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قال اهلل تعالى:

{ ُق ْل َأ َر َأ ْيتُم َّما َأن َز َل اّللهُ َلكُم ِّمن ِّرزْ ٍق َف َج َع ْلتُم ِّمنْ ُه َح َر ًاما َو َح َ
ّلل َأ ِذ َن َلك ُْم َأ ْم
الالً ُق ْل آ هُ
َتون} (. ) 1
َع ََل اّللهِ َت ْف َ ُ

ِ
ُون ِ َِت َار ًة َعن ت ََر ٍ
اض
ين َآمنُو ْا الَ ت َْأ ُك ُلو ْا َأ ْم َوا َلك ُْم َب ْينَك ُْم بِا ْل َباطِ ِل إِالَّ َأن َتك َ
{ َيا َأ ه َُّيا ا َّلذ َ
َان بِك ُْم َر ِح ًيم} (. ) 2
ِّمنك ُْم َوالَ َت ْق ُت ُلو ْا َأن ُف َسك ُْم إِ َّن اّللهَ ك َ

أحدكم حبلَه فيأتي بح ِ
عن ُّ
الز ِ
زمة
العوام  عن
بير بن َّ
ِّ
َن يأخ َذ ُ
النبي  قال «أل ْ
َ ُ
ُ
ِ
فيبيعها ،في ُك َّ
الحطب على ِ
ظهره،
خير لهُ من ْ
الناس ،أعطَ ْوهُ
أن يسأ َل َ
َ
ف اهلل بها وجهَهُ؛ ٌ

منعوه» (. ) 3
أو ُ
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اإلهداء

اإلهداء

إلى من أرسله ربي رحمة للعالمين بشي اًر ونذي اًر ،وداعياً إلى اهلل بإذنه وسراجاً مني اًر ،رسولنا محمد
ابن عبداهلل (صلى اهلل عليه وسلم).
ِ
اح ِ
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد -رضي اهلل
أئمة الهدى األربعة المجتهدين؛ أبي
إلى أرو ِ
عنهم أجمعين.
إلى المحسن الجسور الصبور سندنا في حياتنا ،يا من سقيت بذرتك بكدك وعرقك وحسن
تربيتك ،فأنبتنا اهلل لنكون حسنة في صفحاتك العظيمة الخيرة الزاخرة ،الحكيم القدوة ،أمنيتي رضاك
(أبي العزيز).
التفاؤل و ِ
الصبر و ِ
ِ
األمل؛ روح حياتي ومهجة قلبي الوجه الوضاء والقمر المنير
إلى ينبوِع

ِ
ِ
صغيرك (أمي الغالية)..
رضاك أمنية
والعين الساهرة على تربيتنا،

إليهما أقول :أنتما معنى الحياة لي ،وقد أرضاني اهلل بكماَّ ،
فهَّل رضيتما عني أبي وأمي
ِ
الحبيبين؟! أهديكما ثمرة جهدي لتهدياني رضاكما ودعاءكما ،فأسأ ُل اهللَ َّ
بالصحة
أن يمتِ َعهُما
يطيل في ُع ِ
سبحانه وتعالى.
مرِهما على طاعتِ ِه -
والعافية ،وأن
َ
َ
إلى من رزقت حبها فكانت توأم روحي ،وشطر فرحتي ،ونصف هويتي ،وعوني على التقدم
والنجاح؛ زوجتي الفاضلة أم أحمد :دمت سعادتي التي ال تنتهي.
ِ
ِ
ِ
بالصحة والعافية.
الخير خطاها ،ومتَّ َعها ربي
دروب
وسدد على
وفقَها اهللُ تعالى،
َ
ِ
بالكثير من أوقاتِهم وفُ َس ِحهم من
إلى أبنائي األعزاء :أحمد ،ومحمد ،وبسام؛ الذين ضحوا

الصَّلح والفَّلح.
التوفيق و
يكتب لهم
أجلي ،فأسأ ُل اهللَ أن
َ
َ
َ

إلى القلوب الطاهرة الرقيقة ،والنفوس البريئة (إخوتي وأخواتي)؛ بهم تكتمل سعادتي ،وفقهم
اهلل تعالى لما يحب ويرضى.

ح

اإلهداء

إلى عائلتي وأحبابي وأصدقائي ،وأساتذتي وزمَّلئي ،وطَّلبيِ ،
وكل من صحبني في رحلتي
طيب ِ
األثر في إنجازه.
وكان لهم ُ
مع هذا البحثَ ،
إلى أسرانا البواسل في سجون اإلحتَّلل  ،إلى المجاهدين العظماء ،إلى الجرحى والمصابين.
إلى شهدائِنا األبرِار؛ الذين رووا بدمائِ ِهم الطاه ِرة تراب الوطن ،ورسموا خارطةَ فلسطين ِ
بالدم
َ
َ
ُ
ِ
األحمر القاني.
إلى زمَّلئي الذين تشرفت بهم في دراستي العليا ،وأخص منهم األخوة األحباب :محمد
سويدان ،يحيى الشامي ،مختار سَّلمة ،محمود مقاط ،ولكل األخوة لمن ال يتسع المجال لذكرهم،
لكم مني بالغ التقدير واإلحترام.
جميعا ،أهدي ثمرة هذا البحث العلمي المتواضع وأقول:
إلى هؤالء
ً
أنا ال أهدي إليكم ورقًا

غيركم يرضى بحبر وورق

إنما أهدي إلى أرواحكم

رس احترق
فكرا ،فتبقى إذا الطُ ُ
ً
أهدي هذا العمل ...

خ

شكرٌ وتقديرٌ

تقدير
شكر و ٌ
ٌ
الحمد ِ
ٍ
ِ
ِ
هلل ِ
محمد 
األنبياء والمرسلين ،سيدنا
أشرف
رب العالمين ،والصَّلةُ والسَّلم على
ُ

سار على دربِه إلى يوم الدين ،وبعد:
وعلى من َ

الشككر ِ
كي مكن إتم ِكام رسكالتي ،القائ ِكل فكي كتابِ ِكه الككريم
هلل سكبحانه وتعكالى علكى مكا َم َّكن بكه عل َّ
ُ
َعم َكل ِ
ِ
{ َر ِّ
َصكلِ ْح لِكي
ت َعلَ َّي َو َعلَكى َوالِ َكد َّ
َن أَ ْش ُك َر نِ ْع َمتَ َك الَّتِي أ َْن َع ْم َ
ي َوأ ْ
ب أ َْوِزْعني أ ْ
صكال ًحا تَْر َ
ضكاهُ َوأ ْ
َ
َن أ ْ َ
وتيمنككا لسك ِ
كنة الحبيك ِ
كب المصككطفى  ،فعككن أبككي
كك َوِاِّنككي ِم ك َن اْل ُم ْسككلِ ِمين}(، )1
كت إِلَ ْيك َ
ً
ِفككي ُذِّريَّتِككي إِِّنككي تُْبك ُ
هريرة  ،عن النبي  قالَ «:ال َي ْش ُك ُر اللَّهَ َم ْن َال َي ْش ُك ُر َّ
اس» ( ،)2وقول ِكه عليكه الصكَّلة والسكَّلم
الن َ
«مك ككن صك ك َكنع الَك ك ْكي ُكم معروفًك ككا فَ َكك ك ِ
كاد ُعوا لَك ككهُ َحتَّك ككى تَك ك َكرْوا أََّن ُكك ك ْكم قَك ك ْكد
ونك ككهُ فَك ك ْ
كافُئوهُ ،فَ ك كإ ْن لَك ك ْكم تَ ِجك ك ُكدوا َمك ككا تُ َك ِافُئ َ
ْ َ ُْ
َ ْ َ َ

