا يتعمؽ بانفساخ العقد كابرامو بفعؿ غيره(َُ).
ّ -الخيار شرط لتحصيؿ الحظ لكؿ كاحد مف المتعاقديف بنظره ,فبل يككف لمف ال حظ لو فيو(ُُ).

(ُ) المغني :البف قدامة (ّ ,)ََٓ/الشرح الكبير عمى متف المقنع :البف قدامة الجماعيمي(ْ ,)ٖٔ/المبدع في شرح المقنع :البف
مفمح(ْ.)ٖٔ/

(ِ) االختيار لتعميؿ المختار :البف مكدكد(ِ.)ُْ/

(ّ) حاشية الجمؿ عمى شرح المنيج :لمجمؿ(ّ ,)َُُ/حاشية البجيرمي عمى الخطيب :لمبجيرمي(ّ ,)ّٓ/إعانة الطالبيف عمى
حؿ ألفاظ فتح المعيف :لمبكرم(ّ.)ّٓ/

(ْ) اليداية في شرح بداية المبتدم :لممرغيناني(ّ)ِّ/
(ٓ) االختيار لتعميؿ المختار :البف مكدكد(ِ)ُْ/

(ٔ) انظر :المبسكط :لمسرخسي (ُّ ,)ْٕ/انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني(ٓ ,)ُِٕ/المغني :البف قدامة

(ّ.)ََٓ/
()7المبسوط :للسرخسي (،)17/83انظر :الهداية في شرح بداية المبتدي :للمرغيناني( ،)37/3المغني :البن قدامة (.)700/3
(ٖ) العناية شرح اليداية :لمبابرتي(ٔ ,)َِّ/المنتقى شرح المكطأ (ٓ ,)َٔ/الميذب في فقو األماـ الشافعي :لمشيرازم (ِ.)ٓ/
(ٗ) الميذب في فقو األماـ الشافعي :لمشيرازم (ِ.)ٓ/
(َُ) المبسكط :لمسرخسي (ُّ.)ْٕ/
(ُُ) المغني :البف قدامة (ّ.)ََٓ/
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سادساً -المناقشة:

مناقشة أدلة المذىب األول:

لـ أجد-في حدكد اطبلعي -مناقشات لؤلدلة التي أكردىا الجميكر تأييدان لمذىبيـ كال أرل كجيان لممناقشة.
مناقشة أدلة المذىب الثاني:

ُ -ثبكت الخيار لمعاقديف برضاىما ,يدؿ عمى ثبكت الخيار ألجنبي عف العقد برضاىما أيضان.
ِ -الحاجة تككف ماسة في بعض األحياف إلى ثبكت الخيار ألجنبي عف العقد لمصفة التي يتمتع بيا اآلخر
كىي الخبرة.
سابعاً -الترجيح:

كالذم يراه الباحث راجحان – كاهلل أعمـ – ما ذىب اليو أصحاب القكؿ األكؿ أنو يجكز اشتراط الخيار

ألجنبي عف العقد؛ لؤلسباب االتية:

ُ -الككالة في العقد كالتصرؼ مف المعامبلت الجائزة.
ِ -الحاجة كرفع الحرج كالتيسير عمى الناس قكاعد جاء اإلسبلـ لصيانتيا ,كفي اشتراط الخيار ألجنبي
تيسير عمى الناس كتسييبلن ليـ.
ّ -سبلمة ما استدؿ بو المذىب األكؿ مف المناقشة القكية.
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ادلطهة انثانث

أولً -صورة المسألة:

ً
حكى انزجهني ٚتثاٚعاٌ ٔال ٚذكزاٌ خٛارا

إذا تبايع الرجبلف كلـ يذك ار خيا انر ,ىؿ يسقط الخيار كيقع البيع كاف تفرقا أـ ىما بالخيار ما لـ يفترقا عف

مجمسيما ذلؾ(ُ)؟.

ثانياً -تحرير محل النزاع:

اتفؽ الفقياء عمى أنو إذا كجب البيع كتفرقا مف المجمس مف غير خيار فميس ألحدىما الرد إال بعيب,

كاتفقكا عمى أف خيار المجمس ال يثبت في العقكد التي ىي غير الزمة كالشركة كالككالة كالضماف ,كاختمفكا في

عقكد المعاكضات البلزمة التي يقصد منيا الماؿ كالبيع كالصمح كالحكالة كاإلجارة كنحكىا ىؿ يثبت فييا خيار

المجمس(ِ).

ثالثاً -مذاىب الفقياء:

المذىب األول :ذىب الحنفية(ّ) كالمالكية(ْ) إلى القكؿ بسقكط خيار المجمس إذا صدر اإليجاب كالقىبكؿ دكف ذكر
لمخيار كاف لـ يتفرقا.
المذىب الثاني :ذىب الشافعية(ٓ) كالحنابمة(ٔ) إلى القكؿ بثبكت خيار المجمس لمعاقديف ما لـ يتفرقا.
رابعاً -سبب الخالف:

يرجع الخبلؼ بيف الفقياء إلى اختبلفيـ في تفسير معنى التفرؽ الكارد في حديث رسكؿ اهلل ( المتبايعاف

كؿ كاحد منيما بالخيار عمى صاحبو ما لـ يتفرقا إال بيع الخيار)(ٕ).
-

فمف قاؿ :إف التفرؽ يقع باألقكاؿ ال األبداف ,قاؿ :بعدـ ثبكت خيار المجمس إذا كقع البيع باتان.

-

كمف قاؿ بتقديـ عمؿ أىؿ المدينة عمى أحاديث اآلحاد أبطؿ خيار المجمس.

)ُ) انظر :الحجة عمى أىؿ المدينة :لمشيباني(ِ.)َٖٔ/
(ِ)اختبلؼ األئمة العمماء :ألبي المظفر(ُ.)َّٓ/

)ّ) تحفة الفقياء :لمسمرقندم(ِ ,)ّٕ/بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني(ٓ ,)ِِٖ/تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ
كحاشية الشمبي :لمزيمعي(ْ ,)ّ/البناية شرح اليداية :لمعيني(ٖ.)ُُ/

)ْ) شرح التمقيف :لممازرم(ِ ,)ُٓٗ/الذخيرة :لمقرافي (ٓ ,)َِ/التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ :لممكاؽ(ٔ ,)َُّ/مكاىب الجميؿ
في شرح مختصر خميؿ :لمحطاب(ْ.)َْٗ/

(ٓ( اإلقناع :لمماكردم(ص ,)ُٗ :الحاكم الكبير :لمماكردم(ٓ ,)ِّ/الميذب في فقو األماـ الشافعي :لمشيرازم (ِ ,)ْ/انظر:
ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف :لمنككم(ّ.)ّْٓ/

(ٔ) الكافي في فقو اإلماـ أحمد :البف قدامة (ِ ,)ِٔ/المغني :البف قدامة (ّ ,)ْْٖ -ّْٖ/شرح الزركشي عمى مختصر
الخرقي :لمزركشي(ّ.)ِّٗ/

(ٕ) أخرجو البخارم في صحيحو ,كتاب البيكع ,باب :البيعاف بالخيار ما لـ يتفرقا(ُُُِ) ,)ْٔ/ّ( ,أخرجو مسمـ في صحيحو,
كتاب البيكع ,باب ثبكت خيار المجمس لممتبايعيف (ُِّٓ).)ُُّٔ/ّ( ,
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 كمف قاؿ :إف التفرؽ يقع باألبداف دكف األقكاؿ أثبت خيار المجمس كاف لـ يشترط(ُ).خامساً -أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األول :استدؿ القائمكف بعدـ ثبكت خيار المجمس إذا لـ ييشترط كاف لـ يتفرقا ,بالقرآف كالسنة النبكية
كالقياس كالمعقكؿ.

أولً -القرآن الكريم:

ُ-ﭧ ﭨ ﭽ ﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ ﱣﱤﱥﱦﱧﭼ(ِ).
وجو الدللة:

دلت اآلية عمى أف العقد إف صدر عف تر و
اض مف كبل الطرفيف ,كدكف أف يعمؽ ذلؾ عمي التفرؽ اك

عدمو ,يقتضي ىذا ثبكت الممؾ في الحاؿ ,كيترتب عميو جكاز األكؿ في المجمس قبؿ التفرؽ أك التخاير(ّ).
ِ -ﭧ ﭨﭽ ﱺﱻﱼﱽﱾﭼ (.)4
وجو الدللة:

دلت اآلية بمنطكقيا الصريح عمى كجكب الكفاء بالعقد ,كاألمر لمكجكب ,فإذا لـ يقع العقد الزمان بكجكد

خيار المجمس ,لـ يتحقؽ كجكب الكفاء بالعقد(ٓ).
ثانياً -السنة النبوية:

ُ -عف حكيـ بف حزاـ  ,عف النبي  ,قاؿ( :البيعان بالخيار ما لم يفترقا)(ٔ).

وجو الدللة:
دؿ الحديث بظاىره عمى أف االفتراؽ ىنا افتراقيما باألقكاؿ ,بأف يقكؿ البائع :بعتؾ بكذا ,فيقكؿ المشترم :قبمت,
كاستشيدكا أيضان عمى جرياف ىذا المفظ عمى االفتراؽ باألقكاؿ بقكلو تعالى :ﭽ ﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦ ﲧ

ﲨﲩ ﲪ ﭼ

(ٕ)

كالمراد افتراقيـ في األدياف كالمذاىب(ٖ).

)ُ) انظر :بداية المجتيد كنياية المقتصد :البف رشد(ّ.)ُٖٖ/
(ِ) سكرة النساء :اآلية ِٗ.

(ّ)انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني(ٓ ,)ِِٖ/انظر :تفسير القرآف الكريـ  -المقدـ (ِّ.)ِٕ/
(ْ) سكرة المائدة :اآلية ُ.

(ٓ) انظر :بداية المجتيد كنياية المقتصد :البف رشد(ّ ,)ُٖٖ/الذخيرة :لمقرافي (ٓ.)ِِ/

(ٔ) أخرجو البخارم في صحيحو ,كتاب البيكع ,باب كـ يجكز الخيار (َُِٖ) )ْٔ/ّ( ,كالمفظ لو ,أخرجو مسمـ في صحيحو,
كتاب البيكع ,باب الصدؽ في البيع كالبياف (ُِّٓ).)ُُْٔ/ّ( ,

(ٕ) سكرة البينة :اآلية ْ.

(ٖ) شرح التمقيف :لممازرم(ِ ,)ِٕٓ/كالعمؿ عند مالؾ -رحمو اهلل -عمى خبلفو ,كانما قدـ مالؾ العمؿ عمى الحديث الصحيح؛
ألنو خبر آحاد ,كعمؿ أىؿ المدينة كالخبر المتكاتر ,الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني :لمنفراكم (ِ.)ّٖ/
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ِ-

عف عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده أف رسكؿ اهلل  قاؿ( :البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إل أن

يكون صفقة خيار ول يحل لو أن يفارق صاحبو خشية أن يستقيمو)(ُ).
وجو الدللة:
أف المراد ىنا بالمتبايعيف المتساكماف ,كاستشيدكا عمى جرياف ىذه التٌسمية عمييما
دؿ الحديث عمي ٌ

(ِ)
كـ عمى سكمو ,بعد التٌراكف إلى البيع(ّ).
بقكلو ( :ل يبع أحدكم عمى بيع أخيو)  .كالمراد ٌأنو ال يس ي
ثالثاً -القياس:

إف البيع عقد معاكضة ,فمـ يكف لخيار المجمس فيو أثر أصمو سائر العقكد ,مثؿ النكاح ,كالخمع,
كالرىكف ,كالصمح عمى دـ العمد(ْ).
رابعاً -المعقول:
ُ -إف خيار المجمس خيار بمجيكؿ ,كمدة المجمس مجيكلة ,فأشبو ما لك شرطا خيا انر مجيكالن ,كىذه جيالة
فاحشة ممنكعة في الشرع(ٓ).
تمسككا بو ,كىك لزكـ البيع ,كالخيار ينافي ىذا األصؿ كيعكد
ِ -استصحاب األصؿ الذم في البيكع حيث ٌ
عميو بالبطبلف(ٔ).

أدلة المذىب الثاني :استدؿ القائمكف بثبكت خيار المجمس مالـ يتفرقا ,بالسنة النبكية كاألثر كالمعقكؿ.
أولً -السنو النبوية:
عف ابف عمر -رضي اهلل عنيما ,-قاؿ :قاؿ النبي ( :البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ,أو يقول أحدىما
لصاحبو اختر) ,كربما قاؿ( :أو يكون بيع خيار)(ٕ)(ٖ).
(ُ( أخرجو أبي داكد في سننو ,كتاب البيكع ,أبكاب اإلجارة ,باب في خيار المتبايعيف (ّْٔٓ) ,)ِِٕ/ّ( ,أخرجو الترمذم في
سننو ,كتاب البيكع ,باب ما جاء في البيعيف بالخيار ما لـ يتفرقا ,)ُْٓ/ِ( ,)ُِْٕ(,أخرجو النسائي في سننو ,كتاب البيكع,
كجكب الخيار لممتبايعيف قبؿ افتراقيما بأبدانيما(ّْْٖ) ,)ُِٓ/ٕ( ,قاؿ األلباني( :حسف) مشكاة المصابيح (ِ.)ْٖٓ/

(ِ( أخرجو البخارم في سننو ,كتاب البيكع ,باب ال يبيع عمى بيع أخيو ,كال يسكـ عمى سكـ أخيو ,حتى يأذف لو أك يترؾ
(ُِّٗ) ,)ٔٗ/ّ( ,أخرجو مسمـ في صحيحو ,كتاب البيكع ,باب تحريـ بيع الرجؿ عمى بيع أخيو ,كسكمو عمى سكمو ,كتحريـ
النجش ,كتحريـ التصرية (ُُِْ).)َُِّ/ِ( ,

(ّ) شرح التمقيف :لممازرم(ِ.)ِٕٓ/

(ْ) بداية المجتيد كنياية المقتصد :البف رشد (ّ ,)ُٖٖ/انظر :اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخبلؼ (ِ.)ِِٓ/

(ٓ) انظر :اليداية في شرح بداية المبتدم :لممرغيناني(ّ ,)ِْ/انظر :البناية شرح اليداية :لمعيني(ٖ ,)ُّ/الذخيرة :لمقرافي
(ٓ ,)ِِ/اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخبلؼ (ِ.)ِِٓ/

(ٔ( انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني(ٓ.)ِِٖ/

(ٕ( أخرجو البخارم في صحيحو ,كتاب البيكع ,باب إذا لـ يكقت في الخيار ,ىؿ يجكز البيع (َُِٗ).)ْٔ/ّ( ,

(ٖ)كقد اختمؼ الحفاظ في ألفاظو ,كىذه األلفاظ كميا معناىا كاحد كال تدافع في شيء منيا ,االستذكار :البف عبد البر(ٔ.)ّْٕ/
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وجو الدللة:
دؿ الحديث عمى أف كؿ متبايعيف في سمؼ إلى أجؿ أك ديف أك عيف أك صرؼ أك غيره تبايعا كتراضيا

كلـ يتفرقا عف مقاميما أك مجمسيما الذم تبايعا فيو فمكؿ كاحد منيما فسخ البيع(ُ).

ثانياً -اآلثار:

احتج مف جعؿ التفرؽ باألبداف بأف ابف عمر -راكم الحديث ,-كىك أعمـ بمخرجو ,قد ركل عنو أنو
بايع عثماف بف عفاف قاؿ :فرجعت عمى عقبي كراىة أف ييرادنًي البيع قالكا :فالتفرؽ عند ابف عمر بالبدف ال
بالمفظ(ِ).

ثالثاً -المعقول:

ُ -التفرؽ في الشرع مطمؽ فكجب أف يحمؿ عمى التفرؽ المعيكد(ّ).
ِ -حاجة الناس الداعية إلى مشركعيتو؛ ألف اإلنساف بعد أف يبيع شيئان قد يبدك لو فيندـ ,فبالخيار الثابت لو
في المجمس يمكنو التدارؾ.
سادساً -مناقشة األدلة:
مناقشة المذىب األول القائميف بعدـ ثبكت خيار المجمس إذا لـ ييشترط كاف لـ يتفرقا:

ُ -نسمـ لكـ استعماؿ التفرؽ باألقكاؿ ,غير أف استعمالو في األبداف أظير منو(ْ).

ِ -أما حمؿ الحديث عمى المساكمة بأف ىذا تجكز في العبارة ,كانما التحقيؽ اشتقاؽ اسـ الفاعؿ مف فعمو,
الضرب كال ٌشتـ ,ال قبؿ كجكد ذلؾ(ٓ),
إذا كجد ,كقكلنا :شاتـ كضارب ,فإنيما إنما يسمياف بذلؾ إذا كجد ٌ
كأيضان فإف المتساكميف لـ يكف بينيما عقد كال إيجاب كيعمـ أنيما بالخيار(ٔ).

ّ -قاؿ البيضاكم" :كمف نفى خيار المجمس ارتكب مجازيف :حممو التفرؽ عمى األقكاؿ ,كحممو المتبايعيف
عمى المتساكميف ,كأيضان فكبلـ الشارع يصاف عف الحمؿ عميو؛ ألنو يصير التقدير أف المتساكميف إف شاءا
عقدا أك إف شاءا لـ يعقدا ,أك ىك تحصيؿ الحاصؿ"(ٕ).
كحتما لـ يحتج إلى أف يستقيمو.
التفرؽ نا
ْ -إ ٌنو لك كاف لو الفسخ قبؿ ٌ
جبر ن
(ُ) األـ :لمشافعي (ّ .)ْ/انظر :فتح البارم :البف حجر (ْ ,)ِّٖ/انظر :سبؿ السبلـ :لمصنعاني (ِ)ْٕ/

(ِ( شرح صحيح البخارل :البف بطاؿ (ٔ ,)ِّٗ/المجمكع شرح الميذب :لمنككم(ٗ ,)ُٖٓ/التكضيح لشرح الجامع الصحيح :البف
الممقف(ُْ ,)ِّٕ/فيض البارم عمى صحيح البخارم :البف معظـ شاه(ّ ,)ِّْ/االستذكار :البف عبد البر(ٔ.)ْٕٖ/

(ّ) المجمكع شرح الميذب :لمنككم(ٗ.)ُْٕ/
(ْ( انظر :المعمـ بفكائد مسمـ (ِ.)ِٓٓ/
(ٓ( شرح التمقيف :لممازرم(ِ.)ِٖٓ/

(ٔ( المعمـ بفكائد مسمـ :لممازرم (ِ ,)ِٓٓ/انظر :االستذكار :البف عبد البر (ٔ.)ْٕٗ/
(ٕ) البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ كمنحة الخالؽ كتكممة الطكرم :البف نجيـ(ٓ.)ِْٖ/
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ٓ -إ ٌف ىذا القياس مخالؼ لؤلثر كاألصؿ األثر ال القياس.
المدة غير مجيكلة ,بؿ ىي معمكمة باالفتراؽ.
ٔ -إ ٌف ٌ

ٕ -قد كقع في بعض طرؽ الحديث (ما لـ يفترقا مف مكانيما(ُ)) ,كذكر المكاف إشارة إلى االفتراؽ
باألبداف(ِ).
ٖ -ال يصح قياس البيع عمى النكاح؛ ألف النكاح ال يقع غالبان إال بعد ركية كنظر كتمكث ,فبل يحتاج إلى
الخيار بعده ,كألف في ثبكت الخيار فيو مضرة؛ لما يمزـ مف رد المرأة بعد ابتذاليا بالعقد ,كذىاب حرمتيا
بالرد ,كالحاقيا بالسمع المبيعة(ّ).

مناقشة المذىب الثاني القائميف بثبكت خيار المجمس مالـ يتفرقا.
ُ-

ﭧ ﭨﭽ ﱺﱻﱼﱽﱾﭼ (ْ).كاألمر لمكجكب المنافي لمخيار(ٓ).

ِ -الخيار المذككر في الحديث محمكؿ عمى خيار الرجكع كالقبكؿ ما داما في التبايع ,كىك أف البائع إذا قاؿ
لغيره :بعت منؾ كذا فمو أف يرجع ما لـ يقؿ المشترم :اشتريت ,كلممشترم أف ال يقبؿ أيضان ,كاذا قاؿ:
المشترم اشتريت منؾ بكذا كاف لو أف يرجع ما لـ يقؿ البائع :بعت ,كلمبائع أال يقبؿ أيضان ,كىذا النكع مف
التأكيؿ لمخبر نقمو محمد في المكطأ عف إبراىيـ النخعي -رحميما اهلل -كانو مكافؽ لركاية أبي حنيفة؛ لما
ركم عف ابف عمر  -رضي اهلل عنيما – (البيعاف بالخيار ما لـ يتفرقا عف بيعيما)(ٔ) ,كفيو إشارة إلى أنيما
متبايعاف حالة المباشرة ال بعدىا ,كالتفرؽ فيو تفرؽ األقكاؿ (ٕ).
ّ -إف في الفسخ إبطاالن لحؽ اآلخر فبل يجكز ,كالحديث محمكؿ عمى خيار القبكؿ(ٖ).
ْ -المعارضة لنييو  عف بيع الغرر كىذا مف الغرر؛ ألف كؿ كاحد منيما ال يدرم ما يحصؿ لو ىؿ
الثمف أـ المثمف(ٗ).
(ُ) كنز العماؿ ,كتاب البيكع مف قسـ االقكاؿ ,في بيع الخيار (َٕٓٗ) ,)ُٗ/ْ( ,اإللماـ بأحاديث األحكاـ ,كتاب البيكع ,باب
بيع األصكؿ كالثمار (َُُِ) ,)ُْٓ/ِ( ,نصب الراية :لمزيمعي(ْ ,)ِ/إبطاؿ الحيؿ :البف بطة (ص.)ْٗ :
(ِ( شرح التمقيف :لممازرم(ِ.)ِٖٓ/
(ّ( المغني :البف قدامة (ّ.)ّْٖ/
(ْ) سكرة المائدة :اآلية ُ.

(ٓ( الذخيرة :لمقرافي (ٓ.(ِِ/
(ٔ) سبؽ تخريجو صُٔ.

(ٕ) انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني(ٓ ,)ِِٖ/انظر :اليداية في شرح بداية المبتدم (ّ ,)ِّ)/انظر :الذخيرة:
لمقرافي (ٓ ,)ُِ/انظر :تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشمبي (ْ.)ّ/

(ٖ) العناية شرح اليداية (ٔ.)ِٕٓ/
(ٗ( الذخيرة :لمقرافي (ٓ.)ِِ/
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(ُ)

ٓ -عمؿ أىؿ المدينة

كالمتكاتر

(ِ)

فيقدـ عمى خبر اآلحاد(ّ) ,كذكره فيو لئبل يتكىـ أنو لـ يبمغو كشرطو

يفسد البيع لجيؿ مدتو(ْ).
سابعاً  -الترجيح:
كالذم يراه الباحث راجحان -كاهلل اعمـ  -ىك ما ذىب إليو ,الشافعية كالحنابمة ,مف القكؿ بثبكت خيار

المجمس ,كيبطؿ بالتفرؽ باألبداف ال األقكاؿ؛ لؤلسباب األتية:

ينص عمى عدـ الثبكت ,كاٌنما كانت أدلٌتيـ استصحاب
ُ -إ ٌف النافيف لخيار المجمس لـ يكف ليـ دليؿ ٌ
بمجرد اإليجاب كالقبكؿ.
األصؿ الذم في العقكد ,ك ٌأنيا تمزـ
ٌ
البر" :قد أكثر
ِ -إ ٌف مناقشة النافيف في ٌ
يتفرقا تكاثرت حتى قاؿ ابف عبد ٌ
رد حديث المتبايعيف بالخيار ما لـ ٌ
لرد ىذا الحديث بما يطكؿ ذكره كأكثره ال يحصؿ منو شيء"(ٓ).
المالكية كالحنفية مف االحتجاج ٌ
ّ -إ ٌف
ْ -إ ٌف

عما كضع لو.
القكة في تأكيؿ الحديث المذككر حتى يخرجو ٌ
ىذه االعتذارات لـ تبمغ ٌ
عمدة المثبتيف لخيار المجمس حديث كاحد صحيح.

صحة داللة الحديث عمى المطمكب.
ٓ -إ ٌف استدالؿ المثبتيف ٌإنما كاف عمى سبلمة ٌ
ٔ -مف أىـ الترجيحات عمؿ الصحابي الجميؿ عبد اهلل بف عمر كىك راكم الحديث.

(ُ) قاؿ القرافي :عمؿ أىؿ المدينة ىك مقدـ عمى خبر الكاحد ,الفركؽ :لمقرافي (ّ .)ِّٕ/قاؿ الغزالي" :كربما احتجكا بثناء رسكؿ
اهلل  عمى المدينة كعمى أىميا ,كذلؾ يدؿ عمى فضيمتيـ ككثرة ثكابيـ لسكناىـ المدينة كال يدؿ عمى تخصيص اإلجماع بيـ"
المستصفى :لمغزالي(ص" ,)ُْٖ :كال يضره – الحديث-عمؿ أىؿ المدينة بخبلفو ,خبلفان لمالؾ" البحر المحيط في أصكؿ الفقو:

لمزركشي(ٔ.)ِّٓ/

(ِ) المتكاتر :اصطبلحان :أ .ما نقمو قكـ عف قكـ ال يتصكر تكاطؤىـ عمى الكذب فيو ,كىك الخبر المتصؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل

قطعا حتى يكفر جاحده ,التعريفات (ص.)ٕٗ :
عميو كسمـ ,كحكمو يكجب العمـ كالعمؿ ن
ب .إخبار قكـ يمتنع تكاطؤىـ عمى الكذب لكثرتيـ ,شرح مختصر الركضة (ِ ,)ّٕ/انظر :المستصفى :لمغزالي(ُ,)ُِٓ/
المحصكؿ :لمرازم (ْ.)ِِٕ/
كالتكاتر ما اجتمعت فيو شركط ثبلثة ,تيسير عمـ أصكؿ الفقو (ص.)ُْٔ :

ُ-يركيو عدد كثير يستحيؿ في العادة أف يتكاطأ عمى الخطإ ,بسبب تباعد بمدانيـ ,أك فرط كثرتيـ ,أك لدينيـ كصبلحيـ كشيرتيـ
بذلؾ.
ِ-يركيو عنيـ مثميـ مف مصدره رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ  -إلى منتياه.
ّ-أخذ بعضيـ عف بعض قد استند إلى الحس ,كىك السماع أك ما في معناه مما يثبت بو االتصاؿ.