َكافَأْتُ ُموهُ»(.)3

ِ
ِ ِ
ِ
كدم بداي كةً بجزيك ِكل الشك ِ
ككر ووافك ِكر
اعت ارفًككا بالفضككل ألهل كه ،ورد المعككروف إلككى ذويككه ،فككإنني أتقك ُ
كرف علكى ه ِ
سعادة الدكتور /نعيم سكمارة المصكري ،المش ِ
ِ
ِ
ِ
كذه الرسكالة ،لمكا
وكامل االحترام ،إلى
التقدير
وتوجيه وا ٍ
ٍ
قدمه من ٍ
ٍ
ِ
ال فترِة إشرِافه على
ونصح
رشاد
وعمل
جهد
ٍ
َّ
وحسن تعاون ِه ،ورقي معاملتِه لي طو َ
كدير راجيكا مكن ِ
اهلل أن يككون مكا ق َّكدم مكن عل ٍكم وعم ٍكل فكي ميكز ِ
ككر والتق ِ
الرسالة ،فله كك ُل الش ِ
ان حسكناتِه،
ً
خير الجزاء.
وأن يجزيه َ

كدير وج ِّكل االحتكرِام ألعض ِ
الشكر الجزيك ُل موصكو ٌل مكع ك ِكل التق ِ
كاء لجن ِكة المناقشكة ،لتفضكلِ ِهما
و ُ
ِ
ِ
الرسالة ولكر ِيم تعاملِهما وتعاونِهما ،األستاذين الجليلين:
مناقشة
قبول
َ
خارجيا.
داخليا ،والدكتور :زياد إبراهيم مقداد ،مناق ًشا
الدكتور :محمد نايف اللحام ،مناق ًشا
ً
ً
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شكرٌ وتقديرٌ

كالة وتسك ِ
كويم الرسك ِ
اء علككى مككا أبككدياه مككن مَّلحظك ٍ
فأسككأ ُل اهلل أن يجزيهمككا خيككر الجكز ِ
كات لتقك ِ
كديدها،
َ

فجزاهما اهلل خي اًر.

كادة الد ارسك ِ
كمككا وأتقككدم بالشكككر والتقككدير إلككى جككامعتي ،جامعك ِكة األزهككر ،وعمك ِ
كات العليككا ،وكليك ِكة
الشريعة ،ممثلةً ب ِ
عميدها ،األستاذ الدكتور محمد مصطفى نجم ،والتي احتضنتنا في رحابِها ،وجادت
ِ
كص بالك ِ
كايخنا الككرام /الككدكتور نعككيم المصككري ،والككدكتور زيككاد
كذكر مككنهم مشك َ
علينككا بخيكرِة علمائهككا ،وأخك ُ
مقداد ،والدكتور محمد اللحام ،واألستاذ الدكتور مكازن صكباح ،والكدكتور سكامي أبكو عرجكة ،والكدكتور

محمد العمور ،والدكتور إبراهيم النجار ،والدكتور بسام العف.
كمككا وأتقككدم بالشكككر والتقككدير للككدكتور أحمككد مسككمح علككى جهككوده الطيبككة ،وعملككه الككدؤوب فككي
خدمة طلبة العلم الشرعي ،وتقديم النصح واإلرشاد ،حتى خرجت هذه الرسالة بهذا الجمال.
كما وأتقدم بالشكر والتقدير إلى األخ الحبيكب الكذي صكحبني مكع هكذا البحكث ،ووقكف بجكانبي،
وأعطككاني مككن وقتككه وجهككده ،األسككتاذ :محمككد سككويدان ،كمككا وأتقككدم بالشكككر والتقككدير إلككى األخ الحبيككب
وجماال.
بهاء
ً
أنس الداهودي الذي قام بتدقيق البحث ً
لغويا ،فزادته ً
كاز هككذه الرسك ِ
كالة ،سكواء بتعلك ٍ
ِ
كاهم فككي إنجك ِ
ختامككا كك ُل الشك ِ
كيم أو توجيك ٍكه أو
ً
ً
ككر والتقككدير لكككل مككن سك َ
نصح أو دعاءِ ،
تدقي ٍ
ِ
ِ
الشكر والعرفان.
فللجميع جزي ُل
بظهر الغيب،
ولكل من دعا لي
ق أو
ِ
ٍ
والحمد هلل رب العالمين
الباحث

ذ

ملخص الرسالة

ملخص الرسالة
تناول البحث آراء اإلمام مالك بن أنس الفقهية في كتاب البيوع من (باب بيع الثمار حتى
وتمهيدا وثَّلثة فصول وخاتمة .
باب جامع الطعام) ،وتكونت دراستي من مقدمة
ً
في المقدمة بينت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره ،والدراسات السابقة ومنهج الباحث،
وخطة البحث.
أما الفصل التمهيدي فتكون من مبحثين ،جاء المبحث األول بعنوان " حياة اإلمام مالك بن
أنس – رحمه اهلل  ،-من حيث اسمه ونسبه ،ووالدته ونشأته ،وفضائله وآثاره ،وثناء العلماء عليه،
عرفت بكتاب الموطأ ومكانته ،وسبب تأليفه ،ومنهجه.
ووفاته ،وفي المبحث الثاني َّ
أما الفصل األول وكان بعنوان (البيع ومشروعيته وشروطه وأركانه) فتكون من مبحثين،
اصطَّلحا ،وحكم البيع
المبحث األول بعنوان (البيع ومشروعيته) ،بيَّنت فيه تعريف البيع لغةً و
ً
نت فيه األركان والشروط عند
ومشروعيته ،والمبحث الثاني فكان بعنوان (أركان وشروط البيع) ،بيَّ ُ

األئمة األربعة.

أما الفصل الثاني وكان بعنوان (أحكام بيع الثمار) فقد تكون من مبحثين ،تناولت في
المبحث األول أحكام بيع الثمار قبل بدو صَّلحها ،وحكم الجائحة ،وحكم بيع الثمر والبطيخ
نت فيه حكم بيع العرية ،وحكم
والقثاء ،وفي المبحث الثاني من أحكام بيع الطعام والثمر والفاكهةَّ ،بي ُ
االستثناء من ثمر المبيع.