(ّ) خبر اآلحاد :اصطبلحان :أ .ىك ما نقمو كاحد عف كاحد ,كىك الذم لـ يدخؿ في حد االشتيار ,التعريفات (ص.)ٕٗ :

ب .ما لـ يبمغ حد التكاتر ,العدة في أصكؿ الفقو (ُ ,)ُٔٗ/شرح مختصر الركضة (ِ ,)َُّ/انظر :المستصفى :لمغزالي(ص:
ُُٔ).

(ْ( منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ :عميش(ٓ ,)ُُّ/الذخيرة :لمقرافي (ٓ.)ِّ/
(ٓ( انظر :االستذكار :البف عبد البر(ٔ.)ْٕٓ/
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ادلطهة انزاتع

ً
انزجم ٚثتاع انطعاو جشافا

أولً -صورة المسالة:

(مف ابتاع طعامان جزافان مف رجؿ ثـ أيصيب ذلؾ الطعاـ فاستيمؾ كلـ يكف البائع سممة لممشترم حتى

أصيب)(ُ).

ثانياً -تحرير محل النزاع:

(ِ)

اتفؽ الفقياء عمى جكاز بيع الصبرة مف الطعاـ

جزافان(ّ) ,كاتفقكا عمى أف ضماف المبيعات بعد القبض

مف المشترم(ْ) ,إال انيـ اختمفكا في ىبلؾ المبيع بعد العقد قبؿ التسميـ ىؿ يككف عمى البائع أـ عمى المشترم؟.
ثالثاً -مذاىب الفقياء:

(ٓ)

المذىب األول :ذىب الحنفية
القبض عمى البائع.

(ٖ)

المذىب الثاني :ذىب المالكية

(ٔ)

كالشافعية

(ٕ)

كركاية عند الحنابمة
(ٗ)

كركاية عند الحنابمة

إلى القكؿ :إف الضماف بعد العقد كقبؿ

إلى أف الضماف بعد العقد كقبؿ التسميـ عمى المشترم.

رابعاً -سبب الخالف:

مستند الخبلؼ ىؿ القبض شرط مف شركط العقد ,أك حكـ مف أحكاـ العقد ,كالعقد الزـ دكف القبض؟

فمف قاؿ :القبض مف شركط صحة العقد ,أك لزكمو ,كاف الضماف عنده مف البائع حتى يقبضو المشترم .كمف

قاؿ :ىك حكـ الزـ مف أحكاـ المبيع ,كالبيع كقد انعقد ,كلزـ قاؿ :العقد يدخؿ في ضماف المشترم(َُ).
خامساً -األدلـــة:

أدلة المذىب األول :استدؿ القائمكف :إف الضماف بعد العقد كقبؿ القبض عمي البائع ,بالسنة النبكية ,كالمعقكؿ.

(ُ) الحجة عمى أىؿ المدينة :لمشيباني(ِ.)ّٔٗ/

(ِ) اإلقناع في مسائؿ اإلجماع :البف القطاف(ِ.)ِِِ/

)ّ) تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشمبي :لمزيمعي(ْ.)ٓ/
(ْ) بداية المجتيد كنياية المقتصد :البف رشد(ّ.)َِِ/

(ٓ) انظر :المبسكط :لمسرخسي (ُّ ,)ٕٔ/انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني(ٓ.)ِْٓ -ِْْ/

(ٔ) انظر :األـ :لمشافعي (ّ )ٓٗ/مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج :لمشربيني(ِ,)ْٓٔ/انظر :الحاكم الكبير:
لمماكردم(ٓ ,)ُِِ/ُّٔ/ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف :لمنككم(ّ.)َُٓ/

(ٕ) حاشية الركض المربع :لمنجدم(ْ ,)ْٕٖ/المغني :البف قدامة (ْ ,)ِٖ/الشرح الكبير عمى متف المقنع :البف قدامة
الجماعيمي(ْ.)ُُٔ/

(ٖ) المدكنة :لبلماـ مالؾ(ّ ,)َُْ/مناىج التحصيؿ ,)ِّّ/ٔ( :بداية المجتيد كنياية المقتصد :البف رشد(ّ.)َُِ/

(ٗ) حاشية الركض المربع :لمنجدم(ْ ,)ْٕٖ/انظر :مسائؿ اإلماـ أحمد كاسحاؽ بف راىكيو (ٔ ,)ِّٕٔ/المغني :البف قدامة
(ْ ,)ِٖ/اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ :لممرداكم (ْ.)ُْٔ/
(َُ) بداية المجتيد كنياية المقتصد ,البف رشد(ّ.)َُِ/
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أولً -السنة النبوية:

ُ -عف ابف عمر قاؿ :رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون عمى عيد رسول اهلل  حتى يردوه
إلى رحاليم(ُ).

وجو الدللة:
دؿ الحديث عمى نيي رسكؿ اهلل  مبتاعي الطعاـ جزافان أف يبيعكه حتى يؤككه إلى رحاليـ ,ككاف ما حكلكه

إليو مف األماكف رحاالن لمذيف حكلكه إلييا(ِ) ,كىذا يدؿ عمى أف الطعاـ قبؿ القبض كالتحكيؿ مف ضماف البائع
كمف ممكو ,كىذا نص في بيع الطعاـ المعيف جزافان(ّ).

ِ -عف ابف عباس ,أف رسكؿ اهلل  قاؿ( :من ابتاع طعاماً فال يبعو حتى يستوفيو)(ْ).

وجو الدللة:

دؿ الحديث بعمكمو عمى أف مف اشترل طعامان ال يتصرؼ فيو إال بعد القبض؛ لنيى النبي 

المذككر(ٓ) ,كيترتب عمى ىذا أف الطعاـ قبؿ القبض مف ضماف البائع كممكو.
ثانياً -اإلجماع:

أجمع أىؿ العمـ عمى أف مف اشترل طعامان فميس لو أف يبيعو حتى يقبضو(ٔ).

ثالثاً -المعقول:

ُ -البيع يتـ بالقبض لكجكد تماـ الرضا مف المشترم عند صفة السبلمة(ٕ).
ِ -ألف ممؾ المبيع ال يستقر إال بالقبض(ٖ).
ّ -إف التسميـ كاجب عمى البائع ,فإذا امتنع البائع عف التسميـ كىمؾ المبيع كاف مف ضمانو.

(ُ) أخرجو البخارم في صحيحو ,كتاب البيكع ,باب ما يذكر في بيع الطعاـ كالحكرة (ُُِّ) )ٖٔ/ّ(,أخرجو مسمـ في صحيحو,
كتاب البيكع ,باب بطبلف بيع المبيع قبؿ القبض (ّٕ,)ُُُٔ/ّ()ُِٕٓ-مسند البزار = البحر الزخار ,مسند ابف عباس -رضي
اهلل عنيما )ِِٔ/ُِ(,)ّٓٗٗ(-كقاؿ :ال نعمـ ركل ىذا الكبلـ عف النبي  إال ابف عمر ,كركاه عنو نافع ,كسالـ.

(ِ) شرح مشكؿ اآلثار (ٖ ,)ُِٖ/انظر :فيض البارم عمى صحيح البخارم (ّ ,)ّْٗ/انظر :عمدة القارم شرح صحيح
البخارم :لمعيني(ُُ.)ِْٗ/

(ّ) المغني :البف قدامة (ْ.)ّٖ/

(ْ( أخرجو البخارم في صحيحو ,كتاب البيكع ,باب ما يذكر في بيع الطعاـ كالحكرة (ُِِّ),)ٖٔ/ّ(,أخرجو مسمـ في صحيحو,

كتاب البيكع ,باب بطبلف بيع المبيع قبؿ القبض (ِٗ.)ُُٓٗ/ّ(,)ُِٓٓ-
(ٓ) المغني :البف قدامة (ْ.)ّٖ/

(ٔ) اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء :البف المنذر (ٔ.)َٓ/
(ٕ) المبسكط :لمسرخسي (ُّ.)ٕٓ/

(ٖ) الحاكم الكبير :لمماكردم(ٓ.)ُِِ/
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أدلة المذىب الثاني :استدؿ القائمكف :إف الضماف بعد العقد كقبؿ التسميـ عمى المشترم ,بالسنة النبكية,
كالمعقكؿ.

أولً  :السنة النبوية:

ُ -عف عائشة –رضي اهلل عنيا -قالت :قاؿ رسكؿ اهلل  ( :الخراج بالضمان)(ُ).

وجو الدللة:

دؿ الحديث بمنطكقو الصريح عمى أف نماء المبيع لممشترم ككذا ضمانو عميو(ِ).

ِ -قاؿ ابف عمر -رضي اهلل عنيما :-ما أدركت الصفقة حيان مجمكعان فيك مف المبتاع(ّ).
وجو الدللة:
دؿ قكؿ ابف عمر عمى أف الصفقة إذا أدركت شيئان حيان ,فيمؾ بعد ذلؾ عند البائع ,فيك مف ضماف

المشترم ,فدؿ عمى اف ابف عمر كاف يرل البيع تامان باألقكاؿ(ْ).
ثانياً -المعقول:

ُ-

بيع الجزاؼ ليس فيو حؽ تكفية ,فيك مف ضماف المشترم بنفس العقد(ٓ).

ِ-

إف الضماف ينتقؿ بمجرد العقد إلى المشترم(ٔ).

سادساً -المناقشة:

مناقشة المذىب األول:
ُ -إف الضماف ينتقؿ إلى المشترم بمجرد العقد ,فيصح تصرؼ المشترم بممكو كيتبعو ضمانو.
ِ -األمر بانتقاؿ طعاميـ كاف كاف ج ازفنا؛ ألنيـ كانكا بالمدينة يتبايعكف بالعينة ,ككذلؾ يجب أف يؤمر
بانتقاؿ الجزاؼ في كؿ مكضع يشتير فيو العمؿ بالعينة(ٕ).
مناقشة المذىب الثاني القائمين إف الضماف بعد العقد كقبؿ التسميـ عمى المشترم.

(ُ) أخرجو أبي داكد في سننو ,أكؿ كتاب البيكع ,باب فيمف اشترل عبدان فاستعممو ,ثـ كجد بو عيبان (َّٖٓ) ,)ّٖٔ/ٓ(,أخرجو

الترمذم في سننو ,أبكاب البيكع ,باب ما جاء فيمف يشترم العبد كيستغمو ثـ يجد بو عيبان (ُِٖٓ) ,)ْٕٓ/ّ(,أخرجو النسائي في

سننو ,كتاب البيكع ,الخراج بالضماف (َْْٗ) ,)ِْٓ/ٕ(,أخرجو ابف ماجو في سننو ,كتاب التجارات ,باب الخراج بالضماف
(ِِّْ) ,)ْٕٓ/ِ(,قاؿ األلباني :حسف ,إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ (ُُّٓ).)ُٖٓ/ٓ(,
(ِ) انظر :شرح مسند الشافعي :لمرافعي(ّ ,)ُٗٓ/انظر :فتح البارم :البف حجر (ْ.)ّٔٓ/

(ّ) أخرجو البخارم في سننو ,كتاب البيكع ,باب إذا اشترل متاعا أك دابة ,فكضعو عند البائع أك مات قبؿ أف يقبض (ّ.)ٔٗ/
(ْ) فيض البارم عمى صحيح البخارم :البف معظـ شاه(ّ ,)ِْْ/انظر :المبدع في شرح المقنع :البف مفمح(ْ.)ُُٕ/
(ٓ) بداية المجتيد كنياية المقتصد :البف رشد(ّ.)ُٔٔ/

(ٔ) انظر :شرح التمقيف :لممازرم(ِ ,)َُٖ/انظر :شرح مختصر خميؿ :لمخرشي (ٓ.)ُٔٓ/
(ٕ) شرح صحيح البخارم :البف بطاؿ (ٔ.)ِٕٓ/
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ُ -إف قصة حديث الضماف كأقكاؿ العمماء في ذلؾ ليدؿ عمى أف ذلؾ الضماف يككف بعد االستعماؿ
كظيكر العيب أك حصكلو ,حينيا يككف الضماف عمى المشترم ,أما قبؿ االستعماؿ فيككف الضماف عمى
فتبيف أف الحديث حجة عميكـ ال لكـ(ُ).
البائعٌ ,

ٕ -قاؿ الشافعي :كأحسب ,بؿ ال أشؾ إف شاء اهلل ,أف مسمما نص الحديث فذكر أف رجبلن ابتاع عبدان
فاستعممو(ِ).

سابعاً -الراجح:

كالذم يراه الباحث – كاهلل أعمـ – القكؿ :إف الضماف قبؿ التسميـ عمى البائع لؤلسباب اآلتية:

ُ -لقكة دليمو كظيكر حجتو.

ِ -مكافقتو لقاعدة الشرع في كضع الجكائح عف المشترم قبؿ التسميـ؛ ألنو لـ يحزه.
الناس كاضطرارىـ إليو ,بما يقتضي التٌسييؿ في التٌعامؿ(ّ),
ّ -كبيع الجزاؼ استثني مف األصؿ لحاجة ٌ
كىذا يستدعى أال يضمف المشترل قبؿ القبض.

ْ -عمكـ نييو  عف بيع الطعاـ قبؿ استيفائو ,فدخؿ فيو الجزاؼ كالمكيؿ(ْ).

)ُ) الشافي في شرح مسند الشافعي ,)َُُ/ْ( :انظر :شرح مسند الشافعي ,)ُٗٓ/ّ( :فتح البارم :البف حجر (ْ ,)ّٔٓ/عكف
المعبكد كحاشية ابف القيـ (ٗ.)َُّ/

)ِ) اختبلؼ الحديث :لمشافعي(ٖ.)ٔٔٓ /

(ّ) الشرح الكبير لمشيخ الدردير كحاشية الدسكقي :لمدسكقي(ّ.)َِ/
(ْ) شرح صحيح البخارل :البف بطاؿ (ٔ.)ِٓٔ/
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ادلطهة اخلايض
تٛع اندٍٚ

أولً -صورة المسألة:

أف يشترم رجؿ دينان عمى رجؿ حاضر أك غائب أك عمى ميت بإقرار مف الذم عميو الديف أك بإنكار(ُ).

ثانياً -تحرير محل النزاع:

اتفؽ الفقياء عمى جكاز بيع الديف لمف عميو الديف(ِ) ,كاختمفكا في بيع الديف مف غير المديف.

ثالثاً -مذاىب الفقياء:

(ٓ)

المذىب األول :ذىب جميكر الفقياء :الحنفية(ّ) كالشافعية في األظير(ْ) كركاية عند الحنابمة

إلى القكؿ بعدـ

أقر الذم عميو الديف أـ لـ يقر؛ ألف النبي  نيى الرجؿ عف
جكاز بيع الديف لغير مف ىك عميو الديف ,سكاء ٌ
بيع ما ليس عنده ,كماال يممؾ.
(ٕ)

المذىب الثاني :ذىب المالكية(ٔ) كالشافعية في قكؿ

(ٖ)

الحنابمة في ركاية

إلى القكؿ بجكاز بيع الديف لغير مف

ىك عميو الديف إذا اقر الذم عميو الديف ,ككاف الديف مستق انر مقدكر االستيفاء.

رابعاً -سبب الخالف:

الخبلؼ بيف الفقياء يرجع إلى عدـ كجكد نص صريح صحيح في المسألة ,كمف ثمة ىؿ الديف في

الذمة مقدكر عمي التسميـ أك أنو معدكـ ,كالغرر المكجكد ىؿ يككف اقرار المديف رافعان لو؟
خامساً -أدلة المذاىب:

(ُ) انظر :الحجة عمى أىؿ المدينة :لمشيباني(ِ.)ٔٗٗ/

(ِ) المبسكط :لمسرخسي (ُٓ,)ُُْ/انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني(ٓ,)ُْٖ/انظر :التاج كاإلكميؿ لمختصر
خميؿ :لممكاؽ(ٔ ,)ِّْ/انظر :البياف في مذىب

األماـ الشافعي :لمعمراني(ٔ ,)ِِْ/المسائؿ الفقيية مف كتاب الركايتيف

كالكجييف :البف الفراء(ُ )ّٕٓ/الفركع كتصحيح الفركع :لممرداكم(ٔ.)ُّّ/

(ّ( تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشمبي :لمزيمعي(ْ,)ّْ/المبسكط :لمسرخسي (ُْ ,)َٕ/ُِ(,)ِِ/الدر المختار

كحاشية ابف عابديف (رد المحتار) :البف عابديف(ْ.)َٓٓ/

(ْ( ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف :لمنككم(ّ ,)ُٓٔ/األشباه كالنظائر :لمسبكي (ُ ,)ُّّ/مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ
المنياج :لمشربيني(ِ ,)ْٔٔ/المجمكع شرح الميذب (ٗ.)ِٕٓ/

(ٓ( اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ :لممرداكم (ٓ ,)ُُِ/كشاؼ القناع عف متف اإلقناع :لمبيكتي(ّ ,)َّٕ/المغني:
البف قدامة (ْ.)َّٔ/

(ٔ( شرح مختصر خميؿ :لمخرشي (ٔ ,)ٕٕ/ٓ(,)ُٖٖ/منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ :عميش (ٓ ,)ْٔ/الشرح الكبير لمشيخ
الدردير كحاشية الدسكقي :لمدردير(ّ.)ّٔ/

(ٕ( ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف :لمنككم(ّ ,)ُٓٔ/المجمكع شرح الميذب (ٗ.)ِٕٓ/

(ٖ( اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ :لممرداكم (ٓ ,)ُُِ/انظر :الشرح الكبير عمى متف المقنع :البف قدامة
الجماعيمي(ٓ.)ُْ/
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أدلة المذىب األول:
استدؿ القائمكف بعدـ جكاز بيع الديف لغير مف ىك عميو الديف ,سكاء أقر الذم عميو الديف أـ لـ يقر؛
ألف النبي  نيي الرجؿ عف بيع ما ليس عنده ,كما ال يممؾ ,بالسنة النبكية كالمعقكؿ كالقياس.
أولً -السنة النبوية:
عف أبي ىريرة  ,قاؿ( :نيى رسول اهلل  عن بيع الحصاة ,وعن بيع الغرر)(ُ).
وجو الدللة:
دؿ الحديث عمى نيي النبي  عف بيع الغرر ,كبيع الديف مف غير المديف يتحقؽ فيو الغرر؛ ألنو ال
يقدر عمى تسميمو لممشترم(ِ).
ثانياً -المعقول:
ُ -إف الديف غير مقدكر التسميـ في حؽ البائع ,كما ال يقدر عمى تسميمو ال يصح بيعو ,كلك شرط التسميـ
عمى المديكف ال يصح أيضان؛ ألنو شرط التسميـ عمى غير البائع فيككف شرطان فاسدان فيفسد البيع(ّ).
ِ -إف البيع ال يرد إال عمى ماؿ متقكـ ,كما في ذمة المديف ال يككف ماالن متقكمان في حؽ األجنبي فبل يجكز
بيعو منو؛ كألف البائع ال يقدر عمى تسميمو حتى يستكفي ,كال يدرم متى يستكفي(ْ).
ّ -بيع المعدكـ ال يجكز ,كبيع الديف يعتبر بيع معدكـ؛ ألنو غير مكجكد حقيقة.
ْ -إنو بيع مجيكؿ ,كما ال يدرل عينو ,كىذا ىك أكؿ الماؿ بالباطؿ(ٓ).
ثالثاً -القياس:
بيع الديف مف غير المديف أشبو ببيع السمؾ في الماء؛ ألنو غير مقدكر التسميـ عند العقد(ٔ).
أدلة المذىب الثاني:
استدؿ القائمكف بجكاز بيع الديف لغير مف ىك عميو الديف إذا اقر الذم عميو الديف ,ككاف الديف مستق انر
مقدكر االستيفاء ,بالسنة النبكية كاآلثار كالمعقكؿ كالقياس.

(ُ) سبؽ تخريجو صّٖ.

(ِ) شرح النككم عمى مسمـ :لمنككم(َُ.)ُٓٔ/

(ّ( انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني(ٓ,)ُْٖ/انظر :كشاؼ القناع عف متف اإلقناع :لمبيكتي(ّ ,)َّٕ/انظر:
المجمكع شرح الميذب (ٗ ,)َِٓ/ُّ(,)ِٕٓ/انظر :المسائؿ الفقيية مف كتاب الركايتيف كالكجييف :البف الفراء(ُ.)ّٕٓ/

(ْ(المبسكط :لمسرخسي(ُْ,)ِِ/انظر :المسائؿ الفقيية مف كتاب الركايتيف كالكجييف :البف الفراء(ُ.)ّٕٓ/
(ٓ( المحمى باآلثار :البف حزـ(ٕ.)ْٖٕ/

(ٔ) انظر :المجمكع شرح الميذب (ُّ ,)َِٔ/انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني(ٓ.)ُْٕ/
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أولً -السنة النبوية:
ركم أف عمر بف عبد العزيز –رحمو اهلل -قضى في مكاتب اشترل ما عميو بعرض ,فجعؿ المكاتب
أكلى بنفسو ,ثـ قاؿ :إف رسكؿ اهلل  قاؿ( :من ابتاع ديناً عمى رجل فصاحب الدين أولى ,إذا أدى مثل الذي
أدى صاحبو)(ُ).
وجو الدللة:
دؿ الحديث بمنطكقو الصريح عمى جكاز بيع الديف مف غير المديف ,مع ككف المديف أكلى بحؽ الشفعة.

ثانياً -األثر:

عف أبي الزبير أنو سمع جابر بف عبد اهلل يسأؿ عمف لو ديف فابتاع بو غبلمان؟ قاؿ :ال بأس بو(ِ).

وجو الدللة:

دؿ األثر عمى جكاز بيع الديف إذا كاف معمكمان ,كىك قكؿ صحابي فيككف حجة.

ثالثاً -المعقول:

ُ -إف البائع لمديف قد باع ماالن ثابتان في الذمة ,كالمشترم لمديف قد اشترم ماالن ثابتان في الذمة ,فيك بمثابة
المقبكض حكمان(ّ).
ِ -بما أنو يجكز بيع الديف لمف عميو الديف كذلؾ يجكز بيعو مف غيره.
ّ -إف الديف في الذمة مقدكر عمى تسميمو؛ ألنو مف الديكف المستقرة ,فيجكز العقد عميو.
سادساً -المناقشة:

مناقشة المذىب األول:

ُ -إف الغرر في بيع الديف مف الغرر المعفك عنو شرعان.
ِ -إف الديف معمكـ قد انر كصفة ,كىك في حكـ المكجكد؛ لثبكتو في ذمة المديف فميس فيو غرر.
ّ -بيع الديف ىك بيع ماؿ غير معيف ,مممكؾ لمبائع ,ثابت في الذمـ.
مناقشة المذىب الثاني القائمين بجكاز بيع الديف لغير مف ىك عميو الديف إذا أقر الذم عميو الديف ,ككاف

الديف مستق انر مقدكر االستيفاء.

ُ -الحديث ضعيؼ ,كقد سبؽ بياف ذلؾ.
ِ -قكؿ جابر  يحتمؿ أف يككف بيع الديف ممف ىك عميو الديف أك مف غيره ,كاذا كاف كذلؾ ال حجو فيو.
(ُ) مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني ,كتاب البيكع ,باب :ىؿ في الحيكاف أك البئر أك النخؿ أك الديف شفعة (ُِّْْ),)ٖٖ/ٖ(,
كنز العماؿ ,كتاب الديف كالسمـ مف قسـ األقكاؿ ,فصؿ في لكاحؽ كتاب الديف (ُِّٓٓ) ,)َِْ/ٔ(,كىك حديث مرسؿ.
(ِ( المحمى باآلثار :البف حزـ(ٕ.)ْٖٖ/

(ّ) مجمكع الفتاكل :البف تيمية (ِٗ.)َّْ/
71

سابعاً -الترجيح:

كالذم يراه الباحث راجحان -كاهلل أعمـ -ما ذىب إليو أصحاب المذىب الثاني بجكاز بيع الديف لغير مف

ىك عميو الديف إذا أقر الذم عميو الديف ,ككاف الديف مستق انر مقدكر االستيفاء؛ لؤلسباب اآلتية:

ُ -قكة حجتيـ كردىـ عمى مخالفييـ.

ِ -لتمسكيـ بأصؿ الجكاز كالصحة في العقكد.
ّ -الحاجة داعية إلى مثؿ ىذا البيع.
ْ -مكافقة رأييـ لركح التشريع ,كمقاصد الشريعة.
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ادلطهة انظادص

ً
انزجم ٚشرت٘ حائطا ف ّٛمثز ٔٚقثضّ ٔخيه ٙنّ انثائع ثى ٚصٛثّ تعد انقثض آفح
أولً -صورة المسألة:
(اشترل رجؿ حائطان فيو ثمر قد بدا صبلحو فقبضو كخمى البائع بينو كبيف صاحبو فأصابو بعد القبض
آفة اذىبت الثمر كمو أك بعضو قؿ ذلؾ أك كثر)(ُ).
ثانياً -تحرير محل النزاع:
اتفؽ الفقياء عمى جكاز بيع الثمار بعد بدك صبلحيا(ِ) ,كاتفقكا عمى أف بيع الثمرة بعد ظيكر الطيب في
(ْ)

أكثرىا عمى القطع جائز(ّ) ,لكنيـ اختمفكا في الجكائح

تصيب الثمر بعد القبض ,كاتفقكا عمى أف ما أصابيا

بعد ضـ المشترل ليا كازالتيا عف الشجر كاألرض فإنو منو(ٓ).
ثالثاً -مذاىب الفقياء:
المذىب األول :ذىب الحنفية

(ٔ)

(ٕ)

كالشافعية في الجديد

إلى القكؿ :إف ىبلؾ المبيع بعد القبض عمى المشترم

مطمقان ,كال يبطؿ البيع.
(ٖ)

المذىب الثاني :ذىب الشافعية في القديـ

كالحنابمة في ركاية(ٗ) إلى القكؿ :إف ىبلؾ المبيع عمى البائع مطمقان,

كيبطؿ البيع.

)ُ( الحجة عمى أىؿ المدينة :لمشيباني(ِ.)ٓٓٔ/

(ِ) الدر المختار كحاشية ابف عابديف (رد المحتار) :البف عابديف(ْ ,)ٓٓٓ/المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة (ص,)ََُٔ :
الميذب في فقو األماـ الشافعي :لمشيرازم (ِ ,)ْْ/المغني :البف قدامة (ْ.)ٕٔ/

(ّ) مراتب اإلجماع :البف حزـ (ص.)ٖٔ :

(ْ) تعريؼ الجائحة في المغة :ىي الشدة التي تجتاح الماؿ مف سنة أك فتنة ,الصحاح تاج المغة كصحاح العربية (ُ.)َّٔ/
كفي اصطبلح الفقياء :ىي كؿ آفة ال صنع لآلدمي فييا  -كالريح الشديدة ,كالبرد القارس ,كالجراد ,كنحك ذلؾ مف اآلفات

السماكية ,صحيح فقو السنة كأدلتو كتكضيح مذاىب األئمة (ْ ,)ِْٖ/كجماع الجكائح كؿ ما أذىب الثمرة أك بعضيا بغير جناية

آدمي ,األـ :لمشافعي (ّ.)ٖٓ/

(ٓ) اإلقناع في مسائؿ اإلجماع :البف القطاف(ِ ,)ُِٕ/مراتب اإلجماع :البف حزـ(ص.)ٖٔ :

(ٔ( المباب في الجمع بيف السنة كالكتاب :لممنبجي(ِ ,)ُّٓ/بدائع الصنائع في ترتيب الش ارئع :لمكاساني(ٓ ,)ِّٗ/الحجة عمى
أىؿ المدينة :لمشيباني(ِ.)ٓٓٔ/

(ٕ( األـ :لمشافعي (ّ ,)ٕٓ/الحاكم الكبير :لمماكردم(ٓ ,)َِٓ/الميذب في فقو األماـ الشافعي :لمشيرازم (ِ.)ُٕ/
(ٖ( الحاكم الكبير :لمماكردم(ٓ.)َِٓ/

(ٗ( المسائؿ الفقيية مف كتاب الركايتيف كالكجييف :البف الفراء(ُ ,)ّّٔ/شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي:
لمزركشي(ّ ,)ُٓٗ/حاشية الركض المربع :لمنجدم(ْ.)ٓٓٔ/
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(ُ)

المذىب الثالث :ذىب المالكية

(ِ)

كالحنابمة في ركاية

إلى القكؿ :إف تكضع الجائحة إذا أتت عمى ثمث الثمرة

فأكثر(ّ) ,فإف كانت الجائحة أقؿ فيي عمي المشترم.
رابعاً -سبب الخالف:
اختمؼ الفقياء في الرجؿ يشترم الثمرة شراء صحيحان ,كيقبضيا في رؤكس النخؿ ثـ تصيبيا جائحة,
فقاؿ بعضيـ :يجب كضع الجكائح عمى ظاىر حديث جابر ,عف النبي  أنو قاؿ ( :لو بعت من أخيك ثم ارً,
فأصابتو جائحة ,فال يحل لك أن تأخذ منو شيئاً ,بم تأخذ مال أخيك بغير حق)

(ْ)

كقاؿ بعضيـ :ال يرجع

بالجائحة عمى البائع ,كقاؿ بعضيـ :الجائحة التي تكضع عف المشترم الثمث فصاعدان ,كال تكضع أقؿ مف
الثمث ,كيككف ذلؾ مف ماؿ المشترم(ٓ).
خامساً -أدلة المذاىب:
أدلة المذىب األول:
استدل القائمون إن ىالك المبيع بعد القبض عمى المشتري مطمقاً ,ول يبطل البيع ,بالسنة النبوية والمعقول.
أولً -السنة النبوية:
ُ -عف أبي سعيد الخدرم  ,قاؿ :أصيب رجؿ في عيد رسكؿ اهلل  في ثمار ابتاعيا ,فكثر دينو ,فقاؿ
رسكؿ اهلل ( :تصدقوا عميو) ,فتصدؽ الناس عميو ,فمـ يبمغ ذلؾ كفاء دينو ,فقاؿ رسكؿ اهلل  لغرمائو( :خذوا
ما وجدتم ,وليس لكم إل ذلك)(ٔ).
وجو الدللة:
دؿ الحديث بمنطكقو الصريح عمى أف رسكؿ اهلل  لـ يبطؿ ديف الغرماء بذىاب الثمار كفييـ بائعيا,
كلـ يرجع عمى الباعة بالثمف إذا كانكا قد قبضكا ذلؾ منو ,ثبت أف الجكائح الحادثة في يد المشترم ال تككف

(ُ( المدكنة :لئلماـ مالؾ(ّ ,)ُٖٓ/التيذيب في اختصار المدكنة :لمبراذعي(ّ ,)ِْٓ/بداية المجتيد كنياية المقتصد :البف رشد
(ّ.)َِْ/

(ِ( المسائؿ الفقيية مف كتاب الركايتيف كالكجييف :البف الفراء(ُ ,)ّّٔ/الكافي في فقو اإلماـ أحمد :البف قدامة (ِ ,)ْٓ/شرح
الزركشي عمى مختصر الخرقي :لمزركشي(ّ.)ِْٓ/

(ّ( اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخبلؼ :لمبغدادم(ِ.)ْٓٔ/
( )4أخرجو مسمـ في صحيحو ,كتاب المساقاة ,باب كضع الجكائح (ُْٓٓ).)َُُٗ/ّ(,

(ٓ) انظر :اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء :البف المنذر (ٔ,)َّ/ٔ( ,)ِٗ/انظر :اختبلؼ األئمة العمماء :ألبي المظفر(ُ.)ِّٖ/

(ٔ) أخرجو مسمـ في صحيحو ,كتاب المساقاة ,باب استحباب الكضع مف الديف (ُٔٓٓ) ,)ُُُٗ/ّ(,أخرجو أبي داكد في سننو,
كتاب البيكع ,أبكاب االجارة ,باب في كضع الجائحة(ّْٗٔ).)ِٕٔ/ّ(,
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مبطمة عنو شيئان مف الثمف الذم عميو لمبائع(ُ) ,كلـ يأمر بكضع الجائحة عنو كلـ يخصص الكثير دكف
القميؿ(ِ).
ِ -عف أنس بف مالؾ  ,أف رسكؿ اهلل  نيى عف بيع الثمرة حتى تزىي ,قالكا :كما تزىي؟ قاؿ :تحمر,
فقاؿ( :إذا منع اهلل الثمرة فبم تستحل مال أخيك)(ّ).
وجو الدللة:

دؿ الحديث عمى أنو لك كانت الجائحة مضمكنة عمى البائع لما استضر المشترم بالجائحة قبؿ بدك
الصبلح ,كلما كاف لنييو عنو حفظان لماؿ المشترم كجيان؛ ألنو محفكظ إف تمؼ في الحاليف بالرجكع عمى البائع
فمما نيى عف البيع في الحاؿ التي يخالؼ مف الجائحة فييا؛ ألف ال يأخذ ماؿ المشترم بغير حؽ ,عمـ أف
الجائحة ال تككف مضمكنة عمى البائع ,كأنيا مضمكنة فيما صح بيعو عمى المشترم(ْ).
ّ -عف عائشة -رضي اهلل عنيا -أف رجبلن مف األنصار ابتاع مف رجؿ ثمرة فأصيب فييا فسأؿ البائع أف
يحطو شيئان ,فحمؼ باهلل أف ال يفعؿ ,فأتت أمو إلى رسكؿ اهلل  فأخبرتو بذلؾ فقاؿ رسكؿ اهلل ( :تألى فالن

أن ل يفعل خي ارً)(ٓ).

وجو الدللة :مف كجييف:
أحدىما :أف النبي  أخرج الحط عف المشترم مخرج الخير كالفضؿ ال مخرج الكجكب كالحتـ.
الثاني :أنو لـ يجبر البائع عمى الحط عف المشترم حتى بمغ البائع ذلؾ فتطكع بحطو عنو ,كلك كاف كاجبان
ألجبره عميو(ٔ).

-

قاؿ أبك عمر-ابف عبد البر" :-ليس في حديث عمرة ما يدؿ عمى إيجاب كضع الجائحة ,كانما فيو

الندب إلى الكضع"(ٕ).
ثانياً -المعقول:

إف التخمية في العقد الصحيح بمنزلة القبض كقد سممو البائع لممشترم بالتخمية فكأنو قبضو(ٖ).

(ُ( المباب في الجمع بيف السنة كالكتاب :لممنبجي(ِ ,)ُّٓ/انظر :الحاكم الكبير :لمماكردم(ٓ.)َِٕ/
(ِ) مختصر اختبلؼ العمماء :لمطحاكم(ّ.)َُِ/

(ّ( أخرجو مسمـ في صحيحو ,كتاب البيكع ,باب كضع الجكائح (ّٕٗٗ).)ِٗ/ٓ(,
(ْ( الحاكم الكبير :لمماكردم(ٓ ,)َِٔ/انظر :األـ :لمشافعي (ّ.)ٖٓ/

(ٓ( أخرجو مالؾ في مكطئو ,كتاب البيكع ,الجائحة في بيع الثمار ,كالزرع (ََِّ ,)ٖٕٗ/ْ(,)ْٓٗ/أخرجو أحمد في مسنده,
مسند الصديقة عائشة بنت الصديؽ -رضي اهلل عنيما.)ِّٔ/ُْ(,)ِِْْٕ(-

(ٔ( الحاكم الكبير :لمماكردم(ٓ.)َِٕ-َِٔ/
(ٕ) االستذكار :البف عبد البر(ٔ.)ُّّ/
(ٖ) سبؿ السبلـ :لمصنعاني(ِ.)ٕٔ/
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أدلة المذىب الثاني :استدل القائمون :إن ىالك المبيع عمى البائع مطمقاً ,ويبطل البيع ,بالسنة النبوية
والمعقول.
أولً -السنة النبوية:
ُ-

عف أبي الزبير ,أنو سمع جابر بف عبد اهلل ,يقكؿ :قاؿ رسكؿ اهلل  ( :لو بعت من أخيك ثم ارً,

فأصابتو جائحة ,فال يحل لك أن تأخذ منو شيئاً ,بم تأخذ مال أخيك بغير حق)(ُ).
ِ-

عف جابر( :أن النبي  أمر بوضع الجوائح)(ِ).

وجو الدللة:
دؿ الحديث عمى أف الثمار التي عمى رؤكس الشجر إذا باعيا المالؾ كأصابتيا جائحة أف يككف تمفيا
مف ماؿ البائع ,كأنو ال يستحؽ عمى المشترم في ذلؾ شيئان.
ثانياً -المعقول:
إف الثمرة في رؤكس النخؿ تستكفى حاالن فحاالن ,فيي كالمنافع ,ثـ إف المنافع إذا تمفت كانت مف ضماف
المؤجر ,فالثمرة تشبييا مف ىذا الكجو(ّ).
أدلة المذىب الثالث :استدل القائمون بوضع الجائحة إذا أتت عمى ثمث الثمرة فأكثر ،فإن كانت الجائحة أقل
فيي عمى المشتري ,بالسنة النبوية والعقول.
أولً -السنة النبوية:
عف عبد اهلل بف عبد الرحمف بف معمر األنصارم ,أنو بمغو أف رسكؿ اهلل  قاؿ( :إذا ابتاع الرجل الثمرة
فأصابتيا جائحة فذىبت بثمث الثمرة ,فقد وجب عمى صاحب المال الوضيعة)(ْ).
وجو الدللة:
دؿ الحديث عمى أنو إذا أصيب المبتاع بثمث الثمرة فقد كجب عمى البائع الكضيعة(ٓ).

(ُ) أخرجو مسمـ في صحيحو ,كتاب المساقاة ,باب كضع الجكائح (ُْٓٓ).)َُُٗ/ّ( ,
(ِ) أخرجو مسمـ في صحيحو ,كتاب المساقاة ,باب كضع الجكائح (ُْٓٓ).)ُُُٗ/ّ( ,

(ّ) كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف :لمجكزم(ّ ,)ِٕ/انظر :الكافي في فقو اإلماـ أحمد :البف قدامة (ِ ,)ْٓ/انظر:
المغني :البف قدامة (ْ.)ُٖ/

(ْ) المدكنة :لئلماـ مالؾ (ّ )ٖٓٔ/لـ أجد ىذا المفظ كما في معناه في -حدكد بحثي -إال في المدكنة" .كعند أبي داكد :عف يحيى
بف سعيد أنو قاؿ :ال جائحة فيما أصيب دكف ثمث رأس الماؿ .قاؿ يحيى :كذلؾ في سنة المسمميف" فيض البارم عمى صحيح
البخارم :البف معظـ شاه(ّ.)َْٖ/

(ٓ) المدكنة :لئلماـ مالؾ (ّ.)ٖٓٔ/
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ثانياً -المعقول:

ُ -ألف الثمث في حد الكثرة ,كما دكنو في حد القمة ,بدليؿ قكؿ النبي  في الكصية( :الثمث ,والثمث
كثير)(ُ) ,فيدؿ ىذا عمى أنو آخر حد الكثرة ,فميذا قدر بو(ِ).
ِ -جراح المرأة تساكم جراح الرجؿ إلى الثمث ال زيادة ,كالجد يقاسـ اإلخكة ما لـ تنقصو المقاسمة مف الثمث
كذلؾ(ّ).
ّ -إف اليسير المغتفر ال يكاد يسمى في العرب جائحة ,فبل يجب حمؿ الحديث عميو(ْ).
ْ -االعتبار في مقدار الجائحة الثمث فؤلف ما دكنو عنده في حكـ التافو الذم ال يسمـ منو بيذه(ٓ).

سادساً -المناقشة:

مناقشة أدلة المذىب األول:

ُ-

أما الحديث فميس فيو ذكر الجائحة ,كقد يحتمؿ أف يككف إنما أصيب في تمؾ الثمار بعدما جذىا كأكاىا

الجريف فطرقيا لص أك جرفيا سيؿ أك باعيا فافتات الغريـ بحقو ,ككؿ ىذه الكجكه قد يصح رجكع إضافة
المصيبة فييا إلى الثمار التي كاف ابتاعيا ,كاذا كاف كذلؾ لـ يجب الحكـ بذىاب حؽ رب الماؿ(ٔ).
ِ-

قكلو (فكثر دينو) إلى آخره بأنو يحتمؿ أنيا تمفت بعد أكاف الجذاذ كتفريط المشترم في تركيا بعد ذلؾ

عمى الشجر فإنيا حينئذ تككف مف ضماف المشترم ,كليذا قاؿ  في آخر الحديث ليس لكـ إال ذلؾ(ٕ).
ّ-

الحديث (فبل يحؿ لؾ أف تأخذ منو شيئان) داؿ عمى التحريـ ,كأنو تمؼ عمى البائع لقكلو ماؿ أخيؾ إذ

يدؿ أنو لـ يستحؽ منو الثمف ,كأنو ماؿ أخيو ال مالو(ٖ).
ْ -إف فعؿ الكاجب خير ,فإذا تألى أف ال يفعؿ الكاجب فقد تألى أف ال يفعؿ خي انر ,كانما لـ يجبره النبي 
ألنو قكؿ بمجرد قكؿ المدعي مف غير إقرار بالبائع كال حضكره(ٗ).

(ُ) أخرجو البخارم في صحيحو ,كتاب الكصايا ,باب الكصية بالثمث (ِّْٕ) ,)ّ/ْ(,أخرجو مسمـ في صحيحو ,كتاب الكصية,
باب الكصية بالثمث(ٓ.)َُِٓ/ّ(,)ُِٖٔ-

(ِ) المغني :البف قدامة (ْ,)ُٖ/انظر :المسائؿ الفقيية مف كتاب الركايتيف كالكجييف :البف الفراء(ُ.)ّّٔ/
(ّ) المسائؿ الفقيية مف كتاب الركايتيف كالكجييف :البف الفراء(ُ.)ّّٔ/
(ْ) إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ :لمقاضى عياض(ٓ.)َِِ/
(ٓ) االستذكار :البف عبد البر(ٔ.)ُّّ/
(ٔ) معالـ السنف :لمخطابي(ّ.)ُِٔ/

(ٕ) شرح النككم عمى مسمـ :لمنككم(َُ.)ُِٕ/
(ٖ) سبؿ السبلـ :لمصنعاني(ِ.)ٕٔ/

(ٗ) الشرح الكبير عمى متف المقنع :البف قدامة الجماعيمي(ْ ,)ِٓٓ/المغني :البف قدامة (ْ.)َٖ/
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ٓ -قاؿ القرطبي" :كفي األحاديث دليؿ كاضح عمى كجكب إسقاط ما اجتيح مف الثمرة عف المشترم ,كال
يمتفت إلى قكؿ مف قاؿ :إف ذلؾ لـ يثبت مرفكعان إلى النبي.)ُ("
ٔ -يحتمؿ أف يككف تمفت الثمار بعد أكاف الجذاذ كتفريط المشترم في تركيا بعد ذلؾ عمى الشجر ,فإنيا
حينئذ تككف مف ضماف المشترم(ِ).
ٕ -التخمية ليست بقبض تاـ ,بدليؿ ما لك تمفت بعطش عند بعضيـ(ّ).
مناقشة أدلة المذىب الثاني:

ُ -يحتمؿ أف يككف إنما أراد بو الثمرة تباع قبؿ بدك الصبلح فيصيبيا الجائحة(ْ).
ِ -األمر بكضع الجكائح عمى االستحباب أك فيما بيع قبؿ بدك الصبلح(ٓ).
ّ -كانما كرد كضع الجكائح فيما إذا بيعت الثمرة قبؿ بدك صبلحيا بغير شرط القطع(ٔ).
ْ -أمر النبي  بكضع الجكائح محمكؿ عمى الجكائح التي يصاب الناس بيا كيجتاحكف في األراضي
الخراجية التي خراجيا لممسمميف ,فكضع ذلؾ الخراج عنيـ كاجب الزـ؛ ألف في ذلؾ صبلحان لممسمميف كتقكية
لحاليـ ,كفيو عمارة أراضييـ(ٕ).
ٓ -فمك أف الجكائح مضمكنة عمى المشترم لما أحكجو إلى الصدقة كجعؿ لغرمائو ما كجدكه ,كلكاف يجعميا
مضمكنة عمى بائعيا كيضعيا عمى المشترم(ٖ).
ٔ -لـ يثبت أف رسكؿ اهلل  أمر بكضع الجكائح ,كلـ يذكر في الحديث أمر بكضع الجكائح(ٗ).

مناقشة أدلة المذىب الثالث:
ُ-

قاؿ أبك داكد :لـ يصح ,عف النبي  في الثمث شيء ,كىك رأم أىؿ المدينة(َُ).

(ُ) نيؿ األكطار :لمشككاني(ٓ.)ُُِ/

(ِ) عكف المعبكد كحاشية ابف القيـ :لمعظيـ آبادم(ٗ.)ِْٔ/
(ّ) المغني :البف قدامة (ْ.)ُٖ/

(ْ) معالـ السنف :لمخطابي(ّ.)ُِٕ/

(ٓ) شرح النككم عمى مسمـ :لمنككم(َُ.)ُِٕ/
(ٔ) نيؿ األكطار :لمشككاني(ٓ.)ُُِ/

(ٕ) المباب في الجمع بيف السنة كالكتاب :لممنبجي(ِ.)ُّٓ/
(ٖ) الحاكم الكبير :لمماكردم(ٓ.)َِٕ/
(ٗ) انظر :األـ :لمشافعي (ّ.)ٕٓ/

(َُ) أخرجو أبي داكد في سننو ,كتاب البيكع ,باب في بيع السنيف (ّّْٕ).)ِٖٓ/ٓ(,
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ِ-

إف كؿ ما كاف مضمكنان عمى المشترم فيما دكف الثمث ,كاف مضمكنان عميو فيما زاد عمى الثمث قياسان

عمى غير الثمار(ُ).
ّ-

جعؿ النبي  الثمث في حكـ ما دكنو في جكاز الكصية بو ,كجعمتمكه في حكـ ما زاد عميو فقد خالفتـ

فيما تعمقتـ بو ,كمعنى قكلو (كالثمث كثير) أم كثير القميؿ؛ ألجؿ أنو ممحؽ بما ىك أقؿ منو(ِ).
سابعاً -الترجيح:

كالذم يراه الباحث راجحان – كاهلل أعمـ – ما ذىب إليو أصحاب المذىب األكؿ الحنفية كالشافعية في

الجديد إلى القكؿ بعدـ كضع الجكائح عف المشترم؛ لؤلسباب االتية:

ُ-

بقكة األدلة كثباتيا أماـ المناقشات.

ِ-

ألف الماؿ قبض مف قبؿ المشترم ,كبالقبض ينتقؿ الضماف إلى المشترم.

ّ-

يضمف المشترم لثبات العقكد كاستقرارىا.

(ُ) الحاكم الكبير :لمماكردم(ٓ)َِٕ/
(ِ)الحاكم الكبير :لمماكردم (ٓ)َِٖ/
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ادلثحث انثاَٙ

حكى اإلقانح ٔاإلفالص ٔمثٍ انكهة ٔاإلجارج
وفيو أربعة مطالب-:
المطمب األول -حكم الشركة والتولية واإلقالة.
المطمب الثاني -إفالس الغريم.
المطمب الثالث -حكم ثمن الكمب.

المطمب الرابع -حكم الرجل يستأجر أو يتكارى راحمو بعينيا.
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ادلطهة األٔل

انشزكح(ٔ )1انتٕنٛح(ٔ )2اإلقانح( )3يف انطعاو

أولً -صورة المسألة:

ىؿ يجكز الشركة كالتكلية كاإلقالة في الطعاـ قبؿ القبض ,كىؿ يتعمؽ ذلؾ عمى النقد(ْ).

ثانياً -تحرير محل النزاع:

اتفؽ الفقياء عمى جكاز الشركة كالتكلية كاإلقالة بعد القبض(ٓ) ,كاتفؽ الفقياء أيضان عمى جكاز اإلقالة

قبؿ القبض ,كاختمفكا في الشركة كالتكلية قبؿ القبض.
ثالثاً -مذاىب الفقياء:

المذىب األول :ذىب الحنفية

(ٔ)

(ٕ)

كالشافعية

(ٖ)

كالحنابمة

إلى عدـ جكاز الشركة كالتكلية قبؿ القبض(ٗ) ,كجكاز

اإلقالة قبؿ القبض ,كجكاز تمؾ المعامبلت بعد القبض.
(ُ) الشركة؛ لغة :شركو في

األمر يشركو مشاركة ,أم صار شريكو ,كمنو

األمر المشترؾ كالمتشرؾ الذم يستكم فيو

المتقاسمكف ,درة الغكاص في أكىاـ الخكاص (ص ,)ِٖٔ :انظر :حمية الفقياء (ص ,)ُْْ :انظر :الصحاح تاج المغة كصحاح
العربية (ْ ,)ُْٓٗ/انظر :المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (ُ.)ُُّ/

اصطبلحان :أف يشتركا في جنس كاحد مف الماؿ ,الكافي في فقو أىؿ المدينة :البف عبد البر(ِ ,)َٕٖ/انظر :الذخيرة :لمقرافي

(ٖ,)ُٖ/انظر :الحاكم الكبير :لمماكردم(ٔ,)ْٔٗ/انظر :منيج الطبلب في فقو

اإلماـ الشافعي -رضي اهلل عنو:-

لمسنبكي(ص ,)َٕ :تحفة المحتاج في شرح المنياج :لمييتمي(ٓ.)ُِٖ/
(ِ) التكلية ؛لغة :مصدر كلَّى تكلية :كعمى تعمية ,كاألصؿ في التكلية :تقميد العمؿ .يقاؿ :كلي فبلف القضاء ,كالعمؿ الفبلني,
المطمع عمى ألفاظ المقنع (ص.)ِْٖ :
اصطبلحان :ىك تمميؾ المبيع بمثؿ الثمف األكؿ مف غير زيادة كال نقصاف ,تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشمبي

(ْ.)ّٕ/

(ّ)اإلقالة؛ لغة :أقاؿ البيع :فسخو ,نكثو ,مف أقاؿ نادمان أقالو اهلل مف نار جينـ :كافقو عمى نقض البيع كأجابو إليو .معجـ المغة
العربية المعاصرة (ّ ,)ُٖٖٓ/لساف العرب (ُُ.)َٖٓ/

اصطبلحان :ىي رفع العقد كفسخو ,بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني(ٓ ,)َّٔ/البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ كمنحة
الخالؽ كتكممة الطكرم :البف نجيـ(ٔ.)ُٕٗ/

(ْ) انظر :الحجة عمى أىؿ المدينة :لمشيباني(ِ.)َٕٔ/

(ٓ) مراتب اإلجماع :البف حزـ(ص)ٖٖ :كاتفقكا أف مف أقاؿ بعد القبض ببل زيادة يأخذىا كال حطيطة يحطيا أف ذلؾ جائز.

(ٔ) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني(ٓ ,)ِْٓ/الجكىرة النيرة عمى مختصر القدكرم ,)ُِٗ/ُ( :فتح القدير :لمكماؿ
ابف اليماـ (ٕ )َُُ/تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشمبي :لمزيمعي(ْ ,)ُٕ/البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ كمنحة

الخالؽ كتكممة الطكرم :البف نجيـ(ٔ ,)ُٕٗ/الحجة عمى أىؿ المدينة :لمشيباني(ِ.)َٕٔ/

(ٕ) األـ :لمشافعي (ّ ,)ٕٕ -ّٖ/ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف :لمنككم(ّ ,)ْٗٓ/أسنى المطالب في شرح ركض الطالب:
لمسنيكي(ِ.)ِٖ/

(ٖ)المغني :البف قدامة (ْ ,)ِِٕ-ٖٗ/مختصر اإلنصاؼ كالشرح الكبير( :ص.)ْْٔ :
(ٗ)اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء :البف المنذر (ٔ.)ُُْ/
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المذىب الثاني:
ذىب المالكية

(ُ)

إلى جكاز الشركة كالتكلية كاإلقالة قبؿ القبض كبعده بشرط النقد.

رابعاً -سبب الخالف:
يرجع سبب الخبلؼ بيف الفقياء إلى أف مف رأم أف الشركة كالتكلية مف البيكع قاؿ بعدـ جكاز التصرؼ
بيا قبؿ القبض ,كعدكا اإلقالة قبؿ القبض فسخان ال بيعان ,كمف رأل أف الشركة كالتكلية كاإلقالة مف المعامبلت
المستقمة القائمة عمى المسامحة كاإلرفاؽ قاؿ بجكاز التصرؼ فييا قبؿ القبض.
خامساً -أدلة المذاىب:
أدلة المذىب األول:
استدل القائمون بعدم جواز الشركة والتولية قبل القبض ,وجواز اإلقالة قبل القبض ,وجواز تمك المعامالت بعد
القبض ,بالسنة النبوية والمعقول.
أولً -السنو النبوية:
ُ-

عف ابف عباس -رضي اهلل عنيما ,-قاؿ :أما الذم نيى عنو النبي ( فيو الطعام أن يباع حتى

يقبض)(ِ).
ِ-

عف نافع ,عف ابف عمر ,أف رسكؿ اهلل  ,قاؿ( :من ابتاع طعاماً فال يبعو حتى يستوفيو)(ّ).