أما الفصل الثالث فكان بعنوان (األموال الربوية) فقد تكون من ثَّلثة مباحث ،تناولت في
وتبر ،وحكم
عينا ًا
نت فيه حكم بيع الذهب بالفضة ً
المبحث األول (بيع النقدين الذهب والفضة)َّ ،بي ُ

شراء المصحف أو السيف أو الخاتم فيها فضة بدراهم أو فيها ذهب بدنانير ،وحكم الصرف ،وفي

المبحث الثاني فكان بعنوان (المراطلة وبيع الطعام قبل قبضه) وفي المبحث الثالث فكان بعنوان
نت فيه حكم السلفة في الطعام ،وحكم بيع الجزاف.
(بيع الطعام واألحكام المتعلقة فيه) ،فقد بيَّ ُ
أما الخاتمة فكان فيها النتائج والتوصيات التي توصلت إليها ،وأتبعتها بمجموعة من
الفهارس.

ر

Abstract

Abstract
The research discussed the jurisprudence views of Imam Malik bin
Anas in the book of sales (from the fruits selling chapter to the food
collector chapter). My research consisted of an introduction, a preface,
three chapters and a conclusion.
In the introduction, I explained the importance of the subject and
the reasons for its selection, the previous studies and the methodology
of the researcher, and the research plan.
The introductory chapter consists of two sections. The first topic
entitled "The life of Imam Malik bin Anas - may God have mercy on
him -, in terms of name and descent, birth and growth, virtues and
effects, the praise of the scientists, and his death. In the second section I
defined the book Mawta and status, and the reason of its composition.
The first chapter was entitled (sale and legitimacy and its terms and
pillars) and it consists of two section. The first topic, entitled "Sales and
legitimacy", showed the definition of sale language and terminology,
and the rule of sale and legitimacy. And the second section was entitled
(Elements and conditions of sale), which showed the pillars and
conditions of the four imams.
The second chapter was entitled (provisions of the sale of fruits)
consists of two topics, dealt in the first section provisions of the sale of
fruits before the Bedouins and the rule of the pandemic, and the rule of
selling fruit, watermelon and cucumberIn the second section is the
ruling on the sale of food, fruit and fruit, in which the ruling on the sale
of AL-'Ariah and the ruling on the exception of the fruit of the sale.
The third chapter was entitled (interest money) may be of three
topics. I dealt with the first topic (selling gold and silver coins), in
which I explained the ruling of selling gold with silver, and the ruling
on buying Holy Qur’an, a sword or a ring with silver or gold by dinars.
The second section was entitled (Selling food before getting the price).
In the third section was entitled (the sale of food and the provisions
related to it), it showed the rule of the advance in food, and the sale of
Algazaf.
The conclusion was the results and recommendations that I reached
and followed by a set of indexes.
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الصفحة

الموضوع
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وتقدير.
شكر
ٌ
ٌ

ج

ملخص الرسالة (اللغة العربية).

ر

ملخص الرسالة (اللغة اإلنجليزية).

ز

فهرس الموضوعات.

س

المقدمة

1

أوالً :طبيعة الموضوع وحدوده.

2

ثانياً :أهمية الموضوع وأسباب اختياره.

2

ثالثاً :الدراسات السابقة.

3

رابعاً :منهجية البحث.

3

خامساً :خطة البحث.

4

الفصل التمهيدي:
حياة اإلمام مالك بن أنس والتعريف بكتاب الموطأ

8

المبحث األول :ترجمة اإلمام مالك بن أنس.

9

المطلب األول :اسمه ونسبه .

10

المطلب الثاني :مولده ونشأته ووفاته.

11

المطلب الثالث :شيوخه وتَّلميذه وثناء العلماء عليه.

13

المطلب الرابع :مؤلفاته وآثاره.

15

المبحث الثاني :التعريف بكتاب الموطأ ،وسبب تأليفه.

17

المطلب األول :مكانة الموطأ وأهميته.

18

المطلب الثاني :سبب تأليف الموطأ.

20

المطلب الثالث :منهج اإلمام مالك.

21
س
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الصفحة

الموضوع

الفصل األول:
البيع ومشروعيته وشروطه وأركانه

23

المبحث األول :البيع ومشروعيته.

24

اصطَّلحا.
لغة و
المطلب األول :تعريف البيع ً
ً

25
27

المطلب الثاني :حكم البيع ومشروعيته .
المبحث الثاني :أركان وشروط البيع.

30

المطلب األول :أركان البيع.

31

المطلب الثاني :شروط البيع.

34

الفصل الثاني:
أحكام بيع الثمار

40

المبحث األول :أحكام بيع الثمار وحكم الجائحة.

41

المطلب األول :حكم بيع الثمار قبل بدو صَّلحها.

42

المطلب الثاني :حكم الجائحة .

48

المطلب الثالث :حكم بيع البطيخ والقثاء والفاكهة.

56

المبحث الثاني :من أحكام بيع الطعام والثمر.

63

المطلب األ ول :حكم بيع العرية.

64

المطلب الثاني :حكم االستثناء من ثمر المبيع.

73

الفصل الثالث:
األموال الربوية

81

المبحث األول :بيع النقدين الذهب والفضة.

82

تبر.
عينا و ًا
المطلب األول :حكم بيع الذهب بالفضة ً

83

المطلب الثاني :حكم شراء المصحف أو السيف أو الخاتم فيه فضة بدراهم أو فيه
ذهب بدنانير.
ش

90
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الصفحة

الموضوع
المطلب الثالث :ما جاء في حكم الصرف.

98

المبحث الثاني :المراطلة وبيع الطعام .

104

المطلب األول :حكم المراطلة.

105

المطلب الثاني :من أحكام بيع الطعام قبل قبضه من بائعه.

110

المبحث الثالث :بيع الطعام واألحكام المتعلقة به.

115

المطلب األول :السلفة في الطعام.

116

المطلب الثاني :بيع الجزاف مع معرفة البائع بقدره.

121

الخاتمة:
النتائج والتوصيات
الفهارس العامة

126
129

فهرس المصادر والمراجع.

130

فهرس اآليات القرآنية.

146

فهرس األحاديث النبوية.

147

فهرس اآلثار.

149

فهرس المصطلحات الفقهية.

150

فهرس األعالم.