وجو الدللة:
دلت األحاديث بمنطكقيا الصريح عمى أف مف ابتاع شيئان مف طعاـ أك غيره لـ يجز بيعو قبؿ قبضو,
كالشركة كالتكلية بيع مف البيكع يحؿ فيو ما يحؿ في البيكع كيحرـ فيو ما يحرـ في البيكع ,فمف ابتاع طعامان أك
غيره فمـ يقبضو حتى أشرؾ فيو رجبلن أك يكليو إياه فالشركة باطمة كالتكلية ,كىذا بيع الطعاـ قبؿ أف يقبض,
كاإلقالة فسخ لمبيع(ْ).

(ُ) بداية المجتيد كنياية المقتصد :البف رشد(ّ ,)ُٔٓ/مكطأ مالؾ ُٕٗ (ِ ,)ُِٕ/االستذكار :البف عبد البر(ٔ)ْٗٗ -ْٕٗ/
كقاؿ :التكلية كاإلقالة كالشركة سكاء ال بأس بو ,المنتقى شرح المكطأ (ْ ,)ٕٖ/ٓ(,)ِِٕ/الذخيرة :لمقرافي (ٓ ,)ُْٗ/الفكاكو
الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني :لمنفراكم(ِ ,)ٕٗ/حاشية الصاكم عمى الشرح الصغير = بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ:
لمصاكم(ّ ,)َُِ/الكافي في فقو أىؿ المدينة :البف عبد البر(ِ)ْٔٔ/

(ِ) أخرجو البخارم في صحيحو ,كتاب البيكع ,باب بيع الطعاـ قبؿ أف يقبض ,كبيع ما ليس عندؾ (ُِّٓ).)ٖٔ/ّ(,

(ّ) أخرجو البخارم في صحيحو ,كتاب البيكع ,باب الكيؿ عمى البائع كالمعطي (ُِِٔ) ,)ٕٔ/ّ(,أخرجو مسمـ في صحيحو,
كتاب البيكع ,باب بطبلف بيع المبيع قبؿ القبض (ُِٔٓ).)ُُٓٗ/ّ( ,

(ْ) انظر :األـ :لمشافعي (ّ)ٕٖ/انظر :الحاكم الكبير :لمماكردم(ٓ.)َِِ/
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ثانياً -المعقول:
ُ -إف ما يحتاج إلى القبض ال تجكز الشركة فيو ,كال تكليتو ,قبؿ قبضو(ُ).
ِ -لمناس حاجة إلى اإلقالة كحاجتيـ إلى البيع فتشرع ,كألنيا ترفع العقد فصارت كالطبلؽ مع النكاح(ِ).
ّ -اإلقالة في المنقكؿ قبؿ القبض فسخ المتناع البيع(ّ).
استدل اصحاب المذىب الثاني القائمون بجواز الشركة والتولية واإلقالة قبل وبعد القبض بشرط النقد بالسنة

النبوية ,والمعقول( :إنما استثنى مالؾ التكلية ,كاإلقالة ,كالشركة لؤلثر كالمعنى)(ٗ).

أولً -السنو النبوية:

ُ-

عف سعيد بف المسيب أف رسكؿ اهلل  - -قاؿ (من ابتاع طعاماً فال يبعو حتى يستوفيو إل ما كان

من شركة أو تولية أو إقالة)(ٓ).
ِ-

عف ابف المسيب ,أف النبي  قاؿ( :التولية ,واإلقالة ,والشركة سواء ل بأس بو) ,عف ربيعة بف أبي

عبد الرحمف ,عف النبي  حديثان مستفاضان بالمدينة قاؿ( :من ابتاع طعاما فال يبعو حتى يقبضو ويستوفيو إل
أن يشرك فيو أو يوليو أو يقيمو)(ٔ).
وجو الدللة:
دؿ الحديث عمى أف ىذه العقكد مبنية عمى المعركؼ كالمكاصمة دكف المغابنة كالمكايسة التي
لمضارعتيا منع بيع الطعاـ قبؿ استيفائو؛ كذلؾ أنو منع لمشابيتو العينة فإذا كقعت ىذه العقكد عمى كجو الرفؽ
كعريت مف المغابنة كالمكايسة كانت مباحة كالقرض(ٕ).
ثانياً -القياس:

إف التصرؼ في القرض قبؿ القبض جائز؛ ألنو قائـ عمى الرفؽ كالمعركؼ ,فكذا الشركة كاإلقالة

كالتكلية ,كألف الثبلثة معركؼ(ٖ).

(ُ) المغني :البف قدامة (ْ.)ٖٗ/

(ِ) االختيار لتعميؿ المختار :لممكصمي(ِ.)ُُ/

(ّ) البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ كمنحة الخالؽ كتكممة الطكرم :البف نجيـ(ٔ.)َُُ/
(ْ) بداية المجتيد كنياية المقتصد :البف رشد(ّ.)ُٔٓ/

(ٓ) المنتقى شرح المكطأ (ْ ,)ُِٖ/كالحديث إسناده صحيح.
(ٔ) مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني ,كتاب البيكع ,باب التكلية في البيع كاإلقالة (ُِْٕٓ) ,)ْٗ/ٖ(,االستذكار (ٔ.)ْٗٗ/
(ٕ) المنتقى شرح المكطأ (ْ ,)ُِٖ/بداية المجتيد كنياية المقتصد :البف رشد(ّ ,)ُٔٓ/كالحديث إسناده صحيح.
(ٖ) انظر :الذخيرة :لمقرافي (ٓ ,)ُْٗ/الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني :لمنفراكم(ِ.)ٕٗ/
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ثالثاً -المعقول:

ُ -إف الشركة كالتكلية كاإلقالة مف عقكد المكارمة ,فاستثنى مف بيع الطعاـ قبؿ استيفائو كما استثنى بيع
العرية مف النيي عف بيع الرطب بالتمر(ُ).

إف الشركة كالتكلية كاإلقالة في الطعاـ معامبلت جائزه مرخص فييا قبؿ القبض؛ ألنيا مف فعؿ الخير كصنع
المعركؼ ,كالحجة قكلو تعالى :ﭽ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﭼ(ِ) ,كقكؿ رسكؿ ( :كل معروف
صدقة)(ّ) (ْ).
ِ -لزـ اإلقالة كالتكلية كالشركة اسـ غير اسـ البيع ,فخالفت تمؾ المعامبلت البيع في التصرؼ قبؿ
االستيفاء كالقبض(ٓ).
ّ -اإلقالة ليست بعقد مستأنؼ ,كانما ىي نقض لمعقد األكؿ.
سادساً -المناقشة:

مناقشة المذىب األول:
ٔ -إف الشركة كالتكلية تجكز في الطعاـ قبؿ قبضو؛ ألنيا تختص بمثؿ الثمف األكؿ ,فجازت قبؿ القبض,
كاإلقالة.
ِ -لك كانت الشركة بيعان لـ يصمح أف يشرؾ فييا حتى يقبضيا ,لكنيا ليست بيعان(ٔ).
ّ -الرخصة في البيع قبؿ االستيفاء عمى كجو المعركؼ في اإلقالة كالتكلية كالشركة(ٕ).
مناقشة المذىب الثاني:
ُ -حديث سعيد بف المسيب مرسؿ ال يقكل عمى االحتجاج.
ِ" -أرخص في الشركة كالتكلية" ,عمى أنو أرخص فييما في الجممة ,ال في ىذا المكضع(ٖ).

(ُ) المنتقى شرح المكطأ (ٓ.)ٕٖ/
(ِ) سكرة الحج :اآلية ٕٕ.

(ّ) أخرجو البخارم في صحيحو ,كتاب االدب ,باب :كؿ معركؼ صدقة (َُِٔ) ,)ُُ/ٖ(,أخرجو مسمـ في صحيحو ,كتاب
الزكاة ,باب بياف أف اسـ الصدقة يقع عمى كؿ نكع مف المعركؼ (ََُٓ).)ٕٔٗ/ِ(,

(ْ) انظر :االستذكار :البف عبد البر(ٔ,)ْٖٗ/انظر :المنتقى شرح المكطأ (ْ ,)ِِٕ/بداية المجتيد كنياية المقتصد :البف رشد
(ّ.)ُٔٓ/

(ٓ) انظر :االستذكار :البف عبد البر (ٔ.)ْٖٗ/
(ٔ)انظر :المصدر السابؽ (ٔ.)َُٓ/
(ٕ)المنتقى شرح المكطأ (ْ.)ِِٕ/
(ٖ)المغني :البف قدامة (ْ.)ِِٕ/
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ّ -إف الشركة كالتكلية أنكاع بيع ,فتدخؿ في عمكـ النيي عف بيع الطعاـ قبؿ أف يستكفيو(ُ).
ْ -الشركة -بيع بعض المبيع بقسطو مف ثمنو ,-كالتكلية -بيع جميعو بمثؿ ثمنو -كألنو تمميؾ لغير مف
ىك في ذمتو ,فأشبو البيع ,كفارؽ اإلقالة ,فإنيا فسخ لمبيع ,فأشبيت الرد بالعيب(ِ).
سابعاً -الترجيح:

كالذم يراه الباحث راجحان – كاهلل أعمـ – ما ذىب إليو الجميكر مف القكؿ بعدـ جكاز الشركة كالتكلية قبؿ

القبض ,كجكاز اإلقالة قبؿ القبض ,كجكاز ىذه المعامبلت بعد القبض؛ ألف الشركة كالتكلية بيع مف أنكاع البيكع,
فسخ لمعقد كرفعه لو
فبل تجكز قبؿ القبض؛ لما يترتب عمى ذلؾ مف الجيالة كالغرر ,أما جكاز اإلقالة فؤلنيا ه
فتجكز قبؿ القبض.

(ُ) المغني :البف قدامة (ْ)ٖٗ/

(ِ) المرجع السابؽ ,الجزء كالصفحة.
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ادلطهة انثاَٙ

إفالص( )1انغزٚى

أولً -صورة المسألة:

رجؿ باع مف رجؿ متاعان فأفمس المبتاع ,ككجد البائع متاعو بعينو كقد كاف المشترم قبضو كلـ يأخذ
البائع مف ثمنو شيئان ,أيككف أحؽ مف الغرماء(ِ).
ثانياً -تحرير محل النزاع:
اتفؽ الفقياء عمى أف صاحب السمعة قبؿ القبض أحؽ بيا؛ ألنيا مف ضمانو(ّ) ,كاختمؼ الفقياء حاؿ
إفبلس المشترم بعد تسمـ المبيع كقبؿ دفع الثمف.
ثالثاً -مذاىب الفقياء:
(ْ)

المذىب األول :ذىب جميكر الفقياء المالكية

كالشافعية

(ٓ)

(ٔ)

كالحنابمة

إلى القكؿ :إف البائع إذا كجد المتاع

عند المشترم المفمس ,كلـ يكف أدل الثمف فإف البائع أحؽ بالمتاع دكف الغرماء ,إال أف يشاء أف يككف أسكة
بالغرماء.
(ٕ)

المذىب الثاني :ذىب الحنفية

إلى القكؿ :إف البائع إذا كجد المتاع عند المشترم المفمس ,فإنو أحد الغرماء

كليس لو الحؽ في أخذ العيف المكجكدة؛ ألف المشترل بالقبض انتقمت إليو الممكية.

ُ
( ) اإلفبلس ,لغة :فنس :ابف األعرابي :الفنس الفقر المدقع؛ قاؿ األزىرم :األصؿ فيو الفمس اسـ مف اإلفبلس ,فأبدلت البلـ نكنان

كما ترل ,لساف العرب (ٔ ,)ُٔٔ/انظر :مجمؿ المغة البف فارس (ص ,)َٕٓ :انظر :مختار الصحاح (ص ,)ِِْ :القامكس
المحيط (ص.)ّٓٔ :

في الشرع :مف عميو ديكف ال يفي بيا مالو ,ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف :لمنككم(ْ ,)ُِٕ/انظر :مغني المحتاج إلى معرفة
معاني ألفاظ المنياج :لمشربيني(ّ ,)ٕٗ/انظر :بداية المجتيد كنياية المقتصد :البف رشد(ْ.)ٕٔ/
(ِ) انظر :الحجة عمى أىؿ المدينة :لمشيباني(ِ.)ُْٕ/
(ّ) بداية المجتيد كنياية المقتصد :البف رشد(ْ. )َٕ/

(ْ) الكافي في فقو أىؿ المدينة :البف عبد البر(ِ ,)ِّٖ/البياف كالتحصيؿ :البف رشد (َُ ,)ّْٕ/انظر :بداية المجتيد كنياية
المقتصد :البف رشد(ْ ,)ٔٗ/الذخيرة :لمقرافي (ٖ.)ُُٗ/

(ٓ) األـ :لمشافعي (ّ ,)َِّ/الحاكم الكبير :لمماكردم(ٔ ,)ِٔٔ/البياف في مذىب األماـ الشافعي ,)َُٔ/ٔ( :تكممة شرح
الميذب :لممطيعي(ُّ.)ِٕٗ/

(ٔ) مسائؿ اإلماـ أحمد كاسحاؽ بف راىكيو :لمككسج(ٔ ,)ُِّٖ/مختصر الخرقي :لمخرقي(ص ,)ِٕ :الكافي في فقو اإلماـ
أحمد :البف قادمة المقدسي(ِ ,)ٗٗ/المغني :البف قدامة (ْ.)َّٕ/

(ٕ) المبسكط :لمسرخسي (ُّ ,)ُٕٗ/المباب في الجمع بيف السنة كالكتاب :لممنبجي(ِ ,)ٖٓٗ/بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:
لمكاساني (ٓ.)ِِٓ/
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رابعاً -سبب الخالف:
األصؿ في الخبلؼ في ىذه المسألة حديث أبي ىريرة  عف النبي ( :أيما رجل مات أو أفمس
فصاحب المتاع أحق بمتاعو إذا وجده بعينو)(ُ) ,فمنيـ مف حممو عمى عمكمو ,كمنيـ مف خصصو بالقياس
كقالكا :إف معقكلو إنما ىك الرفؽ بصاحب السمعة لككف سمعتو باقية(ِ).
خامساً -األدلة:
أدلة المذىب األول:
استدل القائمون :إن البائع إذا وجد المتاع عند المشتري المفمس ولم يكن أدى الثمن فإن البائع أحق بالمتاع
دون الغرماء ,إل أن يشاء أن يكون أسوة بالغرماء ,بالسنة النبوية واألثر واإلجماع والقياس والمعقول.
أولً -السنة النبوية:
ُ -عف ابف خمدة الزرقي ,ككاف قاضي المدينة ,أنو قاؿ :جئنا أبا ىريرة  في صاحب لنا أفمس فقاؿ :ىذا
الذم قضى فيو رسكؿ اهلل ( :أيما رجل مات أو أفمس فصاحب المتاع أحق بمتاعو إذا وجده بعينو)(ّ).
ِ -عف أبي ىريرة  أف رسكؿ اهلل  قاؿ( :إذا أفمس الرجل فأدرك رجل متاعو بعينو فيو أحق بو)(ْ).
ّ -عف أبي ىريرة  يقكؿ :قاؿ رسكؿ اهلل  أك قاؿ :سمعت رسكؿ اهلل  يقكؿ( :من أدرك مالو بعينو
عند رجل  -أو إنسان  -قد أفمس فيو أحق بو من غيره)(ٓ).
ْ -أف رسكؿ اهلل  قاؿ( :أيما رجل باع متاعاً فأفمس الذي ابتاعو ولم يقبض الذي باعو من ثمنو شيئاً,
فوجد متاعو بعينو ,فيو أحق بو ,وان مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء)(ٔ).
(ُ) أخرجو ابف ماجو في سننو ,كتاب األحكاـ ,باب مف كجد متاعو بعينو عند رجؿ قد أفمس(َِّٔ) ,)ٕٖٗ/ِ( ,أخرجو

الدارقطني في سننو ,كتاب البيكع (َُِٗ) ,)َّْ/ّ( ,قاؿ األلباني( :ضعيؼ) ضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو (ُِِْ)( ,ص:

َّّ).

(ِ) انظر :بداية المجتيد كنياية المقتصد :البف رشد(ْ.)َٕ/
(ّ) سبؽ تخريجو ,صٖٔ.

(ْ) أخرجو البخارم في صحيحو ,كتاب في االستقراض كأداء الديكف كالحجر كالتفميس ,باب :إذا كجد مالو عند مفمس في البيع,
كالقرض كالكديعة ,فيك أحؽ بو (َِِْ) ,)ُُٖ/ّ( ,أخرجو مسمـ في صحيحو ,كتاب المساقاة ,باب مف أدرؾ ما باعو عند
المشترم كقد أفمس فمو الرجكع فيو(ِِ.)ُُّٗ/ّ( ,)ُٓٓٗ-

(ٓ) أخرجو البخارم في صحيحو ,كتاب البيكع ,باب :إذا كجد مالو عند مفمس في البيع ,كالقرض كالكديعة ,فيك أحؽ بو (َِِْ),
(ّ ,)ُُٖ/أخرجو مسمـ في صحيحو ,كتاب البيكع ,باب مف أدرؾ ما باعو عند المشترم كقد أفمس فمو الرجكع فيو (ُٗٓٓ),
(ّ.)ُُّٗ/

(ٔ) أخرجو أبي داكد في سننو ,كتاب البيكع ,أبكاب اإلجارة ,باب في الرجؿ يفمس فيجد الرجؿ متاعو بعينو عنده (َِّٓ),
(ٓ ,)َّٖ/مكطأ مالؾ ركاية أبي مصعب الزىرم ,باب تقميس الغريـ (ِٖٔٔ) ,)ّٖٖ/ِ( ,قاؿ األلباني( :صحيح) إركاء الغميؿ
في تخريج أحاديث منار السبيؿ :لؤللباني(ُّْْ).)ِِٕ/ٓ( ,
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وجو الدللة:
دلت األحاديث بمنطكقيا الصريح عمى أف المشترل إذا أفمس ككجد البائع متاعو بعينو فيك أحؽ بو مف
سائر الغرماء(ُ).
ثانياً -األ ثر:
ُ -عف سعيد بف المسيب ,قاؿ :أفمس مكلى ألـ حبيبة فاختصـ فيو إلى عثماف  فقضى أف مف كاف
اقتضى مف حقو شيئان قبؿ أف يتبيف إفبلسو فيك لو ,كمف عرؼ متاعو بعينو فيك لو(ِ).
ِ -إف أبا عبيدة بف الجراح  كتب إلى عمر بف الخطاب  فيما أحرز المشرككف ,ثـ ظير المسممكف
عمييـ بعد ,قاؿ( :كمف كجد مالو بعينو فيك أحؽ بو ما لـ يقسـ)(ّ).
ثالثاً -اإلجماع:
أجمع الصحابة عمى القكؿ بما ركم عف عثماف بف عفاف  كعمي بف أبي طالب  ,بأف البائع أحؽ
بالسمعة إذا كانت قائمة(ْ).
رابعاً -القياس:

قياس ىذه الحاؿ عمى صاحب الشفعة إف شاء؛ ألف َّ
كؿ مف يجعؿ لو شيء فيك إليو إف شاء أخذه ,كاف

شاء تركو(ٓ).

خامساً -المعقول:
ُ -ألنو نكع معاكضة يمحقو الفسخ ينتقؿ بو حؽ المعاكض مف عيف إلى ذمة ,فجاز لو الرجكع إلى العيف
عند خراب الذمة ,كالمكاتب إذا عجز عف الماؿ(ٔ).

(ُ) شرح صحيح البخارم :البف بطاؿ (ٔ ,)ِْٓ/عمدة القارم شرح صحيح البخارم :لمعيني(ُِ ,)ِّٖ-ِّٕ/الحاكم الكبير:
لمماكردم(ٔ ,)ِٔٗ/شرح منتيى اإلرادات :لمبيكتي(ِ.)ُّٔ/

(ِ) أخرجو البخارم في صحيحو ,كتاب في االستقراض كأداء الديكف كالحجر كالتفميس ,باب :إذا كجد مالو عند مفمس في البيع,
كالقرض كالكديعة ,فيك أحؽ بو (ّ ,)ُُٖ/عمدة القارم شرح صحيح البخارم :لمعيني(ُِ ,)ِّٕ/شرح الزركشي عمى مختصر
الخرقي :لمزركشي(ْ)ٕٔ/

(ّ) مصنؼ ابف أبي شيبة ,كتاب السير ,في العبد يأسره العدك ,ثـ يظير عميو المسممكف (َِّّّْ) ,)ْْْ/ُِ( ,سنف سعيد
ابف منصكر ,باب ما أحرزه المشرككف مف المسمميف ثـ يفيئو اهلل عمى المسمميف (ِٕٗٗ).)ّّٓ/ِ( ,

(ْ) اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء :البف المنذر (ٔ.)ِْْ/
(ٓ) انظر :األـ :لمشافعي (ّ.)َِّ/

(ٔ) البياف في مذىب اإلماـ الشافعي :لمعمراني(ٔ.)ُُٔ/
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ِ -ألف عقد البيع يمحقو الفسخ باإلقالة فجاز فيو الفسخ لتعذر العكض أك القيمة أك الثمف ,كالمسمـ فيو إذا
تعذر ,كألنو إذا شرط في البيع رىنان ,فعجز عف تسميمو استحؽ الفسخ ,كىك كثيقة بالثمف ,فالعجز عف تسميـ
الثمف بنفسو أكلى(ُ).
أدلة المذىب الثاني:

استدل القائمون :إن البائع إذا وجد المتاع عند المشتري المفمس فأنو كأحد الغرماء وليس لو الحق

في أخذ العين الموجودة؛ ألن المشترى بالقبض انتقمت إليو الممكية ,بالسنة النبوية واألثر والمعقول

والقياس.

أولً -السنة النبوية:

ُ -عف أبي ىريرة  ,عف النبي  قاؿ( :أيما رجل باع سمعة فوجدىا بعينيا عند رجل قد أفمس ولم يكن
قبض من ثمنيا شيئاً فيو أسوة الغرماء)(ِ).
ِ -عف قتادة  ,عف عمي  ,قاؿ( :إذا أفمس الرجل وسمعتو قائمة بعينيا ,فيو أسوة الغرماء)(ّ).

وجو الدللة:
دؿ الحديث عمى أف البائع لـ يكف لو حؽ حبس المبيع حاؿ ككف المشترم حيان مميان فبل يككف أحؽ بثمنو

بعد مكتو ,كافبلسو؛ ألف الثمف بدؿ المبيع قائـ مقامو ,كاعتبار الثمف بالمبيع غير سديد(ْ).

ثانياً -األ ثر:

ُ -ذكر أبك عمر بف عبد البر أف قتادة ركل عف خبلس بف عمرك ,عف عمي  قاؿ" :ىك فييا أسكة
الغرماء إذا كجدىا بعينيا"(ٓ) ,كركم عف عمي



أنو قضى بالسمعة لممفمس(ٔ).

ِ -كركل الثكرم عف مغيرة ,عف إبراىيـ قاؿ :ىك كالغرماء فيو سكاء(ٕ).
ثالثاً -القياس:

(ُ) تكممة شرح الميذب :لممطيعي(ُّ.)ِٗٗ/

(ِ) فضائؿ أبي حنيفة كأخباره البف أبي العكاـ (ُْٗ)( ,ص ,)ِّّ :قاؿ األلباني( :صحيح) صحيح الجامع الصغير كزيادتو
(ِٗٗٔ – ُِٕٓ).)ِٓٓ/ُ( ,

(ّ( مصنؼ ابف أبي شيبة ,في الرجؿ يمكت أك يفمس كعنده سمعة بعينيا (َِْٕٗ) ,)ّٕ/ٔ( ,مصنؼ ابف أبي شيبة ,الرجؿ
يمكت أك يفمس كعنده سمعة بعينيا.)ِٕٗ/ْ( ,)ََُِٖ( ,

(ْ) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني(ٓ.)ِِٓ/

(ٓ) المباب في الجمع بيف السنة كالكتاب :لممنبجي(ِ.)ُٓٗ/
(ٔ) بداية المجتيد كنياية المقتصد :البف رشد(ْ.)َٕ/

(ٕ) المباب في الجمع بيف السنة كالكتاب :لممنبجي(ِ.)ِٓٗ/
89

إف لمبائع حبس المبيع عمى ثمنو ,كما أف لممرتيف حبس الرىف عمى حقو ,فمما كاف المرتيف لكرد الرىف
عمى راىنو لـ يكف لو الرجكع إليو عند تعذر حقو كجب إذا سمـ البائع المبيع إلى مشتريو أف ال يككف لو الرجكع

إليو عند تعذر ثمنو ,كتحديد ذلؾ قياسان عمى أنو محبكس الستيفاء الحؽ منو ,فكجب أف يككف رفع اليد عنو
مسقطان لحؽ االستيفاء منو كالرىف(ُ).
رابعاً -المعقول:

ُ -ألف حؽ االستيفاء يتعمؽ بالمالية دكف العيف(ِ).
ِ -لمبائع حؽ اإلمساؾ لقبض الثمف فمما سممو أسقط حؽ اإلمساؾ فمـ يكف لو أف يرجع في ذلؾ باإلفبلس
كالمرتيف إذا سمـ الرىف إلى الراىف ,كألنو ساكل الغرماء في سبب االستحقاؽ فيساكييـ في االستحقاؽ
كسائرىـ(ّ).
ّ -إف اإلفبلس يكجب العجز عف تسميـ العيف ,كىك غير مستحؽ بالعقد ,فبل يثبت حؽ الفسخ باعتباره,
كانما المستحؽ كصؼ في الذمة ,أعني :الديف كبقبض العيف يتحقؽ بينيما مبادلة ىذا ىك الحقيقة فيجب
اعتبارىا إال في مكضع التعذر كالسمـ؛ ألف االستبداؿ ممتنع فأعطي لمعيف حكـ الديف(ْ).

سادساً -المناقشة:

مناقشة المذىب األول:
ُ -يحمؿ الحديث عمى العكارم كاألمانات كالغصكب .كأما غير تمؾ الصكر ,كالمعاكضات كالديكف ,فمـ يرد
الحديث فيو ,كانما كرد فيما كجد مالو بعينو ,كالمبيع ليس مف مالو ,بؿ ىك مف ماؿ المشترم؛ ألف تبدؿ
الممؾ يكجب تبدؿ العيف(ٓ).
ِ -الحديث محمكؿ عمى ما إذا قبض المبيع بغير إذف البائع(ٔ).
ّ -قاؿ أبك عمر ابف عبد البر" :الحديث الرابع مرسؿ

(ٕ)

في (المكطأ) عند جميع ركاتو عند مالؾ"(ٖ).