153
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الـمـقـدمـة
ُ

َّ
إن الحمد هلل ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من يهده
َّ
مضل له ،ومن يضلل فَّل هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن
اهلل فَّل
محمدا عبده ورسوله.
ً

ِ
ين َآمنُو ْا ا َّت ُقو ْا اّللهَ َح َّق ُت َقاتِ ِه َوالَ َتَ ُوت َُّن إِالَّ َو َأنتُم هم ْسلِ ُمون}(.)1
{ َيا َأ ه َُّيا ا َّلذ َ
سو ِ
ِ
ِ
احدَ ٍة َو َخ َل َق ِمن َْها ز َْو َج َها َو َب َّ
ث ِمن ُْه َم ِر َج ًاال كَثِ ًريا
َّاس ا َّت ُقوا َر َّبك ُُم ا َّلذي َخ َل َقك ُْم م ْن َن ْف ٍ َ
{ َيا َأ ه َُّيا الن ُ
ِ
ِ
َان َع َل ْيك ُْم َرقِي ًبا}(.)2
ون بِ ِه َو ْاْلَ ْر َحا َم إِ َّن اّللََّ ك َ
اء ُل َ
اء َوا َّت ُقوا اّللََّ ا َّلذي ت ََس َ
َون َس ً
أما بعد:
ٍ
وشر األمور محدثاتها ،وكل
فإن أصدق الحديث كتاب اهلل ،وخير الهدى هدي
محمد َّ 
ٍ
ٍ
ٍ
ضَّللة في النار.
بدعة ضَّللة ،وكل
محدثة بدعة ،وكل

ثم أمكا بعكد :فإن الفقه في الدين من أعظم النعم على اإلنسان ،وهو ذو شأن عظيم في الحياة البشرية،

فقد قال اهلل تعالىُ { :ق ْل ه ْل يست َِوي ا َّل ِذين يع َلم َ ِ
ون}( ،)3ففرق اهلل بين الطائفتين،
ين َال َي ْع َل ُم َ
ون َوا َّلذ َ
َ َْ ُ
َ َ ْ
وال ينال شرف العلم إال من اصطفاه اهلل لذلك ،قال النبي َ « م ْن ُي ِرِد اللَّ ُه ِب ِه َخ ْي ًار ُيفَقِّ ْه ُه ِفي
الد ِ
ِّين»(.)4
التبادل الحاصل
وتجددا ،فحياة الناس ال تقوم إال على
تطور
ًا
البيع من أكثر المعامَّلت
فإن
ُ
ً
َ

بصور البيع المختلفة ،وقد أباح اإلسَّلم أصل البيع كما في قوله تعالىَ { :و َأ َح َّل اّللهُ ا ْل َب ْي َع}( .)5وقد

ِّ
الحث عليه والترغيب فيه ،بشرط أن يخلو مما نهى
تضافرت نصوص الشرع على إباحته وتجويزه ،بل
ْ
اهلل عنه من الصور المحرمة؛ وقد فصلها العلماء ،وبيَُّنوا ُسبل التخلُّص منها.
 -1سورة آل عمران ،اآلية .102
 -2سورة النساء ،اآلية .1
 -3سورة الزمر ،اآلية .9

 -4صحيح البخاري -:كتاب فرض الخمس -باب من يرد اهلل به خي اًر ،25/1 ،ح (.)71
 -5سورة البقرة ،اآلية .275
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يوميا ،فقد
وألن فقه المعامَّلت من المواضيع الهامة في حياة المسلم ،فهي ترتبط به ارتباطًا ً

ارتأيت أن تكون رسالتي العلمية في مرحلة الماجستير تحت عنوان (آراء اإلمام مالك بن أنس الفقهية

الواردة في كتاب الموطأ كتاب البيوع من باب بيع الثمار حتى باب جامع الطعام ،ولكي يكون البحث
ملبيا لحاجات الناس ،تجاوزت الحديث عن الموضوعات واألحكام التي لم توجد في زماننا هذا من
ً

مسائل َّ
الرق والعبيد.

أوالً :طبيعة الموضوع وحدوده:
قمت بجمع واستخَّلص آراء اإلمام مالك بن أنس الفقهية الواردة في ( كتاب الموطأ ) (،كتاب
البيوع ) ( من باب بيع الثمار حتى باب جامع الطعام ) ودراستها دراسة فقهية مقارنة بالمذاهب الفقهية
األربعة ،ثم مناقشتها وترجيح ما دل عليه الدليل .
ثانياً :أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
أوًال :أهمية الموضوع:

تظهر أهمية الموضوع فيما يلي:
 - 1أنه يجمع آراء اإلمام مالك بن أنس – رحمه اهلل -في كتاب ( الموطأ ) ( ،كتاب البيوع ) من
باب بيع الثمار حتى باب جامع الطعام ودراستها دراسة فقهية مقارنة بالمذاهب الفقهية األربعة.

 – 2أهمية الحديث عن احكام البيوع وبحث مسائله الفقهية لما له من أهمية في فقه معامَّلت الناس
اليومية.
 – 3بيان أحكام البيوع؛ الرتباطه في معامَّلت الناس اليومية ،وبحث مسائله الفقهية ،وما َي ْش ُكل
على الناس ،وجمعه في مؤلف يسهل تداوله.

 – 4إثراء المكتبة اإلسَّلمية بدراسة هذه المسائل دراسة فقهية مقارنة بالمذاهب الفقهية األربعة.
ثانيا :أسباب اختيار الموضوع:
ً
 -1اإلستجابة لتعليمات األساتذة القائمين على قسم الفقه المقارن في كلية الشريعة بجامعة األزهر –
غزة.

 -2التقرب إلى اهلل تعالى باإلشتغال بالعلم الشرعي ،وزيادة التفقه في الدين.
 -3إبراز مكانة اإلمام مالك بن أنس – رحمه اهلل – واظهار منهجه وطريقته في اإلستنباط.
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ثالثاً :الدراسات السابقة:
بعد البحث والسؤال والمطالعة ،لم أجد من تناول بالدراسة آراء اإلمام مالك بن أنس الفقهية

الواردة في كتاب ( البيوع ) من باب بيع الثمار حتى باب جامع الطعام من كتاب ( الموطأ )
رابعاً :منهجية البحث:
وقد سرت في هذا البحث على المنهج الوصفي المقارن وفق الخطوات التالية:

 -1جمع آراء اإلمام مالك بن أنس الفقهية من كتاب (الموطأ) برواية يحيى ،ومن ثم مقارنتها
بالمذاهب الفقهية األربعة ( الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ) فقط.

 -2أذكر صورة المسألة أوًال مع مستندها من موطأ اإلمام مالك ،ثم بيان سبب الخَّلف ،وبعد ذلك
عرض األقوال واألدلة والمناقشة والترجيح.

 -3اكتفيت بذكر بعض المسائل المتشابهة في الباب الواحد وذلك لعد اإلطالة.

نظر لوحدة الموضوع.
 -4سرت في بحثي وفق ترتيب معين ولم أتقيد بترتيب الموطأً ،ا
 -5رجعت للمصادر األصلية لمذاهب الفقهاء ،وكذلك استعنت بالكتب الحديثة واجتهادات
أصحابها.

 -6عزو اآليات إلى سور القرآن الكريم ،مع ذكر رقم اآلية في الهامش.

 -7عزو األحاديث إلى مظانها وتخريجها والحكم عليها ،باستثناء ما ورد في الصحيحين ،وأشير
إلى رقم الحديث بالرمز(ح).

مختصر من كتب اإلمام األلباني رحمه اهلل.
ًا
 -8أنقل الحكم على األحاديث
 -9التعريف بالمصطلحات الواردة في البحث ،وكذلك إيضاح الغموض في بعض األلفاظ ،بالرجوع
إلى المعاجم وكتب الفقه المختصة.

-10ترجمت باختصار لبعض األعَّلم غير المشهورين.

-11بالنسبة لوجه الداللة وسبب الخَّلف ،قمت بتوثيق المصادر التي أخذتها منهما ،وما لم يكن
هناك توثيق كان من فهمي وصياغتي.

-12اعتمدت في التوثيق في الحاشية بذكر اسم الكتاب واسم مؤلفه ثم الجزء ورقم الصفحة ،وفي
قائمة المراجع يأتي التوثيق كامَّلً ،وقد رتبت المراجع ضمن أقسام حسب األحرف الهجائية
السم الكتاب ،مثَّلً :القرآن الكريم وعلومه ،الحديث وعلومه ،الفقه ...إلخ.
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خامساً :خطة البحث:
تتألف خطة البحث من مقدمة ،وفصل تمهيدي ،وثَّلثة فصول ،وخاتمة.
المقدمة :واشتملت على ما يلي:

أوًال :طبيعة الموضوع وحدوده.

ثانيا :أهمية الموضوع وأسباب اختياره.
ً
ثالثُا :الدراسات السابقة.

ابعا :منهجية البحث.
رً
خامسا :خطة البحث.
ً

الفصل التمهيدي

وفيه مبحثان:

حياة اإلمام مالك بن أنس والتعريف بكتاب الموطأ

المبحث األول :ترجمة اإلمام مالك بن أنس.
وفيه أربعة مطالب:

المطلب األول :اسمه ونسبه.

المطلب الثاني :مولده ونشأته ووفاته.

المطلب الثالث :شيوخه وتَّلميذه وثناء العلماء عليه.
المطلب الرابع :مؤلفاته وآثاره.

المبحث الثاني :التعريف بكتاب الموطأ ،وسبب تأليفه
وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول :مكانة الموطأ وأهميته.

المطلب الثاني :سبب تأليف الموطأ.

المطلب الثالث :منهج اإلمام مالك في الموطأ.
الفصل األول

وفيه مبحثان:

البيع ومشروعيته وشروطه وأركانه

المبحث األول :البيع ومشروعيته.
وفيه مطلبان:
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اصطَّلحا:
المطلب األول :تعريف البيع لغةً و
ً

المطلب الثاني :حكم البيع ومشروعيته.
المبحث الثاني :أركان وشروط البيع.
وفيه مطلبان:

المطلب األول :أركان البيع.

المطلب الثاني :شروط البيع.
الفصل الثاني

وفيه مبحثان:

أحكام بيع الثمار

المبحث األول :أحكام بيع الثمار وحكم الجائحة.
وفيه ثالثة مطالب:

بدو صَّلحها.
المطلب األول :حكم بيع الثمار قبل ِّ

المطلب الثاني :حكم الجائحة.

المطلب الثالث :حكم بيع البطيخ والقثاء والفاكهة.
المبحث الثاني :من أحكام بيع الطعام والثمر.
وفيه مطلبان:

المطلب األول :حكم بيع العرية.

المطلب الثاني :حكم االستثناء من ثمر المبيع.
الفصل الثالث

وفيه ثالثة مباحث:

األموال الربوية

المبحث األول :بيع النقدين الذهب والفضة.
وفيه ثالثة مطالب:

تبر.
عينا و ًا
المطلب األول :حكم بيع الذهب بالفضة ً
المطلب الثاني :شراء المصحف أو السيف أو الخاتم فيه فضة بدراهم أو فيه ذهب بدنانير.

المطلب الثالث :ما جاء في حكم الصرف.
المبحث الثاني :المراطلة والعينة.
وفيه مطلبان:
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المطلب األول :حكم المراطلة.

المطلب الثاني :حكم بيع الطعام قبل قبضه من بائعه.
المبحث الثالث :بيع الطعام واألحكام المتعلقة به.
وفيه مطلبان:

المطلب األول :السلفة في الطعام.

المطلب الثاني :بيع الجزاف مع معرفة البائع بقدره.
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الخاتمة :وتشتمل على:
أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس العامة :وتشمل على:

أوًال :فهرس المصادر والمراجع.
ثانيا :فهرس اآليات القرآنية.
ً
ثالثًا :فهرس االحاديث النبوية.

ابعا :فهرس اآلثار.
رً
خامسا :فهرس المصطلحات الفقهية للبحث.
ً
سادسا :فهرس األعَّلم.
ً
سابعا :فهرس الموضوعات.
ً

7
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حياة اإلمام مالك بن أنس والتعريف
بكتاب املوطأ
وفيه مبحثان:

المبحث األول :ترجمة اإلمام مالك بن أنس.
وفيه أربعة مطالب:
المطلب األول :اسمه ونسبه.

المطلب الثاني :مولده ونشأته ووفاته.
المطلب الثالث :شيوخه وتَّلميذه وثناء العلماء عليه.

المطلب الرابع :مؤلفاته وآثاره.
المبحث الثاني :التعريف بكتاب الموطأ ،وسبب تأليفه.
وفيه ثَّلثة مطالب:
المطلب األول :مكانة الموطأ وأهميته.
المطلب الثاني :سبب تأليف الموطأ.

المطلب الثالث :منهج اإلمام مالك في الموطأ.

الفصل التمهيدي
حياة اإلمام مالك بن أنس

بحث ول
ت مج إلمام مالك بن أنس
وفيه أربعة مطالب:

المطلب األول :اسمه ونسبه.
المطلب الثاني :مولده ونشأته ووفاته.
المطلب الثالث :شيوخه وتَّلميذه وثناء العلماء عليه.
المطلب الرابع :مؤلفاته وآثاره.
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حياة اإلمام مالك بن أنس

المطلب األول
اسمه ونسبه

اسمه ونسبه:
هو حجة األمة ،إمام دار الهجرة ،أبو عبد اهلل مالك بن أنس( ،)1وهو أحد األئمة األربعة
أصحاب المذاهب المتبعة ،فهو مالك بن أنس بن مالك بن عامر بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث
بن غيَّلن بن حشد بن عمرو بن الحارث ،وهو ذو أصبح الحميري ،أبو عبد اهلل المدني.
أورد ابن حجر عن اإلمام مالك  -رحمه اهلل  -قوله( :لسنا موالي آل تيم ،إنما نحن عرب من
أصبح ولكن جدي حالفهم)( ،)2وهو عربي أصيل وليس بمولى ،وفي رواية عن اإلمام مالك  -رحمه
اهلل  -حيث قال( :نحن قوم من ذي أصبح ،قَِد َم جدنا المدينة فتزوج أبي من التيميين فنسبنا إليهم)(.)3
أبـوه :هو أنس بن مالك بن أبي عامر ،لم يكن من المشهورين في الرواية ،وقيل إنه كان
قصر بالحرف ُيعرف ،وكان يعيش من صنعة النبل(.)4
مقعدا وكان له ًا
ً
أمه :وأما ُّأم اإلمام فهي عالية بنت شريك األزدية.
أيضا في
وأعمامه :هم أبو سهيل نافع ،وأويس ،والربيع ،والنضر ،أوالد أبي عامر ،واختلف ً