(ُ) الحاكم الكبير :لمماكردم(ٔ.)ِٕٔ/

(ِ) انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني(ٕ.)َِْ/

(ّ) الشرح الكبير عمى متف المقنع :البف قدامة الجماعيمي(ْ ,)ْٔٓ/المغني :البف قدامة (ْ.)َّٕ/
(ْ( البناية شرح اليداية :لمعيني(ُُ.)ُِٕ/

(ٓ) فيض البارم عمى صحيح البخارم (ّ ,)ٕٕٓ/انظر :المباب في الجمع بيف السنة كالكتاب :لممنبجي(ِ ,)َٓٗ/انظر :بداية
المجتيد كنياية المقتصد :البف رشد(ْ ,)َٕ/انظر :المعتصر مف المختصر مف مشكؿ اآلثار :لمممطي(ِ.)ّْ/

(ٔ) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني(ٓ ,)ِِٓ/المبسكط :لمسرخسي (ُّ.)ُٖٗ/

(ٕ) الحديث المرسؿ :ما ركاه التابعي دكف ذكر الصحابي .تدريب الراكم(ُ" ,)ُٗٓ/إف المرسؿ أكثر الناس عمى ترؾ االحتجاج
بو" االعتبار في الناسخ كالمنسكخ مف اآلثار (ص.)ُٓ :

(ٖ) االستذكار :البف عبد البر(ٔ ,)َّٓ/انظر :المباب في الجمع بيف السنة كالكتاب :لممنبجي(ِ.)ُٓٗ/
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ْ -الحديث تفرد بو أبك ىريرة  ,كذلؾ كىف في الحديث يمنع مف األخذ بو(ُ).
ٓ -حديث (أيما رجؿ) مردكد بجممتو لمخالفتو لؤلصكؿ المتكاترة عمى طريقتيـ في رد خبر الكاحد إذا خالؼ
األصكؿ المتكاترة؛ لككف خبر الكاحد مظنكنان ,كاألصكؿ يقينية مقطكع بيا(ِ).
ٔ -تأكيؿ حديث أبي ىريرة  أنو إذا باع شيئان عمى أنو بالخيار فكجد المشترم مفمسان في مدة الخيار فيك
أحؽ بمالو ,أم فيتخير الفسخ كيككف معناه إرشادان إلى ما ىك األكثؽ(ّ).
مناقشة المذىب الثاني:
ُ -كيفارؽ المبيع الرىف؛ فإف إمساؾ الرىف إمساؾ مجرد عمى سبيؿ الكثيقة ,كليس ببدؿ ,كالثمف ىاىنا بدؿ
عف العيف ,فإذا تعذر استيفاؤه ,رجع إلى المبدؿ(ْ).
ِ -لما لـ يمحؽ الكاىب ضرر بفمس مف كىب لـ يستحؽ الرجكع عميو بفمسو ,كلما لحؽ البائع ضرر بفمس
المشترم استحؽ الرجكع عميو بفمسو(ٓ).
ّ -إف بقاء العيف شرط لممؾ الفسخ ,كىي مكجكدة في حؽ مف كجد متاعو دكف مف لـ يجده(ٔ).
ْ -إذا ثبت االستدالؿ يمكف التأكيؿ أف البائع بالخيار إف شاء رجع في السمعة كاف شاء لـ يرجع ,ككاف
أسكة الغرماء(ٕ).
ٓ -إف حمؿ الحديث عمى الكديعة كالعارية ,مدفكع بما كرد في لفظ حديث أبي ىريرة في بعض الركايات مف
ذكر البيع(ٖ).
ٔ -إف الثمف في البيع مستكفى مف ذمة المشترم كما أف السكنى في اإلجارة مستكفاة مف الدار المستأجرة
فمما كاف خراب الدار يقتضي فسخ اإلجارة كاسترجاع األجرة كجب أف يككف خراب الذمة يقتضي فسخ البيع
كاسترجاع العيف المبيعة ,كتحديد ذلؾ أنو حؽ تعيف استيفاؤه مف محؿ ,فكجب أف يككف خراب المحؿ عند
استيفاء الحؽ منو مكجبان لمفسخ كاإلجارة(ٗ).
(ُ( الحاكم الكبير :لمماكردم(ٔ.)ِٖٔ/

(ِ( بداية المجتيد كنياية المقتصد :البف رشد(ْ.)َٕ/
(ّ( البناية شرح اليداية :لمعيني(ُُ.)ُِٖ/

(ْ( المغني :البف قدامة (ْ ,)َّٕ/انظر :الحاكم الكبير :لمماكردم(ٔ ,)ِٔٗ/انظر :الشرح الكبير عمى متف المقنع :البف قدامة
الجماعيمي (ْ.)ْٔٔ/

(ٓ( الحاكم الكبير :لمماكردم(ٔ.)َِٕ/
(ٔ( المغني :البف قدامة (ْ.)َّٕ/

(ٕ) انظر :الشرح الكبير عمى متف المقنع :البف قدامة الجماعيمي (ْ ,)ْٔٔ/المغني :البف قدامة (ْ)َّٕ/
(ٖ) انظر :بداية المجتيد كنياية المقتصد :البف رشد(ْ.)َٕ/
(ٗ) الحاكم الكبير :لمماكردم(ٔ.)ِٔٗ/
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سابعاً -الترجيح:

كالذم يراه الباحث راجحان – كاهلل كأعمـ – المذىب األكؿ الجميكر القائؿ :إف البائع أحؽ بالمبيع إذا

كجده بعينو بعد إفبلس المشترم ,كلـ يقبض مف ثمنو أم جزء ,لؤلسباب اآلتية:

ُ -أبي ىريرة  مف جممة الصحابة كليس تفرده بالحديث مانعان مف األخذ بو كما تفرد بالركاية عف النبي

 ىك كغيره مف الصحابة ,كقد أخذ المسممكف كميـ بيا كعممكا(ُ).
ِ -تأكيؿ قكلو( :فكجد رجؿ متاعو بعنيو) أم أمانتو ,أك كديعتو ,ففي حديث أبي ىريرة ما يبطؿ ىذه
الدعكل ,قاؿ:قاؿ النبي( :إذا أفمس الرجل فوجد البائع سمعتو بعينيا فيو أحق بيا دون الغرماء)(ِ)(ّ),
كالحديث ذكر في البيكع ال في الكديعة كاألمانة(ْ).
ّ -إف فسخ العقد حاؿ إفبلس المشترم كبقاء عيف المبيع ثبت بالسنة النبكية(ٓ).
بكب البخارم في صحيحو لذلؾ فقاؿ :باب إذا كجد مالو عند مفمس في البيع ,كالقرض ,كالكديعة,
ْ -كقد َّ
فيك أحؽ بو(ٔ).

(ُ) الحاكم الكبير :لمماكردم(ٔ.)ِٔٗ/
(ِ) سبؽ تخريجو ,صٖٔ.

(ّ) اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء :البف المنذر (ٔ ,)ِْٓ -ِْْ/اإلقناع :البف المنذر (ِ.)ِٓٔ/
(ْ) فيض البارم عمى صحيح البخارم :البف معظـ شاه(ّ.)ٕٕٓ/
(ٓ) انظر :الكافي في فقو اإلماـ أحمد :البف قدامة (ِ.)ٗٗ/

(ٔ) صحيح البخارم ,كتاب في االستقراض كأداء الديكف كالحجر كالتفميس (ّ.)ُُٖ/
95

ادلطهة انثانث
مثٍ انكهة

أولً -صورة المسألة:

رجؿ يمتمؾ كمب صيد أك حراسة أك كمبان ضاريان كيريد بيعو(ُ).

ثانياً -تحرير محل النزاع:

اتفؽ الفقياء عمى أف الكبلب المعممة ىي المقصكدة بالكتاب كالسنة(ِ) ,كاختمفكا في جكاز بيع الكبلب.

ثالثاً -مذاىب الفقياء:

المذىب األول :ذىب المالكية في المشيكر(ّ) كالشافعية
المذىب الثاني :ذىب الحنفية
رابعاً -سبب الخالف:

(ْ)

(ٔ)

(ٓ)

كالحنابمة

إلى القكؿ بحرمة بيع الكمب.

إلى القكؿ بجكاز بيع الكمب مطمقان ,كال بأس بثمنو.

يرجع سبب اختبلؼ الفقياء في ىذه المسألة ,أف المانعيف اعتمدكا عمى النيى الصريح الكارد في

أحاديث النبي  كأف النيي عاـ ,كالكمب نجس العيف كالخنزير ال يجكز االنتفاع بو بالبيع كالشراء كال يعد ماالن,
أما مف أجاز فعمدتو أنو طاىر العيف غير محرـ األكؿ ,فجاز بيعو كاألشياء الطاىرة العيف(ٕ).

خامساً -أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األول:

استدل القائمون بحرمة بيع الكمب ,بالسنة النبوية والقياس والمعقول.

(ُ) انظر :الحجة عمى أىؿ المدينة :لمشيباني(ِ.)ْٕٓ/

(ِ) انظر :اإلقناع في مسائؿ اإلجماع :البف القطاف(ُ.)ُّّ/

(ّ) بداية المجتيد كنياية المقتصد :البف رشد(ّ ,)ُْٔ/مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ :لمحطاب(ْ ,)ِٕٔ/الكافي في
فقو أىؿ المدينة :البف قدامة الجماعيمي(ِ ,)ْٕٔ/قاؿ مالؾ( :أكره ثمف الكمب الضارم كغير الضارم) االستذكار :البف عبد
البر(ٔ ,)ِْٖ/كقد قيؿ في كمب الصيد كالماشية انو جائز بيعو ,الكافي في فقو أىؿ المدينة :البف قدامة الجماعيمي (ِ.)ٕٔٓ/

(ْ) الحاكم الكبير :لمماكردم(ٓ ,)ّٕٓ/فتح العزيز بشرح الكجيز = الشرح الكبير لمرافعي :لمقزكيني(ٖ ,)ُُِ/نياية المطمب في
دراية المذىب :لمجكيني إماـ الحرميف(ِ ,)َٔٗ/كال يجكز اقتناؤه إال لحاجة بقدرىا= كحراسة ماشية كزرع كصيد ,كيجب زكاؿ اليد

عنو بفراغيا( ,حاشيتا قميكبي كعميرة (ِ ,)ُٕٗ/األـ :لمشافعي (ّ.)ُُ/

(ٓ) المغني :البف قدامة (ْ ,)ُٖٗ/الشرح الكبير عمى متف المقنع :البف قدامة الجماعيمي(ْ ,)ُّ/شرح الزركشي عمى مختصر
الخرقي :لمزركشي(ّ.)َٕٔ/

(ٔ) المبسكط :لمسرخسي (ُُ ,)ِّْ/قاؿ السرخسي :الصحيح مف المذىب أف المعمـ كغير المعمـ إذا كاف بحيث يقبؿ التعميـ
سكاء في حكـ البيع ,المبسكط :لمسرخسي (ُُ ,)ِّٓ/بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني(ٓ ,)ُّْ/كركم عف أبي
يكسؼ -رحمو اهلل :أنو ال يجكز بيع الكمب العقكر ,بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني(ٓ ,)ُّْ/اليداية في شرح بداية
المبتدم :لممرغيناني(ّ.)ٕٕ/

(ٕ) انظر :التكضيح لشرح الجامع الصحيح :البف الممقف(ُْ ,)ُُٕ/انظر :بداية المجتيد كنياية المقتصد :البف رشد(ّ.)ُْٔ/
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أولً -السنة النبوية:

ُ -عف أبي مسعكد األنصارم ( :أن رسول اهلل  نيى عن ثمن الكمب ,ومير البغي ,وحموان
الكاىن)(ُ).
ِ -عف ابف عباس ,قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل  " :ثمن الكمب خبيث" ,قاؿ " :فإذا جاءك يطمب ثمن الكمب,
فامأل كفيو تراباً)(ِ).
-

قاؿ الترمذم (كفي الباب عف عمر ,كابف مسعكد ,كجابر ,كأبي ىريرة ,كابف عباس ,كابف عمر ,كعبد

اهلل بف جعفر)

(ّ)

كميـ ذكر عف النبي  نفس المعني.

وجو الدللة:
دؿ الحديث بظاىره عمى النيي عف ثمف الكمب ,كىذا النيي يقتضي التحريـ ,مما يدؿ عمى تحريـ بيعو

مطمقان ككذا االستفادة مف ثمنو(ْ).
ثانياً -القياس:

قياس بيع الكمب كاالنتفاع بثمنو عمى الخمر كالخنزير بجامع النيي عف االقتناء ,كنجاسة العيف ,كبما

أنو ال يجكز بيعيما كاالستفادة بثمنيما كذا بيع الكمب(ٓ).
ثالثاً -المعقول:

ُ -ألف الكمب يجب غسؿ اإلناء مف كلكغو ,فكجب أف يحرـ ثمنو كقيمتو كالخنزير(ٔ) ,كالعمة المشتركة
المحرمة ىي النجاسة.
ِ -ألنو حيكاف منيي عف اتخاذه في الجممة كالسباع(ٕ).

(ُ) أخرجو البخارم في صحيحو ,كتاب البيكع ,باب ثمف الكمب (ِِّٕ) ,)ْٖ/ّ( ,أخرجو مسمـ في صحيحو ,كتاب المساقاة,
باب تحريـ ثمف الكمب ,كحمكاف الكاىف ,كمير البغي ,كالنيي عف بيع السنكر (ُٕٔٓ).)ُُٖٗ/ّ( ,

(ِ) أخرجو أحمد في مسنده ,مسند عبد اهلل بف العباس بف عبد المطمب ,)َّٗ/ْ( ,)ُِِٓ( ,أخرجو أبي يعمى المكصمي في

مسنده ,أكؿ مسند ابف عباس (ََِٔ) ,)ْٖٔ/ْ( ,كاسناده صحيح.

(ّ) أخرجو الترمذم في سننو ,أبكاب البيكع ,باب ما جاء في ثمف الكمب (ُِٕٓ).)ٓٔٔ/ّ( ,

(ْ) انظر :فتح البارم :البف حجر العسقبلني (ْ ,)ِْٔ/انظر :عمدة القارم شرح صحيح البخارم :لمعيني(ُِ ,)ٖٓ/انظر:
فيض القدير :لممناكم(ٔ ,)َّٖ/انظر :تحفة األحكذم :لممباركفكرم(ْ ,)ُّْ/البياف كالتحصيؿ :البف رشد (ٖ.)ِٖ/

(ٓ) انظر :األـ :لمشافعي (ِ ,)ِّٓ/انظر :المغني :البف قدامة (ْ ,)َُٗ/انظر :الشرح الكبير عمى متف المقنع :البف قدامة
الجماعيمي(ْ.)ُّ/

(ٔ) الحاكم الكبير :لمماكردم(ٓ ,)ّٕٔ/انظر :الكافي في فقو اإلماـ أحمد :البف قدامة الجماعيمي(ِ ,)ٕ/انظر :كشاؼ القناع
عف متف اإلقناع :لمبيكتي(ّ.)ُْٓ/

(ٕ) اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخبلؼ (ِ ,)ّٓٔ/المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة (ص.)َُُْ :
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ّ -النيى عف ثمف الكمب كالخمر كىك معمؿ بالنجاسة فيتعدل إلى كؿ نجس(ُ).
أدلة المذىب الثاني:

استدل القائمون بجواز بيع الكمب مطمقاً ,ول بأس بثمنو ,بالسنة النبوية واألثر والمعقول.

أولً -السنة النبوية:

ُ -عف جابر بف عبد اهلل ,قاؿ( :نيى رسول اهلل  عن ثمن الكمب ,إل الكمب المعمم)(ِ).
ِ -عف حماد بف سممة ,عف أبي الميزـ ,عف أبي ىريرة  قاؿ( :نيى عن ثمن الكمب ,إل كمب
الصيد)(ّ).

وجو الدللة:
دؿ الحديث عمى جكاز بيع الكبلب التي ينتفع بيا مف جيتيف :إحداىما أنو إذا جاز بيع الكمب المعمـ
يفرؽ بينيما ,كالثانية أف ذكره لمكمب المعمـ؛ ألجؿ ما فيو مف النفع ككؿ
جاز بيع غيره مف الكبلب؛ ألف أحدان لـ ٌ

ما أبيح االنتفاع بو منيا فيك مثمو ,كيدؿ لذلؾ أف النيي إنما يتناكؿ الكبلب التي ال نفع فييا ,كانما يبتغى فييا
اليراش

(ْ)

كالقمار(ٓ)(ٔ).

ّ -ركل أبك حنيفة  في مسنده عف الييثـ عف عكرمة عف ابف عباس ,قاؿ( :أرخص رسول اهلل  في
ثمن كمب الصيد)(ٕ).

(ُ) انظر :الكسيط في المذىب (ّ ,)ِٕ/انظر :النجـ الكىاج في شرح المنياج (ْ ,)ِٔ/مختصر اإلنصاؼ كالشرح الكبير
(مطبكع ضمف مجمكعة مؤلفات الشيخ محمد بف عبد الكىاب ,الجزء الثاني) (ص.)َْٗ :

(ِ) أخرجو أحمد في مسنده ,مسند جابر بف عبد اهلل رضي اهلل عنو(ُُُْْ) ,)َِّ/ِِ( ,أخرجو الدارقطني في سننو ,كتاب
البيكع (ِْٕ) ,)ّٕ/ّ( ,قاؿ األلباني :حسف ,المسند المكضكعي الجامع لمكتب العشرة (ُٓ.)ُْٖ/

(ّ) أخرجو الترمذم في سننو ,أبكاب البيكع (ُُِٖ) )َٕٓ/ّ( ,كقاؿ" :ىذا حديث ال يصح مف ىذا الكجو كأبك الميزـ اسمو يزيد
بف سفياف كتكمـ فيو شعبة بف الحجاج كضعفو"" .الحديث ضعيؼ ال يصمح لبلحتجاج" ,تحفة األحكذم :لممباركفكرل(ْ,)ُْٖ/

قاؿ األلباني) :حسف) صحيح الجامع الصغير كزيادتو (ْٗٗٔ))ُُٕٔ/ِ( ,

(ْ)اليراش :الميارشة بالكبلب ,كىك تحريش بعضيا عمى بعض .كالتيريش :التحريش ,الصحاح تاج المغة كصحاح العربية
(ّ ,)َُِٕ/المغرب في ترتيب المعرب (ص ,)َّٓ :مختار الصحاح (ص ,)ِّٔ :لساف العرب (ٔ.)ّّٔ/

(ٓ) القمار :كؿ لعب يشترط فيو غالبا أف يأخذ الغالب شيئا مف المغمكب فيك قمار في عرؼ زماننا ,الكميات (ص ,)َِٕ :معجـ
المغة العربية المعاصرة (ّ.)ُٖٕٓ/

(ٔ) تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشمبي :لمزيمعي(ْ.)ُِٓ/

(ٕ) أخرجو أبي حنيفة في مسنده :البف خسرك ,كركاه أبك يحيى الحماني عف أبي حنيفة ,عف حماد ,عف الشعبي(َُُٗ),
(ِ ,)ٖٓٓ/نصب الراية :لمزيمعي(ْ ,)ّٓ-ْٓ/كاسناده حسف.
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وجو الدللة:
دؿ الحديث عمى تقدـ نيي انتسخ ,فإنيـ كانكا ألفكا اقتناء الكبلب ,ككانت تؤذم الضيفاف كالغرباء فنيكا
عف اقتنائيا فشؽ ذلؾ عمييـ فأمركا بقتؿ الكبلب كنيكا عف بيعيا تحقيقان لمزجر عف العادة المألكفة ,ثـ رخص

ليـ بعد ذلؾ في ثمف ما يككف منتفعان بو مف الكبلب(ُ).
ثانياً -األ ثر:
-

عف عبد اهلل بف عمرك ,قاؿ" :في كمب الصيد أربعكف درىمان ,كفي كمب الماشية شاة مف الغنـ ,كفي

كمب الحرث فرؽ مف طعاـ ,كفي كمب الدار فرؽ مف تراب ,حؽ عمى الذم أصابو أف يعطيو ,كحؽ عمى
صاحب الكمب أف يقبمو"(ِ).
-

عبد اهلل بف عمرك ,أنو قضى في كمب صيد ,قتمو رجؿ ,بأربعيف درىمان ,كقضى في كمب ماشية,

بكبش(ّ).
-

كركم عف عبد اهلل بف عمرك بف العاص :أنو قضى في كمب صيد قتمو رجؿ بأربعيف درىمان ,كقضى في

كمب ماشية بكبش ,كركم عنو ,في كمب الزرع بفرؽ مف طعاـ ,كفي كمب الدار فرؽ
-

(ْ)

مف تراب(ٓ).

عف عمراف بف أبي أنس« ,أف عثماف أغرـ رجبلن ثمف كمب قتمو عشريف بعي انر» (ٔ).

وجو الدللة من ىذه اآلثار:
دلت اآلثار عمى أف الكمب كاف كاف ميتان لو قيمة شرعان ,كبما أنو يعد ماالن شرعان جاز بيعو كسائر
األمكاؿ.
ثالثاً -القياس:
-

جكاز بيع الكمب قياسان عمى جكاز بيع الفيد كالسباع كالطيكر؛ ألنيا يجكز االنتفاع بيا شرعان كتقبؿ

التعميـ(ٕ).
(ُ) العناية شرح اليداية :لمبابرتي(ٕ.)َُِ/

(ِ) مصنؼ ابف أبي شيبة ,كتاب البيكع كاالقضية ,مف رخص في ثمف كمب الصيد (ُُِّٔ).)ِْٕ/ٔ( ,

(ّ) شرح معاني اآلثار ,كتاب البيكع ,باب ثمف الكمب(ِٕٕٓ) ,)ٖٓ/ْ( ,السنف الكبرل لمبييقي ,كتاب البيكع ,باب النيي عف
ثمف الكمب(َُُُْ) )ُِ/ٔ( ,كقاؿ :ىذا مكقكؼ.

(ْ) الفرؽ :مكياؿ معركؼ بالمدينة ,كىك ستة عشر رطبل ,الصحاح تاج المغة كصحاح العربية (ْ ,)َُْٓ /انظر :مجمؿ المغة

البف فارس (ص)ُٕٖ :

(ٓ) معرفة السنف كاآلثار ,كتاب البيكع ,باب النيي عف بيع الكمب(ُُّْٓ).)ُٕٔ/ٖ( ,

(ٔ) المبسكط :لمسرخسي (ُُ ,)ِّٓ/شرح النككم عمى مسمـ :لمنككم(َُ ,)ِّّ/معرفة السنف كاآلثار ,كتاب البيكع ,باب النيي
عف بيع الكمب (ُُّٗٓ) ,)ُٕٓ/ٖ( ,السنف الكبرل لمبييقي ,كتاب البيكع ,باب النيي عف ثمف الكمب(َُُُّ).)ُُ/ٔ( ,

(ٕ) انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني(ٓ ,)ُّْ/انظر :المبسكط :لمسرخسي (ُُ ,)ِّٓ/انظر :تبييف الحقائؽ
شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشمبي :لمزيمعي(ْ.)ُِٔ/
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-

كذا الحمار األىمي في جكاز االنتفاع بو كتحريـ أكؿ لحمو ,فكجب أف يككف مثمو في جكاز بيعو(ُ).

-

االنتفاع بمنفعة الكمب يقع تبعان لممؾ العيف ال قصدان في المنفعة إال أنو يكرث كالمنفعة كحدىا ال تكرث,

فيجرم مجرل االنتفاع بمنافع العبد كاألمة كالثكب(ِ).
رابعاً -المعقول:

ُ -الكمب المعمـ ال شؾ في جكاز بيعو؛ ألنو آلة الحراسة كاالصطياد فيككف محبلن لمبيع؛ ألنو منتفع بو
حقيقة كشرعان فيككف ماالن ,كغير المعمـ فؤلنو يمكف أف ينتفع بو بغير االصطياد(ّ).
ِ -الكمب ماؿ ,فكاف محبلن لمبيع؛ ألنو منتفع بو حقيقة مباح االنتفاع بو شرعان عمى اإلطبلؽ فكاف ماالن(ْ).
ّ -إذا صادؼ البيع محبلن منتفعان بو حقيقة مباح االنتفاع بو عمى اإلطبلؽ مست الحاجة إلى شرعو؛ ألف
شرعو يقع سببان ,ككسيمة لبلختصاص القاطع لممنازعة إذ الحاجة إلى قطع المنازعة فيما يباح االنتفاع بو
شرعان عمى اإلطبلؽ ال فيما يجكز(ٓ).
ْ -يجكز تمميؾ الكمب بغير عكض في حالة الحياة باليبة ,كبعد المكت بالكصية فيجكز تمميكو بالعكض
أيضان ,كبيذا يتبيف أنو ليس بنجس العيف؛ فإف االنتفاع بما ىك نجس العيف ال يحؿ في حالة االختيار
كالخمر ,كال يجكز تمميكو قصدان باليبة كالكصية(ٔ).
سادساً -المناقشة:

مناقشة المذىب األول:

ُ -إف النيي كاف قبؿ اإلباحة كما يجكز االنتفاع بو يجكز بيعو كالكمب يمكف االنتفاع بو معمَّمان كاف أك
غير معمَّـ إما اصطيادان أك حراسة؛ ألف كؿ كمب يحفظ البيت كيخبر عف الجائي بنباحو(ٕ).

ِ -ال نسمـ نجاسة العيف ,كلك سمـ فيحرـ التناكؿ دكف البيع(ٖ).

(ُ) المعتصر مف المختصر مف مشكؿ اآلثار :لمممطي(ُ.)ّْٔ/
(ِ) البناية شرح اليداية :لمعيني(ٖ.)ُّٖ/

(ّ) العناية شرح اليداية :لمبابرتي(ٕ ,)ُُٖ/انظر :االختيار لتعميؿ المختار :لممكصمي(ِ ,)ٗ/انظر :اليداية في شرح بداية
المبتدم :لممرغيناني (ّ ,)ٕٕ/مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر :لشيخي زاده(ِ.)َُٕ/

(ْ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني(ٓ.)ُّْ/
)ٓ( المرجع السابؽ الجزء كالصفحة.

(ٔ( المبسكط :لمسرخسي (ُُ.)ِّٓ/

(ٕ( تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشمبي :لمزيمعي(ْ.)ُِٓ/
(ٖ( اليداية في شرح بداية المبتدم :لممرغيناني(ّ.)ٕٖ/
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ّ -قكليـ :نجس العيف ىذا ممنكع؛ فإنو يباح االنتفاع بو شرعان عمى اإلطبلؽ اصطيادان ,كحراسة(ُ).
ْ -ال ينعقد بيع الخنزير مف المسمـ؛ ألنو ليس بماؿ في حؽ المسمميف ,فأما أىؿ الذمة فبل يمنعكف مف بيع
الخمر ,كالخنزير؛ ألنو مباح االنتفاع بو شرعان ليـ كالخؿ ,ككالشاة لنا فكاف ماالن في حقيـ فيجكز بيعو(ِ).
مناقشة المذىب الثاني:
ُ -األحاديث الصحيحة عف النبي  في النيي عف ثمف الكمب خالية عف ىذا االستثناء ,كانما االستثناء
في أحاديث النيي عف االقتناء(ّ).
ِ -إف ىذا االستثناء شاذ فبل يعكؿ عميو ,كأيضان لك صح ىذا االستثناء لكاف نيي النبي  عف ثمف الكمب
مف باب المغك؛ ألف كمبان ال يصاد بو ال ينتفع بو في الحرث ,كال الماشية ,ال يمكف أف يباع ,فمذلؾ تعيف أف
يككف النيي عف ثمف الكمب إنما ىك في الكمب الذم ينتفع بو كيباح اقتناؤه(ْ).
ّ -كأما الجكاب عف حديث جابر فمف كجكه:
أحدىا :ضعؼ إسناده؛ ألف الحسف بف أبي جعفر مطرح الحديث.
كالثاني :إف قكلو "إال الكمب المعمـ" راجع إلى مضمر محذكؼ كتقديره أنو نيى عف ثمف الكمب كاقتنائو إال الكمب

المعمـ فيجكز اقتناؤه(ٓ).

ْ -أما قياسيـ عمى الفيد كنحكه فأنو طاىر بخبلؼ الكمب(ٔ) ,كالضبع كالثعمب فيؤكبلف كيباعاف(ٕ).
ٓ -ال يصح أف تقاس سباع البيائـ التي تصمح لمصيد عميو؛ لدخكليا في عمكـ قكلو تعالى :ﭽ ﱗ ﱘ
(ٖ)
ﱜ
ﱙﱚ
ﱛ ﭼ ؛ كألنيا أخؼ ضر انر مف الكمب ,إذ إف الكمب إذا كلغ في إناء يجب أف يغسؿ سبعان

إحداىا بالتراب ,كغيره مف السباع ال يجب التسبيع فيو كال التتريب ,فظير الفرؽ كامتنع القياس(ٗ).

ٔ -كأما أثر عثماف ,فعف الحسف قاؿ« :سمعت عثماف بف عفاف يخطب كىك يأمر بقتؿ الكبلب»(َُ).

(ُ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني(ٓ.)ُّْ/

(ِ) انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني(ٓ ,)ُّْ/انظر :اليداية في شرح بداية المبتدم :لممرغيناني (ّ.)ٕٖ/
(ّ) نصب الراية :لمزيمعي(ْ.)ّٓ/

(ْ) الشرح الممتع عمى زاد المستقنع :البف العثمييف(ٖ.)ُُٖ/

(ٓ) الحاكم الكبير :لمماكردم(ٓ ,)ّٕٔ/انظر :المغني :البف قدامة (ْ.)َُٗ/
(ٔ) تكممو شرح الميذب :لممطيعي(ٗ.)ِِٗ/
(ٕ) األـ :لمشافعي (ّ.)ُِ/

(ٖ) سكرة البقرة ,اآلية (ِٕٓ).

(ٗ) الشرح الممتع عمى زاد المستقنع :البف العثيميف(ٖ.)ُُٕ/

(َُ) معرفة السنف كاآلثار ,كتاب البيكع ,باب النيي عف بيع الكمب(َُُْٓ) ,)ُٕٓ/ٖ( ,األـ :لمشافعي(ّ.)ُّ/
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ٕ -كأما أثر عبد اهلل بف عمرك فيك مكقكؼ(ُ).
سابعاً -الترجيح:

كالذم يراه الباحث راجحان -كاهلل أعمـ -مذىب الجميكر القائميف بعدـ جكاز بيعو؛ لؤلسباب االتية:

ُ -األحاديث التي استدؿ بيا أصحاب المذىب الثاني كميا ضعيفة ,ال تقكل عمى االحتجاج.
ِ -لمنيي الثابت عف النبي  في األحاديث الصحيحة ,كلـ يثبت دليؿ صحيح يصرفو.
ّ -تعميقات المذىب الثاني كاآلثار كميا ضعيفة كتعميبلتو مردكدة.

ْ -إف القكؿ بمذىب الجميكر ,ال يخالؼ جكاز اقتناء كمب الحراسة كالصيد مف باب الضرك ارت تبيح
المحظكرات ,لكف الضركرة تقدر بقدرىا ,فيؤخذ كمب الحراسة عمى كجو العطية كاليبو.

(ُ)أخرجو البييقي في السنف الكبرل ,كتاب البيكع ,باب النيي عف ثمف الكمب (َُُُْ).)ُِ/ٔ( ,
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ادلطهة انزاتع
انزجم ٚظتأجز( )1أٔ ٚتكارٖ راحهح تعُٓٛا
أولً -صورة المسألة:
(مف استأجر أك تكارل راحمة بعينيا إلى أجؿ فقاؿ :أتكارل مثؿ راحمتؾ ىذه بكذا ككذا درىمان عمى أف
تحممني إلى مكة في شير كذا ككذا بغير الشير الذم ىك فيو)(ِ).
ثانياً -تحرير محل النزاع:
اتفؽ الفقياء عمى جكاز اإلجارة الثابتة بالقرآف كالسنة النبكية(ّ) ,كاتفقكا عمى أف الرجؿ إذا اكترل الدابة
المعينة كبيف الكقت كاألجرة جائز(ْ) ,كاتفقكا عمى أف الرجؿ إذا اكترل الدابة كلـ يعينيا كلـ يبيف الكقت كاألجرة
فالكراء فاسد(ٓ) ,إال أنيـ اختمفكا في اإلجارة في المدة المعمكمة المستقبمية كمحددة الثمف.
ثالثاً -مذاىب الفقياء:
المذىب األول :ذىب الحنفية

(ٔ)

(ٕ)

كالحنابمة

إلى القكؿ :إف مف تكارل راحمة بعينيا إلى أجؿ محدد كثمف معيف,

عمى أف يتـ تنفيذ العقد في كقت مستقبمي محدد جازت اإلجارة.

(ُ) اإلجارة لغةن :أجرة العمؿ "دفع لو اإلجارة" ,معجـ المغة العربية المعاصرة (ُ.)ٔٓ/

اصطبلحان :عرفيا الحنفية :تمميؾ المنفعة بعكض (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني(ْ ,)َُِ/اليداية في شرح بداية
المبتدم :لممرغيناني(ّ ,)َِّ/االختيار لتعميؿ المختار :لمبمدحي(ِ.)َٓ/

عرفيا المالكية :بيع منفعة معمكمة ,الشامؿ في فقو األماـ مالؾ (ِ.)ٕٕٓ/

عرفيا الشافعية :تمميؾ منفعة بعكض ,اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع (ِ.)ّْٕ/
عرفيا الحنابمة :ىي بيع المنافع (الكافي في فقو اإلماـ أحمد :البف قدامة (ِ ,)ُٔٗ/العدة شرح العمدة (ص.)ِٕٗ :

(ِ) الحجة عمى أىؿ المدينة :لمشيباني(ِ.)ٕٓٔ-ٓٔٔ/

(ّ) تحفة الفقياء :لمسمرقندم(ِ ,)ّْٕ/الشامؿ في فقو اإلماـ مالؾ (ِ,)ٕٕٓ/الحاكم الكبير :لمماكردم(ٕ ,)َُْ/المقدمات
المميدات :البف رشد (ِ ,)ُْٖ/بداية المجتيد كنياية المقتصد :البف رشد(ْ.)ٓ/

(ْ) انظر :اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء :البف المنذر (ٔ ,)ِٖٔ/انظر :اإلقناع في مسائؿ اإلجماع :البف القطاف(ِ-ُٓٗ/
ُُٔ).

(ٓ) اإلقناع في مسائؿ اإلجماع :البف القطاف(ِ.)ُُٔ/

(ٔ) انظر :المبسكط :لمسرخسي(ُٔ ,)ِٓ-َِ/بدائع الصنائع في ترتيب الش ارئع :لمكاساني(ْ ,)َِّ/ْ(,)َُِ/تبييف الحقائؽ
شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشمبي :لمزيمعي (ٓ ,)َُٔ/البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ كمنحة الخالؽ كتكممة الطكرم :البف نجيـ
(ٖ.)ْ/
(ٕ) المغني :البف قدامة (ٓ,)ِّْ/حاشية الركض المربع :لمنجدم(ٓ ,)ِّٔ/مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى:
لمسيكطي(ّ ,)ٓٗٗ/الكافي في فقو اإلماـ أحمد :البف قدامو الجماعيمي (ِ ,)ُْٕ/األسئمة كاألجكبة الفقيية (ٓ.)ِْٓ/
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(ُ)

المذىب الثاني :ذىب المالكية

(ِ)

كالشافعية

إلى القكؿ :إف مف تكارل راحمة بعينيا كحدد الكقت شي انر ,كبيف

العقد إلى مدة في االستقباؿ ,لـ يصح.
الثمف ,كأف أضيؼ ي
رابعاً -سبب الخالف:
عنو(ّ).

سبب الخبلؼ ىك اعتبار الجيؿ الكاقع في ىذه األشياء :ىؿ ىك مف الغرر المعفك عنو أك المنيي

خامساً -أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األول:

استدل القائمون :إن من تكارى راحمة بعينيا إلى أجل محدد وثمن معين ,عمى أن يتم تنفيذ العقد في وقت

مستقبمي محدد جازت اإلجارة ,بالقياس والمعقول.

أولً -القياس:

تصح إجارة الدكاب مضافة إلى المستقبؿ ,كما يصح الطبلؽ كالعتاؽ معمقان عمى المستقبؿ(ْ).

ثانياً -المعقول:

ُ -ألف المنافع ال تصير معمكمة إال بضرب المدة(ٓ).
ِ -المنافع ىنا معدكمة أثناء العقد ,كبيع المعدكـ ال يجكز ,إال أنيا جائزة لحاجة الناس(ٔ).
ّ -تككف الحاجو ماسة إلى االستئجار المضاؼ إلى كقت في المستقبؿ؛ ألف كقت الحاجة ربما ال يجد ذلؾ,
أك ال يجده بأجر المثؿ فيحتاج إلى أف يسمؼ فيو قبؿ ذلؾ(ٕ).
ْ -ال بد مف ككف المنافع كاألجرة معمكمة قطعان لممنازعة(ٖ).
ٓ -إف جكاز تأخير تسميـ الراحمة في اإلجارة إلى كقت الحج مستحسف؛ ألف الكقت معمكـ بالعرؼ(ٗ).

(ُ) التيذيب في اختصار المدكنة (ّ ,)َْٖ -ْٖٔ -ّْٖ/المقدمات المميدات :البف رشد (ِ)ُٖٔ/كقاؿ :فبل يجكز الكراء
بالنقد ,كيجكز بغير النقد .شرح مختصر خميؿ :لمخرشي (ٕ)ّٔ/كقاؿ :إف اشترط تعجيؿ األجرة فإف ذلؾ يفسد عقد الكراء نقد
بالفعؿ أـ ال .الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني :لمنفراكم(ِ ,)ُُّ/التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ :لممكاؽ
(ٕ )ٓٔٗ/منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ :لعميش (ٖ.)ٔ/

(ِ) األـ :لمشافعي (ْ ,)ّٔ/مختصر المزني :لممزني(ٖ,)ِِٔ/الحاكم الكبير :لمماكردم(ٕ ,)ُْٖ/الميذب في فقو األماـ
الشافعي :لمشيرازم (ِ ,)ِِٓ/المجمكع شرح الميذب (ُٓ ,)ّٔ/نياية المطمب في دراية المذىب (ٖ.)ُِْ/

(ّ) بداية المجتيد كنياية المقتصد :البف رشد(ْ.)ُِ/

(ْ) انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني(ْ.)َِّ/

(ٓ) البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ كمنحة الخالؽ كتكممة الطكرم :البف نجيـ(ٖ.)ْ/
(ٔ) انظر :االختيار لتعميؿ المختار :لممكصمي(ِ.)َٓ/

(ٕ) انظر :المبسكط :لمسرخسي (ُٔ ,)َِ/انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني(ْ.)َِّ/
(ٖ) االختيار لتعميؿ المختار :لممكصمي(ِ.)ُٓ/
(ٗ) المبسكط :لمسرخسي (ُٔ.)ِٓ/
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ٔ -ينعقد عقد اإلجارة شيئان فشيئان عمى حسب حدكث المعقكد عميو كىك المنفعة فكاف العقد مضافان إلى حيف
كجكد المنفعة مف طريؽ الداللة ,فالتنصيص عمى اإلضافة يككف مقر انر مقتضى العقد ,كيجكز اإلضافة
في اإلجارة دكف البيع لمضركرة (ُ).
أدلة المذىب الثاني:

العقد إلى مدة
استدل القائمون :إن من تكارى راحمة بعينيا وحدد الوقت شي ارً ,وبين الثمن ,كأن أضيف
ُ
في الستقبال ,لم يصح بالقياس والمعقول.

أولً -القياس:

ُ -ال يصح العقد عمى ما ال يمكف تسميمو في الحاؿ ,فأشبو إجارة العيف المغصكبة(ِ).
ِ -ال يصح تأجيؿ عقكد المنافع إذا تعينت كالزكجة إذا شرط تأجيؿ تسميميا(ّ).
ثانياً -المعقول:

ُ -ال يجكز أف يكترم بعي انر بعينو إال عند خركجو؛ ألنو عقد عمى ما ال يمكف تسميمو في الحاؿ(ْ).
ِ -إذا تعينت الرقبة في عقكد المنافع بطؿ تأجيؿ إقباضيا؛ ألف ما تعيف بعقكد المعاكضات لـ يجز
تأجيمو(ٓ).
ّ -بتأجيؿ التسميـ يتخمؿ بيف العقد كالتسميـ منفعة يستحقيا غير العاقد ,فكجب أف يبطؿ العقد كالعقد عمى
امرأة ذات زكج(ٔ).
ْ -إف إجارة العيف كبيع العيف كبيع العيف ال يجكز إال عمى ما يمكف الشركع في قبضيا فكذلؾ اإلجارة(ٕ).
ٓ -إف تأخير التسميـ فيما كثر ال يجكز لمغرر؛ إذ ال يدرم المستأجر ىؿ تصؿ لو سالمة أـ ال(ٖ).
سادساً -المناقشة:

مناقشة المذىب األول القائل :إن من تكارى راحمة بعينيا إلى أجل محدد وثمن معين ,عمى أن يتم تنفيذ العقد

في وقت مستقبمي محدد جازت اإلجارة.

(ُ) انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لمكاساني(ْ.)َِّ/
(ِ) انظر :المغني :البف قدامة (ٓ.)ِّْ/

(ّ) انظر :الحاكم الكبير :لمماكردم(ٕ.)ُْٖ/
(ْ) المغني :البف قدامة (ٓ.)ِّْ/

(ٓ) انظر :الحاكم الكبير :لمماكردم(ٕ.)ُْٖ/
(ٔ) المرجع السابؽ ,الجزء كالصفحة.

(ٕ) انظر :الميذب في فقو األماـ الشافعي :لمشيرازم (ِ.)ِِٓ/

(ٖ) الشرح الكبير لمشيخ الدردير كحاشية الدسكقي :لمدردير (ْ.)ّٔ/
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أما االستدالؿ بأف المنافع يتأخر قبضيا حكمان فجاز أف يتأخر شرطان ,فيك أف قبض المنافع متعجؿ

ُ-

كانما االستيفاء متأخر لتعذر التعجيؿ فيو ,كليس كالرقبة التي ال يتعذر تعجيؿ قبضيا ,فإذا ثبت أف تأخير
القبض بشرط ال يصح ,فإف كقع العقد مطمقا ثـ تأخر القبض فالعقد صحيح كالعيف المبيعة إذا تأخر قبضيا مف
غير شرط(ُ).
العقد
مناقشة المذىب الثاني القائل :إن من تكارى راحمة بعينيا وحدد الوقت شي ارً ,وبين الثمن ,كأن أضيف
ُ
إلى مدة في الستقبال ,لم يصح.
ُ -ال نسمـ لكـ بالقياس عمى الزكجة؛ ألف تمميؾ البضع ليس بمنفعة (ِ).
ِ -إف عقد النكاح؛ ىك استباحة المنافع بعكض ال تمميكيا(ّ).
ّ -إذا كانت اإلجارة عمى مدة تمي العقد ,لـ يحتج إلى ذكر ابتدائيا مف حيف العقد ,كاف كانت ال تميو ,فبل
بد مف ذكر ابتدائيا؛ ألنو أحد طرفي العقد ,فاحتيج إلى معرفتو(ْ).
سابعاً -الترجيح:

كالذم يراه الباحث راجحان – كاهلل أعمـ – ما ذىب إليو أصحاب القكؿ األكؿ :إنو يجكز كراء الدكاب كتأخير

تسميميا إلى كقت محدد مستقبمي؛ لؤلسباب اآلتية:

ُ -الحاجة ماسة إلى ىذا النكع مف المعامبلت؛ ألف تأخير اإلجارة إلى كقت الحاجة يؤدل إلى الضيؽ كقد
ال يجد اإلنساف حاجتو.
ِ -تعييف الدابة كعدـ الجيؿ بيا ,كتحديد الكقت الستبلميا يرفع الجيالة المكجكدة في العقد.
ّ -إف الدابة بعد العقد كقبؿ التسميـ مف ضماف المؤجر ,كىذا يرفع الغرر المصاحب لمعقد.
ْ -كال فرؽ بيف المضاؼ إلى كقت في المستقبؿ كبيف المعقكد عميو في الحاؿ(ٓ).
ٓ-

تختمؼ اإلجارة عف التعميؽ بالشرط؛ ألف التعميؽ يمنع انعقاد العقد في الحاؿ ,كاإلضافة ال تمنع مف

ذلؾ(ٔ).

(ُ) الحاكم الكبير :لمماكردم(ٕ.)ُْٖ/

(ِ) البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ كمنحة الخالؽ كتكممة الطكرم :البف نجيـ(ٖ.)ِ/
(ّ) مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر :لمداماد أفندم (ِ.)ّٖٔ/
(ْ) المغني :البف قدامة (ٓ.)ِّْ/

(ٓ) المبسكط :لمسرخسي (ُٔ.)ُِ/

(ٔ) انظر :المبسكط :لمسرخسي (ُٔ.)ُِ/
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اخلامتح
كبعد أف أسبغ اهلل النعمة فبمغت الرسالة منتياىا ,فمف أبرح ىذا المقاـ حتى أرقـ أىـ النتائج كأظير
التكصيات التي تناىت إلى عممي عقب الدراسة ,كىاؾ بيانيا:
أول -النتائج:
ً

ُ -اإلماـ محمد بف الحسف فقيو مجتيد ,كالمتتبع لمناقشاتو ألدلة المذاىب األخرل يمحظ شدة ذكائو
كاحاطتو بالقكؿ كالزمو كما يناقضو ,كجمعو بيف المسائؿ المتفرقة في األبكاب كالربط بينيا بشكؿ
عجيب.
ِ -مصطمح أىؿ المدينة الذم يذكره اإلماـ محمد بف الحسف ليس بالضركرة أف يككف مذىب مالؾ؛
كنافعا كمال نكا كالفقياء السبعة كغيرىـ ,كالظاىر
فالظاىر أف مصطمح أىؿ المدينة عنده يشمؿ ابف عمر
ن
أف العمماء لـ ينصكا عمى تسميتيـ؛ ألف الخبلؼ بينيـ قميؿ ,كقد غطى عمييـ مذىب مالؾ فيما بعد,
أحيانا يقكؿ اإلماـ محمد بف الحسف :قاؿ أىؿ المدينة كذا منيـ مالؾ بف أنس.
ك ن
ّ -كافؽ اإلماـ محمد بف الحسف شيخو أبا حنيفة في المسائؿ المذككرة.
ْ -عدـ تصديؽ البائع بكيمو األكؿ ,كأنو ال بد مف الكيؿ مرة ثانية إذا أراد المشترم أف يشترم منو.
ٓ -يجكز بيع العرايا كأنيا تككف بيعان.

ٔ -يجكز االستثناء بالجزء المشاع سكاء كاف ربعان أك ثمثان أك نصفان.
ٕ -عدـ ثبكت خيار الرؤية في المبيع إذا كقع كفؽ البرنامج.
ٖ -يجكز اشتراط الخيار ألجنبي عف العقد.
ٗ -يثبت خيار المجمس في عقد البيع ,كيبطؿ بالتفرؽ باألبداف ال األقكاؿ.
َُ -يجكز بيع الديف لغير مف ىك عميو الديف إذا أقر الذم عميو الديف ,ككاف الديف مستق انر مقدكر
االستيفاء.

ُُ -الجكائح ال تكضع عف المشترم.
ُِ -ال تجكز الشركة كالتكلية قبؿ القبض ,كتجكز اإلقالة قبؿ القبض ,كتجكز الشركة كالتكلية كاإلقالة بعد
القبض.
ُّ -البائع أحؽ بالمبيع إذا كجده بعينو بعد إفبلس المشترم ,كلـ يقبض مف ثمنو أم جزء.
ُْ -الراجح عدـ جكاز بيع الكمب.
ُٓ -يجكز كراء الدكاب كتأخير تسميميا إلى كقت محدد مستقبمي.
ثانيا -التوصيات:
ً
مف خبلؿ الدراسة كالبحث ,كما تكصمت إليو مف نتائج أكصي بما يمي :
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ُ -أكصي بتقكل اهلل في السر كالعمف؛ ألنيا كصية اهلل في كتابو المبيف لمخمؽ أجمعيف.
ِ -عمينا طمبة العمـ الشرعي االطبلع عمى سيرة الفقياء كالعمماء كدراسة سيرتيـ العطرة ,كفقييـ القكيـ.
ّ -أكصي بمؤتمرات كأياـ د ارسية ,لمعالجة المسائؿ التي تستجد عمى الساحة في مجاؿ المعامبلت المالية
كمناقشتيا.
ْ -أكصي طمبة العمـ بدراسة بقية أبكاب كتاب الحجة عمى أىؿ المدينة دراسة فقيية مقارنة ,كسرد آراء
محمد بف الحسف الشيباني في مكطأ مالؾ -رحميما اهلل.-
ٓ -أكصي طمبة العمـ بالعناية بكتب الفقياء القدامى كتراثيـ المجيد ,كالنيؿ مف عمكميـ كخدمة ىذا التراث
الذم ينبغي أف يفخر بو كؿ مسمـ.
خصكصا عند الترجيح بيف أقكاؿ العمماء؛
ٔ -أكصي كؿ مشتغؿ في الفقو المقارف بعدـ التسرع كالعجمة
ن
لشدة دقة العمماء القدامى كشدة تحرييـ ,فيـ بالصكاب أكلى كأحرل مما يعتمده كث هير مف المتأخريف.
مشركعا إلظيار ىذا التراث كحث الباحثيف عمى االنتفاع بو.
ٕ -أكصي بتبني كمية الشريعة بجامعة األزىر
ن
ٖ -أكصي طمبة العمـ بالبحث في فقو األئمة (غير األئمة األربعة)؛ لما في ذلؾ مف تكسيع لمممكة الفقيية
عندىـ  ,فقد يجد اإلنساف في النير ماال يجده في البحر المحيط .
عمي ربي كمكالم  ,فما كاف فيو مف صكاب فمنو كحده ال شريؾ لو ,كما كاف فيو
ىذا ما ىم َّف بو َّ
العمي العظيـ منو كمف سائر الذنكب ,كأسألو سبحانو الرحمة
مف خطأ فمني كمف الشيطاف ,كأستغفر اهلل
َّ

كالقبكؿ إنو ىك البر الرحيـ.

كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف
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انفٓارص انعايح

أكالن -فيرس اآليات القرآنية.

ثانيان -فيرس األحاديث النبكية.

ثالثان -فيرس اآلثار.

رابعان -المصادر كالمراجع.
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أولً -فيرس اآليات القرآنية.