حمل أمه به ،فقال بن نافع الصائغ :والواقدي ومعن ومحمد بن الضحاك :حملت به أمه ثَّلث
سنين(.)5
إخوته :نقل القاضي عياض عن اإلمام مالك قوله :كان لي أخ في سن ابن شهاب ،فألقى أبي
يوما علينا مسألة ،فأصاب أخي وأخطأت ،فقال لي أبي ألهتك الحمام(.)6
ً

 -1ترجم لإلمام مالك خلق كثير ،انظر :سير أعَّلم النبَّلء :للذهبي  ،48/8أسد الغابة :البن األثير  ،294/1البداية
والنهاية :البن كثير  ،187/10ترتيب المدارك :للقاضي عياض .104/1

 -2فتح الباري :البن حجر .143/4
 -3انظر :ترتيب المدارك :للقاضي عياض .111/1
 - 4انظر :التمهيد :البن عبد البر  ،87/1ترتيب المدارك :للقاضي عياض .109/1
 -5الديباج :البن فرحون .89/1

 -6ترتيب المدارك :للقاضي عياض .131/1
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حياة اإلمام مالك بن أنس

المطلب الثاني
مولده ونشأته ووفاته

أوًال :مولده:
ولد اإلمام مالك رحمه اهلل سنة ثَّلث وتسعين من الهجرة ،عام موت أنس خادم رسول اهلل 
بذي المروة ،موضع من مساجد تبوك على ثمانية برد

() 1

من المدينة ،

()2

وقد اختلف في مولده اختَّلفًا

كثير ،فاألشهر قول يحيى بن بكير إنه سنة ثَّلث وتسعين من الهجرة ،ومات وله أربع وثمانون
ًا
سنة(.)3

ثانيا :نشأته:
ً
طلب مالك بن أنس العلم وهو ابن بضع عشرة سنةًَّ ،
وتأهل للفُتيا وجلس لإلفتاء وله إحدى
ص َدهُ طلبة العلم من اآلفاق في آخر دولة
وعشرون سنةً ،وحدث عنه جماعة وهو ٌّ
حي شاب طريَ ،وقَ َ
ٍ
جعفر المنصور ،وما بعد ذلك ،وازدحموا عليه في خَّلفة الرشيد ،إلى أن مات( ،)4وكان قد طلب
أبي
محبا شغوفًا شجعته أمه وأوصته بأن يأخذ األدب قبل العلم قال رحمه اهلل
ًا
العلم عليه
مبكر وأقبل ً
()6
()5
نافعا
علما ً
(كانت أمي تعممني وتقول :اذهب إلى ربيعة  ،فتعلم من أدبه قبل علمه)  ،أكرمه اهلل ً

ويسر له عيشة راضية ،وشهرة طارت في اآلفاق ،وجَّللة قدر ،وحسن مهابة ،حتى أذعنت له الملوك،
وانصاعت له العامة ،ف ُش َّدت إليه الرحال ،ولبس تاج العلم في المدينة في عصره بَّل منازع ،اعتنى
بالحفظ وجودة الفهم ،وحسن الضبط ،انتقى علمه من وسط الكثرة المتألقة الصالحة التي سكنت
المدينة ،وانتقد رجاله ،وتشدد في شروط الرواة ،يتمحص الرواية ويأخذها عن ٍ
علم ودراية ،ينظر فيما
أمينا على
صبورً ،ا
ًا
ُيلقى عليكه من العلم ،وال يأخذ إال بالصحيح الموافق للكتاب والسنة،
بر ،صادقًاً ،

 -1البريد :أربعة فراسخ ،والفرسخ :ثَّلثة أميال ،فالبريد الواحد  22كيلو متر ،وعليه األربع برد تساوي  88كيلو متر
تقريباً ،فتكون المسافة ثمانية وأربعين ميَّلً.أي  176كيلو متر تقر ًيبا.

 -2سير أعَّلم النبَّلء :للذهبي .48/8
 -3الديباج :البن فرحون .88/1

 - 4سير أعَّلم النبَّلء :للذهبي .49 -50/8

 -5انظر :شجرة النور الزكية :لمخلوف ص.70
 -6انظر :ترتيب المدارك :للقاضي عياض  ،119/1والديباج :البن فرحون .124/1
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حديث رسول اهلل  حتى عَّل نجمه ،وارتفع شأنه ،ونبغ في فنه ،فقيل عنه إمام دار الهجرة،

وعالم المدينة ،ونادى ٍ
مناد ال ُيفتى ومالك في المدينة(.)1
ثالثًا :وفاته:
وتوفي اإلمام مالك  -رحمه اهلل  -صبيحة أربع عشرة من ربيع األول ،سنة تسع وسبعين ومائة
عن عمر يقارب أربع وثمانون سنة ،فصلى عليه األمير عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم ( ، ) 2قال القاضي
يوما من مرضه(.)3
عياض :الصحيح وفاته في ربيع األول ،يوم األحد ،لتمام اثنين وعشرين ً

 -1وفيات األعيان :البن خلكان .284/2
 -2سير أعَّلم النبَّلء :للذهبي .130/8

 -3ترتيب المدارك :للقاضي عياض .237/1
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حياة اإلمام مالك بن أنس

المطلب الثالث
شيوخه وتالميذه وثناء العلماء عليه

أوًال :شيوخه:
الزهكري (ت
من شيوخه نافع مكولى عبكد اهلل بكن عمكر (ت  ،)117ومحمكد بكن مسكلم ابكن شكهاب (
الزنكاد عبكد اهلل بكن ذككوان (ت  ،)130ومحمكد بكن
 ،)124وعبد اهلل بن دينار المدني (ت  ،)127وأبكي (
السك ككختياني (ت  ،)131وربيعك ككة بك ككن أبك ككي عبك ككد الك ككرحمن
المنكك ككدر (ت  ،)130وأيك ككوب بك ككن أبك ككي تميمك ككة (
المعروف بربيعة الرأي (ت  ،)136ويحيى بن سكعيد بكن قكيس األنصكاري (ت  ،)143وهشكام بكن عكروة
بن الزبير (ت  ،)146وغيرهم الكثير(.)1
ثانيا :تالميذه:
ً
هكم الكذين رووا عنكه وتفقهكوا علكى يديكه ونهلكوا مكن معينكه ومكنهم :محمكد بكن الحسكن ال (شككيباني (ت
 ،)189وعبككد الككرحمن بككن القاسككم العتقككي (ت  ،)191وزيككاد بككن عبككد الككرحمن المعككروف بشككبطون (ت
 ،)193وعبك ككد اهلل بك ككن وهك ككب المصك ككري (ت  ،)197ويحيك ككى بك ككن سك ككعيد الق ط( ك ك ان (ت  ، ) 198وع بك ككد
ا ل ككرحمن ا ب ككن مه ككدي (ت  ،)198ومحم ككد ب ككن إدري ككس الش ككافعي اإلم ككام (ت  ،)204وأش ككهب ب ككن عب ككد
العزيككز (ت  ،)204وأبككو مسككهر عبككد األعلككى بككن مسككهر (ت  ،)218وأبككو نعككيم الفضككل بككن دكككين (ت
 ،)219وعبد اهلل بن مسلمة القعنبي (ت  ،)221ويحيكى بكن عبكد اهلل بكن بكيكر (ت  ،)231ويحيكى بكن
يحيى الليثي (ت  ،)234وقتيبة بن سعيد (ت  ،)240وخلق كثير يتعذر حصرهم(.)2

 -1جمهرة تراجم الفقهاء :لقاسم علي سعد .10/1
 -2جمهرة تراجم الفقهاء :لقاسم علي سعد .13 -12/1
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ثالثًا :ثناء العلماء عليه:

لقد انبرى األئمة للثناء على اإلمكام مالكك ،وأل(فُكوا فكي أخبكاره ومناقبكه المؤلفكات الكثيكرة ( ،) 1ودونكك
بعض أقوالهم فيه ،التي تُظهر منزلته السكامية ،وتُبكرز جَّللتكه العظيمكة :قكال عبكد اهلل بكن المبكارك " :لكو

إماما ،اخترت لها مال ًكا "(.)2
قيل لي :اختر لألمة ً
-

وقال اإلمام أحمد بن حنبل" :مالك سيد من سادات أهل العلم ،وهو إمام في العلم والفقكه ،ثكم قكال:
ومن مثل مالك ،متبع آلثار من تقدم مع عقل وأدب؟ مسانيد مالك أشهر من أن تذكر ،وهو النجم
َ
الثاقب في أهل النقل"(.)3

 -وقال اإلمام الذهبي " :وقد اتفق لمالك مناقب ما علمتها اجتمعت ألحد غيره:

أحدها :طول العمر والرواية.

ثانيها :الذهن الثاقب والفهم وسعة العلم.

ثالثها :اتفاق األئمة على أنه حجة صحيح الرواية.

رابعها :إجماع األئمة على دينه وعدالته واتباعه للسنن.

خامسها :تقدمه في الفقه والفتوى وصحة قواعده"(.)4

قال اإلمام الشـافعي  -رحمـه اهلل  :-العلكم يكدور علكى ثَّلثكة :مالكك ،والليكث ،وابكن عيينكة ،وقكال
سفيان بن عيينة لما بلغته وفاته ما تُرك على األرض مثله.
أيضا :مالك إمكام ،ومالكك عكالم أهكل الحجكاز ،ومالكك حجكة فكي زمانكه ،ومالكك سكراج األمكة،
وقال ً

وما نحن ومالك؟ وانما كنا نتبع آثار مالك(.)5

 -1انظر :مقدمة ترتيب المدارك :للقاضي عياض .12 -8/1
 -2مقدمة ترتيب المدارك :للقاضي عياض .153/1
 -3صفوة الصفوة :البن الجوزي.397/1
 -4تذكرة الحفاظ :للذهبي.157/1

 -5الديباج  :البن فرحون .74 / 1
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المطلب الرابع
مؤلفاته وآثاره

من أبرز مؤلفاته كتابه (الموطأ) ،ويرى األئمة والعلماء أن (الموطأ) في حينه ،من أفضل وأصح
وأنفع الكتب بعد كتاب اهلل َّ
عز وجلُ ،نقل عن اإلمام الشافعي قوله( :وما كتب الناس بعد القرآن شيئا
هو أنفع من موطأ مالك ،واذا جاء األثر من كتاب مالك فهو الثريا)(. )2(.)1

(:)3

ولإلمام مالك  -رحمه اهلل  -مؤلفات أخرى غير الموطأ ،لكنها لم تشتهر كشهرة الموطأ منها
 -1رسالته إلى ابن وهب في القدر والرد على القدرية ،وهي من خيار الكتب.
 -2كتاب في النجوم وحساب مدار الزمان ومنازل القمر.

 -3رسالة في األقضية كتب بها إلى القضاة وهي عشرة أجزاء.
غسان محمد بن مطرف في الفتوى.
 -4رسالة إلى ابن َّ

 -5رسالته إلى هارون الرشيد المشهورة في اآلداب والمواعظ.

القرن ،الذي يرويه عنه خالد بن عبد الرحمن المخزومي ،حيث نقل عن
 - 6كتابه في التفسير لغريب آ
كتبا متعددة غير الموطأ ،وقد رأيت له
السيوطي قوله" :الذي دلت عليه األخبار أن مال ًكا صنف ً
مسندا ،فيحتمل أن يكون من تأليفه ،وأن يكون علق منه ،ورأيت البن وهب كتاب
تفسير لطيفًا
ًا
ً
المجالسات عن مالك ،فيه ما سمع من في مجالسه ،وهو مجلد مشتمل على فوائد جمة من
أحاديث وآثار وآداب ونحو ذلك"(.)4

والكتابان اللذان يعدان أصلين في مذهب ِ
اإلمام مالك هما :الموطأ ،والمدونة الكبرى ،وهما

جامعان لفقهه جمعاً تاماً في الجملة.
أما الموطأ ،فهو كتاب ألفه ِ
اإلمام مالك وجمع فيه الصحاح من األحاديث واألخبار واآلثار،
وفتاوى الصحابة والتابعين ،وذكر الرأي الذي يراه .وقد ألفه في أربعين سنة ،وذلك ما يدلنا على مدى
مجهوده فيه ،ويكفي كتاب الموطأ أن يقول فيه ِ
اإلمام الشافعي " :ما في األرض كتاب من العلم

 -1الثريا :نجم من نجوم السماء .المقاصد الحسنة :للسخاوي  ،89/1مناهل الصفا :للسيوطي  ،46/1التعليقات
الحسان :لأللباني.272/3

 -2ترتيب المدارك :للقاضي عياض .70/2
 -3الديباج :البن فرحون .124/1

 -4انظر :مالك حياته وآراؤه وفقه :أبو زهرة ص .207 -206
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أكثر صواباً من موطأ مالك" ( ،) 1ويقول أحد تَّلميذ ِ
اإلمام مالك :عرضنا على مالك الموطأ قراءة في
أربعين يوماً ،فقال" :كتاب ألفته في أربعين سنة أخذتموه في أربعين يوماً ،ما أقل ما تفقهون فيه" (.) 2
وقال القاضي أبو بكر بن العربي :الموطأ هو األصل واللباب ،وكتاب البخاري هو األصل
الثاني في هذا الباب ،وعليهما بنى الجميع كمسلم والترمذي ( .) 3وقال ِ
اإلمام النسائي" :ما عندي بعد
التابعين أنبل من مالك وال أجل منه وال أوثق ،وال آمن على الحديث ،وال أقل رواية من الضعفاء" (. ) 4