م

اآلية

ُ

ﱛﭼ
ﱜ
ﭽ ﱗﱘ ﱙﱚ

ِ

ّ

ﭽ ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ

السورة

ُٗ
البقرة

ﲀﭼ
ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲁ
ﭽ ﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ

النساء

ْ
ﱸ ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﭼ
ﱹ

ٓ
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ

ؾ

ج

ﱦﱧﭼ
ﭽ ﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷ

الصحيفة

ِّ
المائدة

ﭽ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﭼ
ﭽ ﱁ ﱂﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ

ﱍﭼ
ﭽ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﭼ

النكر

ُٗ

الحج

ْٖ

ﭽ ﱝﱞﱟﱠﱡﱢﭼ

إبراىيـ

ﭽ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﭼ

البينة
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ٓٗ

ك
ٓٗ

ثانياً -فيرس األحاديث النبوية.
طرف الحديث

م

الصحيفة

ُ

إذا ابتاع الرجل الثمرة فأصابتيا جائحة فذىبت بثمث الثمرة

ٕٓ

ِ

إذا أفمس الرجل فأدرك رجل متاعو بعينو

َُُ

ّ

إذا أفمس الرجل وسمعتو قائمة بعينيا

ٖٖ

ْ

إذا سميت الكيل فكمو

ِْ

ٓ

إذا منع اهلل الثمرة فبم تستحل مال أخيك

ْٕ

ٔ

إذا أفمس الرجل فوجد البائع سمعتو

ُٗ

ٕ

أرأيت إذا منع اهلل الثمرة ,بم يأخذ أحدكم مال أخيو

ّٖ

ٖ

أرخص رسول اهلل  في ثمن كمب الصيد

ْٗ

ٗ

أصيب رجل في عيد رسول اهلل  في ثمار ابتاعيا

ّٕ

َُ

أن النبي  أمر بوضع الجوائح

ٕٓ

َن تُ ْعمَم
أن النبي  نيى عن الثُّْن َيا إل أ ْ
أن النبي صمى اهلل عميو وسمم نيى عن بيع الغرر

َٔ

ُّ

أن رسول اهلل  أرخص في بيع العريا

ِّ

ُْ

أن رسول اهلل  نيى عن المزابنة ,الثمر بالتمر

ِّ

ُٓ

أن رسول اهلل  نيى عن بيع الثمر حتى يبدو صالحيا

ّٖ

ُٔ

أن رسول اهلل  نيى عن بيع النخل حتى يزىو

ِٓ

ُٕ

أن رسول اهلل  نيى عن ثمن الكمب

ّٗ

ُٖ

إنما البيع عن تراض

ُٗ

ُٗ

أيما رجل باع سمعة فوجدىا بعينيا عند رجل قد أفمس

ٖٖ

َِ

أيما رجل باع متاعاً فأفمس الذي ابتاعو ولم يقبض الذي باعو من ثمنو

ٖٔ

ُِ

أيما رجل مات أو أفمس فصاحب المتاع أحق بمتاعو

ٖٔ

ِِ

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

ُٗ

ِّ

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إل أن يكون صفقة خيار

َٔ

ِْ

تألى فالن أن ل يفعل خي ارً

ْٕ

ُُ
ُِ

ِٓ

شيئاً

التولية ,واإلقالة ,والشركة سواء ل بأس بو
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ٖٓ

ِٖ

ِٔ

ثمن الكمب خبيث

ّٗ

ِٕ

الخراج بالضمان

ٔٔ

ِٖ

خفف عمى الناس في الخرص

ِّ

ِٖ

 .كل معروف صدقة

ّٖ

ِٗ

الذىب بالذىب ,والفضة بالفضة ,والبر بالبر

ُّ

َّ

الثمث ,والثمث كثير

ٕٔ

ُّ

ل تبع ما ليس عندك

ّٕ

ِّ

ل يبع أحدكم عمى بيع أخيو

َٔ

ّّ

ل يبع الرجل عمى بيع أخيو

ُٖ

ّْ

لو بعت من أخيك ثم ارً ,فأصابتو جائحة

ّٕ

ّٔ

من ابتاع طعاماً فال يبعو حتى يستوفي

ّٖ

من ابتاع طعاماً فال يبعو حتى يستوفيو إل ما كان من شركة أو تولية أو

ِٖ

ّٗ

من ابتاع طعاما فال يبعو حتى يقبضو ويستوفيو إل أن يشرك فيو أو

ِٖ

َْ

من ابتاع طعاماً فال يبعو حتى يكتالو

ِٔ

ّٓ

من ابتاع ديناً عمى رجل فصاحب الدين أولى

ّٕ

من ابتاع طعاماً فال يبعو حتى يستوفيو
إقالة

يوليو أو يقيمو

َٕ
ٓٔ
ِٖ

ُْ
ِْ

من اشترى شيئاً لم يره فيو بالخيار إذا رآه

من أدرك مالو بعينو عند رجل  -أو إنسان -

ٖٔ

ّْ

نيى النبي  عن المحاقمة ,والمزابنة

ٖٓ

ْْ

نيى النبي  عن بيع الثمار حتى يبدو صالحيا

َْ

ْٓ

نيى النبي  عن بيع السنين

ّٖ

ْٔ

نيى رسول اهلل  عن ثمن الكمب ,إل الكمب المعمم

ْٗ

ْٕ

نيى رسول اهلل  عن السنين

ّٖ

ْٖ

نيى رسول اهلل  عن بيع الحصاة  ,وعن بيع الغرر

ِْ

ْٗ

نيى رسول اهلل  عن بيع الحصاة  ,وعن بيع الغرر

ّٗ

َٓ

نيى رسول اهلل  عن بيع الحصاة ,وعن بيع الغرر

َٓٔٗ-

ُٓ

نيى رسول اهلل  عن بيع الطعام حتى يجري فيو الصاعان

ِِٕٖ-

ِٓ

نيى رسول اهلل  عن عسب الفحل

َٓ

ّٖ
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ّٓ

نيى عن بيع حبل الحبمة

ّٕ

ْٓ

نيى عن ثمن الكمب ,إل كمب الصيد

ْٗ

ٓٓ

فيو الطعام أن يباع حتى يقبض

ُٖ

ٔٓ

خذوا ما وجدتم ,وليس لكم إل ذلك

ّٕ
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ثالثاً -فيرس اآلثار
طرف األثر

م
ُ

إذا ابتاع رجؿ منؾ شيئان عمى الصفة ,فمـ تخالؼ ما كصفت لو

ّ

اشترل طمحة بف عبيد اهلل مف عثماف بف عفاف ماالن

ِ

إذا اشترل الرجؿ الشيء ,لـ ينظر إليو غائبان عنو ,فيك بالخيار

ْ

أفمس مكلى ألـ حبيبة فاختصـ فيو إلى عثماف

ٓ
ٔ

أف عثماف أغرـ رجبلن ثمف كمب قتمو عشريف بعي انر
رخص في العرايا ,في النخمة كالنخمتيف

ٕ

سألت جابر بف زيد عمف باع شيئان كاستثنى بعضان؟ قاؿ :ال يصمح ذلؾ

ٖ عف الرجؿ يبيع بيعان كيستثني نصفو؟ فكرىو
ٗ فرجعت عمى عقبى كراىة أف ييرادنًى البيع
َُ في كمب الصيد أربعكف درىمان

ُُ قضى في كمب صيد قتمو رجؿ بأربعيف درىمان

ُِ قضى في كمب صيد ,قتمو رجؿ ,بأربعيف درىمان

الصحيفة
ِٓ
ُٓ
ُٓ
ٕٖ
ٓٗ
ّّ
ْٓ
ْْ
ُٔ
ٓٗ
ٓٗ
ٓٗ

ُّ كاف ال يرل بأسا أف يبيع ثمرتو كيستثني نصفيا ,ثمثيا ,ربعيا

ْْ

ُْ ال بأس ببيع السمعة كيستثني نصفيا

ْْ

ُٓ ال تستثف إال شج انر معمكمان

ّْ

ُٔ نيى رسكؿ اهلل  عف ىذا ,كىك المزابنة

ِّ

ُٕ ىك فييا أسكة الغرماء إذا كجدىا بعينيا

ٖٖ

ُٖ ىك كالغرماء فيو سكاء

ٖٖ

ُٗ كمف كجد مالو بعينو فيك أحؽ بو ما لـ يقسـ

ٕٖ

َِ يسأؿ عمف لو ديف فابتاع بو غبلمان؟ قاؿ :ال بأس بو

َٕ

ُِ يكره أف يبيع النخؿ كيستثني منو كيبلن معمكمان
ِِ الكرسؼ يجنى في السنة مرتيف؟
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ْٓ
ّٗ

 -القرآن الكريم.

أولً  -تفسير القرآن وعمومو.

ـ

ُ.

فيرس المصادر والمراجع

اسـ الكتاب

أحكاـ القرآف ,أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الجصاص الحنفي ,المحقؽ :محمد صادؽ القمحاكم,
الناشر :دار إحياء التراث العربي ,بيركت ,سنة َُْٓىػ.

ِ.

أضكاء البياف في أيضانح القرآف بالقرآف :محمد األميف بف محمد المختار بف ,الناشر  :دار الفكر

ّ.

تفسير القرآف العظيـ ,المؤلؼ :أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ,المحقؽ :سامي

ْ.

جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف ,محمد بف جرير ,أبك جعفر الطبرم ,تحقيؽ :الدكتكر عبد اهلل بف عبد

ٓ.

الجامع ألحكاـ القرآف ,أبك عبد اهلل محمد بف أحمد القرطبي ,تحقيؽ :أحمد البردكني كابراىيـ أطفيش,

ٔ.

المباب في عمكـ الكتاب :أبك حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقي النعماني

لمطباعة ك النشر ك التكزيع بيركت ,سنة ُُْٓ ىػ.

بف محمد سبلمة ,الناشر :دار طيبة لمنشر كالتكزيع ,طِ ,سنة ُٗٗٗ ـ.

المحسف التركي ,الناشر :دار ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف ,طُ ,سنة ََُِ ـ.
الناشر :دار الكتب المصرية ,القاىرة ,طِ ,سنة ُْٔٗـ.

(المتكفىٕٕٓ :ىػ) ,المحقؽ :الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي محمد معكض ,الناشر :دار
الكتب العممية  -بيركت  /لبناف ,الطبعة :األكلى ُُْٗ ,ىػ ُٖٗٗ-ـ.

ثانيا -الحديث الشريف وعمومو:
ً
ُ .إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ :محمد ناصر الديف األلباني ,إشراؼ :زىير الشاكيش,
الناشر :المكتب اإلسبلمي ,بيركت ,طِ ,سنة ُٖٓٗـ.
ِ.

االستذكار :أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر القرطبي ,تحقيؽ :سالـ محمد عطا,
محمد عمي معكض ,الناشر :دار الكتب العممية ,بيركت ,طُ سنةَََِـ.

ّ.

االعتبار في الناسخ كالمنسكخ مف اآلثار :أبك بكر محمد بف مكسى بف عثماف الحازمي اليمداني,
الناشر  :دائرة المعارؼ العثمانية ,طِ ,سنة ُّٗٓىػ.

ْ.

الشيباني ,المحقؽ :فؤاد عبد
اإلفصاح عف معاني الصحاح :يحيى بف يى ىب ٍي ىرة بف محمد بف ىبيرة الذىمي
ٌ
المنعـ أحمد ,الناشر :دار الكطف ,سنة ُُْٕىػ.

ٓ.

الرشد,
التَّحبير أليضانح ىم ىعاني التَّيسير :محمد بف إسماعيؿ الصنعاني ,أبك إبراىيـ ,الناشر :ىمكتىىبةي ُّ
الرياض ,الطبعة األكلى ,سنة َُِِـ.

ٔ.

تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم :أبك العبل محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفكرل الناشر:
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دار الكتب العممية بيركت ,بدكف.
ٕ.

تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم :عبد الرحمف بف أبي بكر ,جبلؿ الديف السيكطي ,تحقيؽ عبد
الكىاب عبد المطيؼ ,الناشر :المكتبة العممية المدينة المنكرة ,السعكدية ,الطبعة الثانية,

سنةُِّٗقُِٕٗ/ـ.
ٖ.

التعميقات الحساف عمى صحيح ابف حباف كتمييز سقيمو مف صحيحو كشاذه مف محفكظو :محمد بف

حباف ابف أحمد بف حباف ,أبك حاتـ ,الدارمي ,ترتيب :عمي بف بمباف بف عبد اهلل ,كالتعميقات الحساف:

محمد ناصر الديف األلباني ,الناشر :دار باكزير لمنشر كالتكزيع ,جدة ,الطبعة األكلى ,سنةََِّـ.
ٗ.

التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد :أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل عبد البر القرطبي ,تحقيؽ:
مصطفى بف أحمد العمكم  ,محمد عبد الكبير البكرم ,الناشر :ك ازرة عمكـ األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية

المغرب ,سنةُّٕٖىػ.
َُ .التكضيح لشرح الجامع الصحيح :ابف الممقف عمر بف عمي بف أحمد الشافعي ,المحقؽ :دار الفبلح
لمبحث العممي كتحقيؽ التراث ,الناشر :دار النكادر ,دمشؽ ,الطبعة األكلى ,سنةََِٖـ.
ُُ .سبؿ السبلـ :محمد بف إسماعيؿ الصنعاني ,أبك إبراىيـ , ,الناشر :دار الحديث ,بدكف.
ُِ .سنف ابف ماجو :ىك أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني ,تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ,الناشر :دار
إحياء الكتب العربية ,فيصؿ عيسى البابي الحمبي ,بدكف.

ِّجستاني المحقؽ :شعيب األرنؤكط ,مح َّمد ً
كامؿ قره
ى
ُّ .سنف أبي داكد :أبك داكد سميماف بف األشعث الس ً ٍ
ى
بممي ,الناشر :دار الرسالة العالمية ,طُ سنةََِٗـ.
ُْ .سنف الترمذم :محمد بف عيسى بف ىس ٍكرة الترمذم ,أبك عيسى ,المحقؽ :بشار عكاد معركؼ ,الناشر:
دار الغرب اإلسبلمي ,بيركت ,سنةُٖٗٗـ.
ُٓ .سنف الدارقطني :أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد الدارقطني ,حققو كضبط نصو كعمؽ عميو :شعيب
االرنؤكط ,حسف عبد المنعـ شمبي ,عبد المطيؼ حرز اهلل ,أحمد برىكـ ,الناشر :مؤسسة الرسالة,
بيركت ,الطبعة األكلى سنةََِْـ.
ُٔ .سنف الدارمي :أبك محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف الدارمي ,المحقؽ :نبيؿ ىاشـ الغمرم ,الناشر :دار
البشائر بيركت ,الطبعة األكلى سنةَُِّـ.
ُٕ .السنف الصغرل :أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب النسائي ,تحقيؽ :عبد الفتاح أبك غدة ,الناشر :مكتب
المطبكعات اإلسبلمية ,حمب ,الطبعة األكلى سنةُٖٔٗـ.
ُٖ .السنف الصغير :أحمد بف الحسيف عمي أبك بكر البييقي ,المحقؽ :عبد المعطي أميف قمعجي ,دار
النشر :جامعة الدراسات اإلسبلمية ,باكستاف ,الطبعة األكلى سنةُٖٗٗـ.

ُٗ .السنف الكبرل :أحمد بف الحسيف بف عمي أبك بكر البييقي ,المحقؽ :محمد عبد القادر عطا ,الناشر:
دار الكتب العممية ,بيركت ,الطبعة الثالثة ,سنةََِّـ.

َِ .شرح سنف النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى :محمد بف عمي بف آدـ بف مكسى اإلثيكبي
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الكلَّ ًكم ,الناشر :دار المعراج الدكلية لمنشر كدار آؿ بركـ لمنشر كالتكزيع الطبعة األكلى ,سنةُٔٗٗـ.
ى
ُِ .شرح معاني اآلثار :أبك جعفر أحمد بف محمد المصرم المعركؼ بالطحاكم ,حققو كقدـ لو :محمد زىرم
النجار ,محمد سيد جاد الحؽ ,راجعو كرقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو :د يكسؼ عبد الرحمف المرعشمي,

الناشر :عالـ الكتب ,سنةُْٗٗـ.

ِِ .صحيح البخارم :محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي ,المحقؽ :محمد زىير بف ناصر
الناصر ,الناشر :دار طكؽ النجاة مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي ,الطبعة
األكلى ,سنةُِِْىػ.

ِّ .صحيح مسمـ :مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم ,المحقؽ :محمد فؤاد عبد الباقي,
الناشر :دار إحياء التراث العربي ,بيركت ,بدكف.

ِْ .عمدة القارم شرح صحيح البخارم :أبك محمد محمكد بف أحمد العيني ,الناشر :دار إحياء التراث
العربي ,بيركت ,بدكف.

ِٓ .فتح البارم شرح صحيح البخارم :أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني الشافعي ,الناشر :دار المعرفة,
بيركت سنةُّٕٗ ,رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو :محمد فؤاد عبد الباقي ,قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ

عمى طبعو :محب الديف الخطيب ,عميو تعميقات العبلمة عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز.
ِٔ .كفاية الحاجة في شرح سنف ابف ماجو :محمد بف عبد اليادم التتكم ,أبك الحسف ,نكر الديف السندم ,
الناشر :دار الجيؿ بيركت ,بدكف.
ِٕ .لساف الميزاف :أحمد بف عمي بف محمد حجر العسقبلني المحقؽ :دائرة المعرؼ النظامية اليند ,الناشر:
مؤسسة األعممي لممطبكعات بيركت  ,طِ سنةُُٕٗـ.
ِٖ .المجركحيف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف :محمد بف حباف  ,أبك حاتـ , ,المحقؽ :محمكد إبراىيـ
زايد,الناشر :دار الكعي حمب ,طُ سنةُّٔٗىػ.
ِٗ .مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ :أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني ,المحقؽ :شعيب األرنؤكط ,
عادؿ مرشد ,كآخركف ,إشراؼ :د عبد اهلل بف عبد المحسف التركي ,الناشر :مؤسسة الرسالة ,طُ

سنةََُِـ.

َّ .مسند الشافعي :محمد بف إدريس الشافعي ,الناشر :دار الكتب العممية ,بيركت ,مطبعة بكالؽ األميرية
كالنسخة المطبكعة في ببلد اليند ,سنةََُْىػ.

ُّ .مشكاة المصابيح :محمد بف عبد اهلل الخطيب العمرم ,أبك عبد اهلل  ,التبريزم ,المحقؽ :محمد ناصر
الديف األلباني ,الناشر :المكتب اإلسبلمي ,بيركت ,طّ سنةُٖٓٗـ.

ِّ .المصنؼ في األحاديث كاآلثار :أبك بكر بف أبي شيبة ,عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ ,المحقؽ :كماؿ
يكسؼ الحكت ,الناشر :مكتبة الرشد ,الرياض ,طُ سنةَُْٗىػ.
ّّ .المصنؼ :أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الصنعاني ,المحقؽ :حبيب الرحمف األعظمي ,الناشر:
المجمس العممي ,اليند ,طِ سنةَُّْىػ.
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ّْ .معالـ السنف :كىك شرح سنف أبي داكد ,أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب البستي
المعركؼ بالخطابي  ,الناشر :المطبعة العممية ,حمب ,طُ سنةُِّٗـ.

ّٓ .معرفة السنف كاآلثار :أحمد بف الحسيف بف عمي  ,أبك بكر البييقي ,المحقؽ :عبد المعطي أميف
قمعجي ,الناشركف :جامعة الدراسات اإلسبلمية كراتشي ,باكستاف ,دار قتيبة دمشؽ ,بيركت ,دار الكعي
حمب ,دمشؽ ,دار الكفاء المنصكرة ,القاىرة ,طُ سنةُُٗٗـ.

ّٔ .المنتقى شرح المكطأ :أبك الكليد سميماف بف خمؼ األندلسي  ,الناشر :مطبعة السعادة بجكار محافظة
مصر ,طُ سنةُِّّىػ.

ّٕ .المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج :أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم  ,الناشر :دار
إحياء التراث العربي بيركت ,طِ سنةُِّٗىػ.

ّٖ .مكطأ اإلماـ مالؾ :مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني ,صححو كرقمو كخرج أحاديثو
كعمؽ عميو :محمد فؤاد عبد الباقي ,الناشر :دار إحياء الت ارث العربي ,بيركت سنةُٖٓٗـ.

ّٗ .نيؿ األكطار شرح منتقى األخبار :محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني ,تحقيؽ :عصاـ الديف
الصبابطي ,الناشر :دار الحديث ,مصر ,طُ سنةُّٗٗـ.
الش ًافي في ىشرح م ٍس ىند َّ
ََّْ .
الب ًف األثً ٍير :مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف
الش ًافعي ٍ
ٍ ٍ ي
محمد ابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف األثير (المتكفىَٔٔ :ىػ) ,المحقؽ :أحمد بف سميماف  -أبي
الر ٍشًد ,الرياض  -المممكة العربية السعكدية ,الطبعة :األكلي,
تميـ ىياسر بف إبراىيـ ,الناشر :ىمكتىبةى ُّ
ُِْٔ ىػ  ََِٓ -ـ.
الم ٍعمـ بفكائد مسمـ :أبك عبد اهلل محمد بف عمي بف عمر التَّ ًميمي المازرم المالكي (المتكفىّٓٔ :ىػ),
ُْ .ي
المؤسسة الكطنية لمكتاب
المحقؽ :فضيمة الشيخ محمد الشاذلي النيفر ,الناشر :الدار التكنسية لمنشر,
ٌ
الدراسات بيت الحكمة ,الطبعة :الثانية ُٖٖٗ ,ـ.
بالجزائر,
المؤسسة الكطنية لمترجمة كالتحقيؽ ك ٌ
ٌ
ِْ .شريح م ٍس ىند َّ
عي :عبد الكريـ بف محمد بف عبد الكريـ ,أبك القاسـ الرافعي القزكيني (المتكفى:
الش ًاف ِّ
ي
محمد بكر زىراف ,الناشر :ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف ً
اإلسبلمية إدارة
ِّٔىػ) ,المحقؽ :أبك بكر كائؿ َّ
الشؤكف ً
اإلسبلمية ,قطر ,الطبعة :األكلى ُِْٖ ,ىػ  ََِٕ -ـ.

ّْ .فيض البارم عمى صحيح البخارم( :أمالي) محمد أنكر شاه بف معظـ شاه الكشميرم اليندم ثـ
الديكبندم (المتكفىُّّٓ :ىػ) ,المحقؽ :محمد بدر عالـ الميرتيي ,أستاذ الحديث بالجامعة اإلسبلمية
بدابييؿ (جمع األمالي كحررىا ككضع حاشية البدر السارم إلى فيض البارم) ,الناشر :دار الكتب

العممية بيركت – لبناف ,الطبعة :األكلى ُِْٔ ,ىػ  ََِٓ -ـ.
ْْ .شرح الطيبي عمى مشكاة المصابيح المسمى بػ (الكاشؼ عف حقائؽ السنف) :شرؼ الديف الحسيف بف
عبد اهلل الطيبي (ّْٕىػ) ,المحقؽ :د .عبد الحميد ىنداكم ,الناشر :مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة

المكرمة  -الرياض) ,الطبعة :األكلى ُُْٕ ,ىػ  ُٕٗٗ -ـ.

ْٓ .اختبلؼ الحديث (مطبكع ممحقا باألـ لمشافعي) :الشافعي أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف
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عثماف بف شافع بف عبد المطمب بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي (المتكفىَِْ :ىػ) ,الناشر:

دار المعرفة – بيركتَُْ ,ىػَُٗٗ/ـ.

ْٔ .معالـ السنف ,كىك شرح سنف أبي داكد :أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب البستي

المعركؼ بالخطابي (المتكفىّٖٖ :ىػ) ,الناشر :المطبعة العممية – حمب ,الطبعة :األكلى ُُّٓ ىػ -
ُِّٗ ـ.

ْٕ .شرح صحيح البخارل البف بطاؿ :ابف بطاؿ أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ (المتكفى:

ْْٗىػ) ,تحقيؽ :أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ ,دار النشر :مكتبة الرشد  -السعكدية ,الرياض ,الطبعة:

الثانيةُِّْ ,ىػ ََِّ -ـ.
ْٖ .المنتقى شرح المكطإ :أبك الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب بف كارث التجيبي القرطبي الباجي
األندلسي (المتكفىْْٕ :ىػ) ,الناشر :مطبعة السعادة  -بجكار محافظة مصر ,الطبعة :األكلى,
ُِّّ ىػ.

ْٗ .المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج :أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم (المتكفى:
ٕٔٔىػ) ,الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت ,الطبعة :الثانيةُِّٗ ,ىػ.

َٓ .فتح البارم شرح صحيح البخارم :أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي ,رقـ كتبو
كأبكابو كأحاديثو :محمد فؤاد عبد الباقي ,قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عمى طبعو :محب الديف

الخطيب ,عميو تعميقات العبلمة :عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز ,الناشر :دار المعرفة  -بيركت,
ُّٕٗق.

ُٓ .عمدة القارم شرح صحيح البخارم :أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى
الحنفى بدر الديف العينى (المتكفىٖٓٓ :ىػ) ,الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت.
ِٓ .الممع في أسباب كركد الحديث :عبد الرحمف بف أبي بكر ,جبلؿ الديف السيكطي (المتكفىُُٗ :ىػ),
بإشراؼ :مكتب البحكث كالدراسات في دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,الطبعة :األكلى ُُْٔ ,ىػ

 ُٗٗٔ /ـ.

ّٓ .فيض القدير شرح الجامع الصغير :زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف
زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم (المتكفىَُُّ :ىػ) ,الناشر :المكتبة التجارية الكبرل –

مصر ,الطبعة :األكلىُّٓٔ ,ق.
ْٓ .شرح الزرقاني عمى مكطأ اإلماـ مالؾ :محمد بف عبد الباقي بف يكسؼ الزرقاني المصرم األزىرم,
تحقيؽ :طو عبد الرءكؼ سعد ,الناشر :مكتبة الثقافة الدينية – القاىرة ,الطبعة :األكلىُِْْ ,ىػ -

ََِّـ

ٓٓ .إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم :أحمد بف محمد بف أبى بكر بف عبد الممؾ القسطبلني القتيبي
المصرم ,أبك العباس ,شياب الديف (المتكفىِّٗ :ىػ) ,الناشر :المطبعة الكبرل األميرية ,مصر,

الطبعة :السابعة ُِّّ ,ق.ػ
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ٔٓ .تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم :أبك العبل محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفكرل (المتكفى:
ُّّٓىػ) ,الناشر :دار الكتب العممية – بيركت.

ٕٓ .عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد ,كمعو حاشية ابف القيـ :تيذيب سنف أبي داكد كأيضانح عممو,
كمشكبلتو :محمد أشرؼ بف أمير بف عمي بف حيدر ,أبك عبد الرحمف ,شرؼ الحؽ ,الصديقي ,العظيـ

آبادم (المتكفىُِّٗ :ىػ) ,الناشر :دار الكتب العممية – بيركت ,الطبعة :الثانية ُُْٓ ,ىػ.

ٖٓ .التكضيح لشرح الجامع الصحيح :ابف الممقف سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي

المصرم (المتكفىَْٖ :ىػ) ,المحقؽ :دار الفبلح لمبحث العممي كتحقيؽ التراث ,الناشر :دار النكادر,

دمشؽ – سكريا.
ثالثًا -الفقو:

أصول الفقو:
ٔ

الفركؽ = أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ :أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف

ٕ

أصكؿ الشاشي :نظاـ الديف أبك عمي أحمد بف محمد بف إسحاؽ الشاشي (المتكفىّْْ :ىػ) ,الناشر:

ٖ

البحر المحيط في أصكؿ الفقو :أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر الزركشي (المتكفى:

ٗ

كتاب التعريفات :عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني (المتكفىُٖٔ :ىػ) ,المحقؽ :ضبطو

المالكي الشيير بالقرافي (المتكفىْٖٔ :ىػ) ,الناشر :عالـ الكتب ,بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
دار الكتاب العربي – بيركت.

ْٕٗىػ) ,الناشر :دار الكتبي ,الطبعة :األكلىُُْْ ,ىػ ُْٗٗ -ـ.

كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر ,الناشر :دار الكتب العممية بيركت –لبناف ,الطبعة:

األكلى َُّْىػ ُّٖٗ-ـ.
٘

المحصكؿ :أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازم الممقب بفخر الديف الرازم
خطيب الرم (المتكفىَٔٔ :ىػ) ,دراسة كتحقيؽ :الدكتكر طو جابر فياض العمكاني ,الناشر :مؤسسة
الرسالة ,الطبعة :الثالثة ُُْٖ ,ىػ  ُٕٗٗ -ـ.

ٙ

المستصفى في عمـ األصكؿ :أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي (المتكفى َٓٓ :ىػ) ,المحقؽ
 :محمد بف سميماف األشقر ,الناشر  :مؤسسة الرسالة ,بيركت ,لبناف ,الطبعة  :األكلى,
ُُْٕىػُٕٗٗ/ـ.

ٚ

شرح مختصر الركضة :سميماف بف عبد القكم بف الكريـ الطكفي الصرصرم ,أبك الربيع ,نجـ الديف

(المتكفى ُٕٔ :ىػ) ,المحقؽ  :عبد اهلل بف عبد المحسف التركي ,الناشر  :مؤسسة الرسالة ,الطبعة :
األكلى  َُْٕ ,ىػ  ُٖٕٗ /ـ.

ٛ

العدة شرح العمدة :عبد الرحمف بف إبراىيـ بف أحمد ,أبك محمد بياء الديف المقدسي (المتكفى:
ِْٔىػ) ,الناشر :دار الحديث ,القاىرة ,بدكف طبعةُِْْ ,ىػ ََِّ ـ.
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أ -الفقو الحنفي:
ُ.

الحجة عمى أىؿ المدينة :أبك عبد اهلل محمد بف الحسف بف فرقد الشيباني (المتكفىُٖٗ :ىػ) ,المحقؽ:

ِ.

االختيار لتعميؿ المختار ,عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد المكصمي الحنفي ,عمييا تعميقات :الشيخ محمكد

ّ.

األصؿ المعركؼ بالمبسكط ,أبك عبد اهلل محمد بف الحسف بف فرقد الشيباني ,المحقؽ :أبك الكفا

ميدم حسف الكيبلني القادرم ,الناشر :عالـ الكتب – بيركت ,الطبعة :الثالثةَُّْ ,ق.

أبك دقيقة ,الناشر :مطبعة الحمبي ,القاىرة ,بيركت ,سنةُّٕٗ ـ.
األفغاني ,الناشر :إدارة القرآف كالعمكـ اإلسبلمية ,كراتشي ,بدكف.

ْ.

البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ ,زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد ,المعركؼ بابف نجيـ المصرم ,كفي
آخره :تكممة البحر الرائؽ لمحمد بف حسيف بف عمي الطكرم الحنفي القادرم كبالحاشية :منحة الخالؽ
البف عابديف ,الناشر :دار الكتاب اإلسبلمي ,طِ ,بدكف.

ٓ.

بداية المبتدم في فقو اإلماـ أبي حنيفة ,عمي بف أبي بكر المرغيناني ,الناشر :مكتبة كمطبعة محمد

ٔ.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ,عبلء الديف ,أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني الحنفي ,الناشر:

ٕ.

البناية شرح اليداية ,أبك محمد محمكد بف أحمد الحنفي بدر الديف العينى ,الناشر :دار الكتب العممية,

ٖ.

تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية ِّ
الشٍمبً ِّي ,عثماف بف عمي الزيمعي  ,الحاشية :أحمد بف محمد
ِّ
الشٍمبً ُّي ,الناشر :المطبعة الكبرل األميرية ,بكالؽ ,القاىرة ,طُ سنةُُّّىػ.

ٗ.

عمي صبح ,القاىرة ,بدكف.

دار الكتب العممية ,طِ سنةُٖٔٗـ.
بيركت ,طُ سنةَََِـ.

التقرير كالتحبير ,أبك عبد اهلل ,شمس الديف محمد بف محمد الحنفي ,الناشر :دار الكتب العممية طِ,
سنة ُّٖٗـ.

ً
صني المعركؼ بعبلء
َُ .الدر المختار شرح تنكير األبصار كجامع البحار ,محمد بف عمي بف محمد الح ٍ
الديف الحصكفي الحنفي ,المحقؽ :عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ ,الناشر :دار الكتب العممية ,سنةََِِـ.
ُُ .رد المحتار عمى الدر المختار ,محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي الحنفي ,الناشر:
دار الفكر ,بيركت ,طِ سنةُِٗٗـ.
ُِ .العناية شرح اليداية ,محمد بف محمد بف محمكد البابرتي ,الناشر :دار الفكر ,بدكف.
ُّ .الغرة المنيفة في تحقيؽ بعض مسائؿ اإلماـ أبي حنيفة ,عمر بف إسحؽ بف أحمد اليندم الغزنكم,
الناشر :مؤسسة الكتب الثقافية ,طُ سنةُٖٔٗىػ.

ُْ .كنز الدقائؽ ,أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد حافظ الديف النسفي ,المحقؽ :أ .د .سائد بكداش
الناشر :دار البشائر اإلسبلمية ,دار السراج ,طُ سنةَُُِـ.

ُٓ .المباب في الجمع بيف السنة كالكتاب ,محمد عمي بف أبي يحيى زكريا بف مسعكد األنصارم ,المحقؽ:
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د.محمد فضؿ عبد العزيز المراد ,الناشر :دار القمـ ,الدار الشامية ,دمشؽ ,بيركت ,طِ سنةُْٗٗـ.
ُٔ .المبسكط ,محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي ,الناشر :دار المعرفة بيركت,
سنةُّٗٗـ.
ُٕ .مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر ,عبد الرحمف بف محمد بف سميماف المدعك بشيخي زاده ,الناشر:
دار إحياء التراث العربي ,بدكف.
ُٖ .المحيط البرىاني في الفقو النعماني فقو اإلماـ أبي حنيفة رضي اهلل عنو ,محمكد بف أحمد بف عبد العزيز
بف عمر بف ىم ىازةى البخارم الحنفي,المحقؽ :عبد الكريـ سامي الجندم ,الناشر :دار الكتب العممية
بيركت ,طُ سنةََِْـ.
الحمىبي الحنفي,خرح آياتو كأحاديثو خميؿ عمراف المنصكر,
ُٗ .ممتقى األبحر ,إبراىيـ بف محمد بف إبراىيـ ى
الناشر :دار الكتب العممية ,بيركت ,طُ سنةُٖٗٗـ.
َِ .اليداية في شرح بداية المبتدم ,عمي بف أبي بكر المرغيناني ,المحقؽ :طبلؿ يكسؼ ,الناشر :دار احياء
التراث العربي ,بيركت ,بدكف.

ُِ .فتح القدير :كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي المعركؼ بابف اليماـ (المتكفىُٖٔ :ىػ),
الناشر :دار الفكر ,الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
ب -الفقو المالكي:
ُ.

الكافي في فقو أىؿ المدينة :أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم
القرطبي (المتكفىّْٔ :ىػ) ,المحقؽ :محمد محمد أحيد كلد ماديؾ المكريتاني ,الناشر :مكتبة الرياض
الحديثة ,الرياض ,المممكة العربية السعكدية ,الطبعة :الثانيةََُْ ,ىػَُٖٗ/ـ.

ِ.

البياف كالتحصيؿ كالشرح كالتكجيو كالتعميؿ لمسائؿ المستخرجة :أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد

القرطبي (المتكفىَِٓ :ىػ) ,حققو :د محمد حجي كآخركف ,الناشر :دار الغرب اإلسبلمي ,بيركت –
لبناف ,الطبعة :الثانية َُْٖ ,ىػ  ُٖٖٗ -ـ.

ّ.

المقدمات المميدات :أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبي (المتكفىَِٓ :ىػ) ,الناشر :دار الغرب
اإلسبلمي ,الطبعة :األكلى َُْٖ ,ىػ  ُٖٖٗ -ـ.

ْ.

بداية المجتيد كنياية المقتصد ,أبك الكليد محمد بف أحمد القرطبي الشيير بابف رشد الحفيد ,الناشر :دار
الحديث ,القاىرة ,سنةََِْـ.

ٓ.

البياف كالتحصيؿ كالشرح كالتكجيو كالتعميؿ لمسائؿ المستخرجة ,أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد
القرطبي ,حققو :د محمد حجي كآخركف ,الناشر :دار الغرب اإلسبلمي ,بيركت ,طِ سنةُٖٖٗـ.

ٔ.

التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ ,محمد بف يكسؼ العبدرم المكاؽ المالكي ,الناشر :دار الكتب العممية,
طُ سنةُْٗٗـ.

ٕ.

التمقيف في الفقو المالكي ,عبد الكىاب بف عمي بف نصر الثعمبي البغدادم المالكي ,المحقؽ :محمد بك
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خبزة الحسني التطكاني ,الناشر :دار الكتب العممية,طُ سنةََِْـ.
ٖ.

حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير ,محمد بف أحمد بف عرفة الدسكقي المالكي ,الناشر :دار الفكر.

ٗ.

الذخيرة ,أبك العباس أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي الشيير بالقرافي ,الناشر :دار الغرب
اإلسبلمي ,بيركت ,طُ سنةُْٗٗـ.

َُ .شرح مختصر خميؿ لمخرشي ,محمد بف عبد اهلل الخرشي المالكي أبك عبد اهلل ,الناشر :دار الفكر
لمطباعة ,بيركت ,بدكف.

ُُ .الكافي في فقو أىؿ المدينة ,أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل عبد البر القرطبي ,المحقؽ :محمد محمد أحيد
كلد ماديؾ المكريتاني ,الناشر :مكتبة الرياض الحديثة ,الرياض,طِ سنةَُٖٗـ.

ُِ .المدكنة ,مالؾ بف أنس بف مالؾ المدني ,الناشر :دار الكتب العممية ,طُ سنةُْٗٗـ.
ُّ .المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة ,أبك محمد عبد الكىاب بف عمي البغدادم المالكي  ,المحقؽ :حميش
الحؽ ,الناشر :المكتبة التجارية ,مصطفى أحمد الباز مكة المكرمة ,بدكف.
عبد
ٌ
ُْ .منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ ,محمد بف أحمد بف محمد عميش ,أبك عبد اهلل المالكي ,الناشر :دار
الفكر ,بيركت ,سنةُٖٗٗـ.
ُٓ .مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ ,أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الرحمف ,المعركؼ
بالحطاب المالكي ,الناشر :دار الفكر ,طّ سنةُِٗٗـ.
ُٔ .التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ :محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ بف يكسؼ العبدرم الغرناطي ,أبك عبد
اهلل المكاؽ المالكي (المتكفىٖٕٗ :ىػ) ,الناشر :دار الكتب العممية ,الطبعة :األكلىُُْٔ ,ىػُْٗٗ-ـ
ُٕ .شرح مختصر خميؿ لمخرشي :محمد بف عبد اهلل الخرشي المالكي أبك عبد اهلل (المتكفىَُُُ :ىػ),
الناشر :دار الفكر لمطباعة – بيركت ,بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
ُٖ .الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني :أحمد بف غانـ (أك غنيـ) بف سالـ ابف مينا ,شياب
الديف النفراكم األزىرم المالكي (المتكفىُُِٔ :ىػ) ,الناشر :دار الفكر ,الطبعة :بدكف طبعة ,تاريخ

النشرُُْٓ :ىػ ُٗٗٓ -ـ.
ج -الفقو الشافعي:
ُ.

أسنى المطالب في شرح ركض الطالب ,زكريا بف محمد بف زكريا األنصارم ,أبك يحيى ,الناشر :دار

ِ.

إعانة الطالبيف عمى حؿ ألفاظ فتح المعيف ,أبك بكر عثماف بف محمد شطا الدمياطي الشافعي ,الناشر:

ّ.

اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع ,محمد بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي ,المحقؽ :مكتب البحكث

الكتاب اإلسبلمي ,كمعو حاشية الرممي الكبير ,بدكف.

دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكريع ,طُ سنةُٕٗٗـ.

كالدراسات ,دار الفكر ,الناشر :دار الفكر ,بيركت ,بدكف.
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ْ.

األـ ,محمد بف إدريس الشافعي ,الناشر :دار المعرفة ,بيركت ,سنةَُٗٗـ.

ٓ.

البياف في مذىب اإلماـ الشافعي ,أبك الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني الشافعي ,المحقؽ:
قاسـ محمد النكرم ,الناشر :دار المنياج جدة ,طُ سنةَََِـ.

ٔ.

تحفة المحتاج في شرح المنياج ,أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييتمي ,الناشر :المكتبة التجارية
الكبرل بمصر لصاحبيا مصطفى محمد ,سنةُّٖٗـ.

ٕ.

حاشيتا قميكبي كعميرة ,أحمد سبلمة القميكبي كأحمد البرلسي عميرة ,الناشر :دار الفكر ,بيركت,
سنةُٓٗٗـ.

ٖ.

الحاكم الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي عمي بف محمد الماكردم ,المحقؽ :الشيخ عمي محمد
معكض ,الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد ,الناشر :دار الكتب العممية ,بيركت ,طُ سنةُٗٗٗـ.

ٗ.

ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف ,أبك زكريا يحيى بف شرؼ النككم ,تحقيؽ :زىير الشاكيش ,الناشر:
المكتب اإلسبلمي ,بيركت ,دمشؽ,عماف ,طّ سنةُُٗٗـ.

الشافعي ,المحقؽ :عبد الكريـ بف
َُ .المباب في الفقو الشافعي ,أحمد بف محمد بف أحمد بف القاسـ الضبي
ٌ
صنيتاف العمرم ,الناشر :دار البخارل ,المدينة المنكرة ,طُ سنةُُْٔىػ.
ُُ .المجمكع شرح الميذب ,مع تكممة السبكي كالمطيعي ,أبك زكريا يحيى بف شرؼ النككم ,الناشر :دار
الفكر ,بدكف.

ُِ .مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ,محمد بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي الناشر :دار
الكتب العممية ,طُ سنةُْٗٗـ.

ُّ .منياج الطالبيف كعمدة المفتيف في الفقو ,أبك زكريا يحيى بف شرؼ النككم ,المحقؽ :عكض قاسـ أحمد
عكض ,الناشر :دار الفكر ,طُ سنةََِٓـ.

ُْ .الميذب في فقو اإلماـ الشافعي ,أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم ,الناشر :دار الكتب
العممية ,بدكف.

ُٓ .نياية المحتاج إلى شرح المنياج ,محمد بف أحمد الرممي الناشر :دار الفكر ,بيركت ,سنةُْٖٗـ ,كمعو
حاشية الشبراممسي كحاشية المغربي الرشيدم.

ُٔ .نياية المطمب في دراية المذىب ,عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد الجكيني ,الممقب بإماـ
الديب ,الناشر :دار المنياج ,طُ سنةََِٕـ.
الحرميف ,حققو كصنع فيارسو :أ .د عبد العظيـ محمكد ٌ

د -الفقو الحنبمي:
ُ.

اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ ,مكسى بف أحمد الحجاكم المقدسي ,أبك النجا ,المحقؽ :عبد
المطيؼ محمد مكسى السبكي ,الناشر :دار المعرفة ,بيركت ,بدكف.

ِ.

اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ ,عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف المرداكم ,الناشر:
دار إحياء التراث العربي ,الطبعة الثانية ,بدكف.
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ّ.

دقائؽ أكلي النيى لشرح المنتيى المعركؼ بشرح منتيى اإلرادات ,منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي

ْ.

الركض المربع شرح زاد المستقنع ,منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي ,كمعو :حاشية الشيخ العثيميف

الناشر :عالـ الكتب ,طُ سنةُّٗٗـ.

كتعميقات الشيخ السعدم ,خرج أحاديثو :عبد القدكس محمد نذير الناشر :دار المؤيد ,مؤسسة الرسالة,

بدكف.
ٓ.

شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي ,شمس الديف محمد بف عبد اهلل الزركشي المصرم ,الناشر :دار

ٔ.

الشرح الكبير عمى متف المقنع ,عبد الرحمف بف محمد بف أحمد بف قدامة المقدسي الحنبمي ,أبك الفرج,

ٕ.

الشرح الممتع عمى زاد المستقنع ,محمد بف صالح بف محمد العثيميف ,دار النشر :دار ابف الجكزم ,طُ

ٖ.

العدة شرح العمدة ,عبد الرحمف بف إبراىيـ بف أحمد المقدسي ,الناشر :دار الحديث ,القاىرة,

ٗ.

الكافي في فقو اإلماـ أحمد ,أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة المقدسي ,

العبيكاف ,طُ سنةُّٗٗـ.

الناشر :دار الكتاب العربي لمنشر كالتكزيع ,أشرؼ عمى طباعتو :محمد رشيد رضا  ,بدكف.
سنةُِْٖىػ.
سنةََِّـ.

الشيير بابف قدامة المقدسي ,الناشر :دار الكتب العممية ,طُ سنةُْٗٗـ.

َُ .كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ,منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي ,الناشر :دار الكتب العممية.
ُُ .المبدع في شرح المقنع ,إبراىيـ بف محمد ابف مفمح ,الناشر :دار الكتب العممية ,بيركت ,طُ
سنةُٕٗٗـ.
ُِ .المحرر في الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ,عبد السبلـ بف عبد اهلل بف الخضر بف محمد ,ابف
تيمية الحراني ,أبك البركات ,الناشر :مكتبة المعارؼ ,الرياض ,الطبعة الثانية ,سنةُْٖٗـ.
ُّ .مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى ,مصطفى بف سعد بف عبده السيكطي شيرة ,الرحيبانى
الحنبمي ,الناشر :المكتب اإلسبلمي ,الطبعة الثانية ,سنةُْٗٗـ.
ُْ .المغني ,أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة المقدسي ,الشيير بابف قدامة
المقدسي ,الناشر :مكتبة القاىرة ,سنةُٖٔٗـ.
ُٓ .مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ كاسحاؽ بف راىكيو :إسحاؽ بف منصكر بف بيراـ ,أبك يعقكب المركزم,
المعركؼ بالككسج (المتكفىُِٓ :ىػ) ,الناشر :عمادة البحث العممي ,الجامعة اإلسبلمية بالمدينة
المنكرة ,المممكة العربية السعكدية ,الطبعة :األكلىُِْٓ ,ىػ ََِِ -ـ.

ُٔ .كتاب الفركع كمعو تصحيح الفركع لعبلء الديف عمي بف سميماف المرداكم :محمد بف مفمح بف محمد بف

مفرج ,أبك عبد اهلل ,شمس الديف المقدسي الرامينى ثـ الصالحي الحنبمي (المتكفىّٕٔ :ىػ) ,المحقؽ:
عبد اهلل بف عبد المحسف التركي ,الناشر :مؤسسة الرسالة ,الطبعة :األكلى ُِْْ ىػ  ََِّ -ـ.

ُٕ .المبدع في شرح المقنع :إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف محمد ابف مفمح ,أبك إسحاؽ ,برىاف الديف
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(المتكفىْٖٖ :ىػ) ,الناشر :دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف ,الطبعة :األكلى ُُْٖ ,ىػ ُٕٗٗ -
ـ.

ُٖ .الركض المربع شرح زاد المستقنع :منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس البيكتى

الحنبمى (المتكفىَُُٓ :ىػ) ,كمعو :حاشية الشيخ العثيميف كتعميقات الشيخ السعدم ,خرج أحاديثو:
عبد القدكس محمد نذير ,الناشر :دار المؤيد  -مؤسسة الرسالة.

ُٗ .دقائؽ أكلي النيى لشرح المنتيى المعركؼ بشرح منتيى اإلرادات :منصكر بف يكنس بف صبلح الديف
ابف حسف بف إدريس البيكتى الحنبمى (المتكفىَُُٓ :ىػ) ,الناشر :عالـ الكتب ,الطبعة :األكلى,
ُُْْىػ ُّٗٗ -ـ.
َِ .كشاؼ القناع عف متف اإلقناع :منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس البيكتى
الحنبمى (المتكفىَُُٓ :ىػ) ,الناشر :دار الكتب العممية.
ابعا :الفقو العام والمراجع العامة:
رً
ُ .اإلجماع ,أبك بكر محمد بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرم ,المحقؽ  :فؤاد عبد المنعـ أحمد ,الناشر :
دار المسمـ لمنشر كالتكزيع الطبعة  :طُ سنة ََِْـ
ِ.

أعبلـ المكقعيف عف رب العالميف ,محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية,
تحقيؽ :محمد عبد السبلـ إبراىيـ ,الناشر :دار الكتب العممية ,بيركت ,طُ سنةُُٗٗـ.

ّ.

مجمكع الفتاكل ,تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية ,المحقؽ :عبد الرحمف بف محمد
ابف قاسـ ,الناشر :مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ ,المدينة النبكية ,سنةُٓٗٗـ.

ْ.

المحمى باآلثار ,أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ األندلسي القرطبي الظاىرم ,الناشر :دار
الفكر بيركت ,بدكف.

ٓ.

اإلقناع البف المنذر :أبك بكر محمد بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرم (المتكفىُّٗ :ىػ) ,تحقيؽ:
الدكتكر عبد اهلل بف عبد العزيز الجبريف ,الناشر( :بدكف) ,الطبعة :األكلى َُْٖ ,ىػ.

ٔ.

مختصر اختبلؼ العمماء :أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدم الحجرم
المصرم المعركؼ بالطحاكم (المتكفىُِّ :ىػ) ,المحقؽ :د .عبد اهلل نذير أحمد ,الناشر :دار البشائر
اإلسبلمية – بيركت ,الطبعة :الثانيةُُْٕ ,ق.

ٕ.

الشيباني ,أبك المظفر ,عكف الديف
اختبلؼ األئمة العمماء :يحيى بف ( يى ىب ٍي ىرة بف) محمد بف ىبيرة الذىمي
ٌ
(المتكفىَٓٔ :ىػ) ,المحقؽ :السيد يكسؼ أحمد ,الناشر :دار الكتب العممية  -لبناف  /بيركت ,الطبعة:
األكلىُِّْ ,ىػ ََِِ -ـ.

خامساً -المغة العربية ومعاجم الفقو:
ُ.

الرزاؽ الحسيني ,أبك الفيض ,الممقٌب
محمد بف
تاج العركس مف جكاىر القامكس,
محمد بف عبد ٌ
ٌ
ٌ
بمرتضىَّ ,
الزبيدم ,المحقؽ :مجمكعة مف المحققيف ,الناشر :دار اليداية ,بدكف.

ِ.

تيذيب المغة ,محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم ,أبك منصكر ,الناشر :دار إحياء التراث العربي,
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بيركت ,طُ سنةََُِـ.
ّ.

الزاىر في غريب ألفاظ الشافعي ,محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم ,أبك منصكر ,المحقؽ :مسعد
عبدالحميد السعدني ,الناشر :دار الطبلئع ,بدكف.

ْ.

الصحاح تاج المغة كصحاح العربية ,أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي ,تحقيؽ :أحمد عبد
الغفكر عطار ,الناشر :دار العمـ لممبلييف ,بيركت ,طْ سنةُٕٖٗـ.

ٓ.

القامكس المحيط ,مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل ,تحقيؽ :مكتب تحقيؽ التراث
قسكسي ,الناشر :مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر
في مؤسسة الرسالة ,بإشراؼ :محمد نعيـ العر ي
كالتكزيع ,بيركت ,طٖ سنةََِٓـ.

ٔ.

الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية ,أيكب بف مكسى الحسيني الكفكم ,أبك البقاء الحنفي,

ٕ.

لساف العرب ,محمد بف مكرـ بف عمى ,أبك الفضؿ ,جماؿ الديف ابف منظكرالناشر :دار صادر,

ٖ.

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ,أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي  ,الناشر :المكتبة العممية,

المحقؽ :عدناف دركيش محمد المصرم ,الناشر :مؤسسة الرسالة بيركت ,بدكف.
بيركت ,طّ سنةُُْْىػ.
بيركت ,بدكف.

ٗ.

المعجـ الكسيط ,المؤلؼ :مجمع المغة العربية بالقاىرة ,إبراىيـ مصطفى ,أحمد الزيات ,حامد عبد
القادر ,محمد النجار ,الناشر :دار الدعكة ,بدكف.

َُ.

معجـ لغة الفقياء ,محمد ركاس قمعجي ,حامد صادؽ قنيبي ,الناشر :دار النفائس لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ,الطبعة الثانية ,سنةُٖٖٗـ.

ُُ.

معجـ مقاييس المغة ,أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني الرازم ,أبك الحسيف ,المحقؽ :عبد السبلـ
محمد ىاركف ,الناشر :دار الفكر ,سنةُٕٗٗـ.

ُِ.

لساف العرب :محمد بف مكرـ بف عمى ,أبك الفضؿ ,جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعى
اإلفريقى (المتكفىُُٕ :ىػ) ,الناشر :دار صادر – بيركت ,الطبعة :الثالثة  ُُْْ -ىػ.

سادساً -كتب التراجم:
ُ.

َّي ىمرم الحنفي,
أخبار أبي حنيفة كأصحابو ,الحسيف بف عمي بف محمد بف جعفر ,أبك عبد اهلل الص ٍ
الناشر :عالـ الكتب بيركت ,الطبعة الثانيةُٖٗٓ ,ـ.

ِ.

األعبلـ ,خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس ,الزركمي  ,الناشر :دار العمـ لممبلييف
طُٓ سنةََِِـ.

ّ.

تاريخ بغداد ,أبك بكر أحمد بف عمي الخطيب البغدادم  ,المحقؽ :الدكتكر بشار عكاد معركؼ ,الناشر:
دار الغرب اإلسبلمي بيركت طُ سنةََِِـ.

ْ.

تعجيؿ المنفعة بزكائد رجاؿ األئمة األربعة ,أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر
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العسقبلني,المحقؽ :د .إكراـ اهلل إمداد الحؽ ,الناشر :دار البشائر بيركت طُ سنةُٔٗٗـ.
ٓ.

تيذيب األسماء كالمغات ,أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم عنيت بنشره كتصحيحو كالتعميؽ
عميو كمقابمة أصكلو :شركة العمماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية ,بدكف.

ٔ.

الجكاىر المضية في طبقات الحنفية ,عبد القادر بف محمد بف نصر اهلل القرشي ,أبك محمد ,محيي الديف
الحنفي  ,الناشر :مير محمد كتب خانو كراتشي ,بدكف.

ٕ.

حمية األكلياء كطبقات األصفياء ,أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل األصبياني  ,الناشر :دار السعادة بجكار
محافظة مصر ,سنةُْٕٗـ.

ٖ.

سير أعبلـ النببلء ,شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذىبي ,المحقؽ
مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط ,الناشر  :مؤسسة الرسالة ,طّ سنةُٖٓٗـ.

ٗ.

الطبقات الكبير ,أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي بابف سعد ,المحقؽ :إحساف عباس,
الناشر :دار صادر ,بيركت طُ سنةُٖٔٗـ.

َُ .الكافي بالكفيات ,صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل الصفدم  ,المحقؽ :أحمد األرناؤكط كتركي
مصطفى ,الناشر :دار إحياء التراث بيركت ,سنةَََِـ.

ُُ .كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ,أحمد بف محمد ,المحقؽ :إحساف عباس ,الناشر :دار صادر بيركت,
بدكف.

ُِ .األعبلـ :خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس ,الزركمي الدمشقي (المتكفىُّٗٔ :ىػ),
الناشر :دار العمـ لممبلييف ,الطبعة :الخامسة عشر  -أيار  /مايك ََِِ ـ.
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