 -1تهذيب األسماء واللغات :للنووي  -77/2قال الشافعي ذلك قبل وجود صحيحي البخاري ومسلم ،وهما أصح من
الموطأ باتفاق العلماء.
 -2ترتيب المدارك :لليحصبي .75/2

 -3فقه العبادات على المذهب المالكي :لكوكب عبيد .23/1
 -4كوثر المعاني :للشنقيطي  ،202/1فقه العبادات على المذهب المالكي :لكوكب عبيد .23/1
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بحث لثاني
لقع ف بكقاب وطأ و بب تأل
وفيه ثَّلثة مطالب:
المطلب األول :مكانة الموطأ وأهميته.
المطلب الثاني :سبب تأليف الموطأ.
المطلب الثالث :منهج اإلمام مالك في الموطأ وطريقته في اإلستنباط.
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المطلب األول
مكانة الموطأ وأهميته

قال اإلمام القاضي :قال ابن مهدي "ما كتاب بعد كتاب اهلل أنفع للناس من الموطأ " (.)1
شيئا(.)2
قال ابن وهب :من كتب موطأ مالك فَّل عليه أن يكتب من الحَّلل والحرام ً
وقال ابن العربي" :وهو أول كتاب أُلِّف في شرائع ِ
اإلسَّلم وهو آخره؛ ألنه لم يؤلَّف مثله ،إذ بناه
مالك  على تمهيد األصول للفروع ونبَّه فيه على معظم أصول الفقه التي ترجع إليها مسائله
وفروعه" (.)3
بلغت منزلة الموطأ شهرة ومكانة وقبوًال ،وقد بلغ من مكانته أن اهلل قد وضع له القبول في
األرض حتى قال القاضي ِعياض  -رحمه اهلل  :-إنه لم يعتن بكتاب من كتب الحديث والفقه اعتناء
الناس بموطأ مالك ،وقد و ِ
ضعت عليه شروح كثيرة نذكر أهمها:
ُ
 -1التمهيد لما في الموط(أ من المعاني واألسانيد ،ألبي عمر بن عبد البر َّ
النمري (ت  463هك).
 -2االستذكار لما في الموط(أ من المعاني واآلثار ،للمؤلف السابق.

 -3المنتقى في شرح موط(أ إمام دار الهجرة ،ألبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت  474هك).
 -4المسالك في شرح موط(أ ِ
اإلمام مالك ،ألبي بكر بن العربي (ت  543هك).

 -5القبس في شرح موط(أ مالك بن أنس ،القاضي محمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العربي االشبيلي.
 -6تنوير الحوالك على شرح موط(أ مالك ،لجَّلل الدين عبد الرحمن السيوطي (ت  911هك).

محمد القاري الحنفي (ت  1014هك).
مَّل علي سلطان َّ
 -7شرح (
 -8شرح الزرقاني على موط(أ ِ
اإلمام مالك ،لمحمد عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (ت  1122هك).

 -9المسوى في شرح الموط(أ ،لقطب الدين أحمد ولي اهلل بن عبد الرحيم َّ
الد ْهلَوي (ت  1176هك).
 -10أوجز المسالك إلى شرح موط(أ مالك ،لمحمد زكريا ال َك ْان َد ْهلَوي (. ) 4

نقَّل عن
كتاب الموطأ وصفه الحافظ السيوطي في مقدمته للشرح المسمى بتنوير الحوالكً ،
القاضي أبي بكر بن العربي ،بأنه األصل األول واللباب ،وكتاب البخاري هو األصل الثاني في هذا
 -1ترتيب المدارك :للقاضي عياض .70/2
 -2ترتيب المدارك :للقاضي عياض .70/2

 -3القبس في شرح الموطأ :لإلشبيلي .69/1
 -4القبس في شرح الموطأ :لإلشبيلي .61/1
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الباب "يريد الحديث" ،وعليهما بنى الجميع كمسلم والترمذي ،وقد جمع فيه قبل تهذيبه كما نقل
السيوطي عشرة آالف حديث ،ولم يزل يعرضها على الكتاب والسنة ويخبرها باآلثار حتى رجعت إلى
خمسمائة (. ) 1

 -1مدرسة الحديث في مصر :محمد خليفة .150/1
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المطلب الثاني
سبب تأليف الموطأ

أما تسميته الموطأ ،فقد روى عن اإلمام مالك رحمه اهلل تعالى قوله" :عرضت كتابي هذا على
()1
وسئل أبو حاتم الرازي ،موطأ
سبعين فقيهًا من فقهاء المدينة فكلهم واطأني عليكه فسميته الموطأ" ُ ،
مالك لِ َم سمي موطأ؟ فقال( :شيء صنعه ووطأه للناس حتى قيل موطأ مالك ،كما قيل جامع
سفيان)(.)2

ذكر العلماء أن تأليف اإلمام مالك " الموطأ " إنما كان باقتراح من الخليفة العباسي أبي جعفر
كتبا وجنب فيها شدائد ابن عمر ،ورخص
المنصور الذي قال له( :يا أبا عبد اهلل َّ
ضم هذا العلم ودون ً
ابن عباس وشواذ ابن مسعود وأقصد أوسط األمور ،ووطئه للناس توطيئا) (.)3

نسخا
قال القاضي عياض في المدارك " إن أبا جعفر قال له :إني عزمت أن أكتب كتبك هذه ً

ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين بنسخة آمرهم بأن يعملوا بما فيها وال يتعدوها إلى غيرها
المحدث ،فإنني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعملهم ،فقلت :يا أمير المؤمنين ال
من هذا العلم ُ
تفعل فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل وسمعوا أحاديث وروايات ،وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا

به ،ودالوا له من اختَّلف أصحاب رسول اهلل  وغيرهم ،وان َّ
ردهم عما اعتقدوا شديد ،فدع الناس وما
هم عليه ،وما اختار أهل كل بلد ألنفسهم فقال :لو طاوعتني على ذلك ألمرت به" (.)4
ذكر الذهبي في كتابه " السير " ،واإلمام ابن عبد البر في كتابه "االنتقاء " أن أمير
المؤمنين المهدي هو من طلب من اإلمام مالك كتاب اً ليحمل الناس عليه :قال الزهري،

سمعت مالك اً يقول :قال لي :المهدي :ضع يا أبا عبد اهلل كتاب اً أحمل األمة عليه  ،فقلت
يا أمير المؤمنين ،أما هذا الصقع وأشرت إلى المغرب فقد كفيته ،وأما الشام ففيهم من قد

علمت يعني األوزاعي ،وأما الع راق فهم أهل الع راق(. )5

 -1شرح الزرقاني على الموطأ :للزرقاني .226/2
 -2شرح الزرقاني على الموطأ :للزرقاني .62/1
 -3ترتيب المدارك :للقاضي عياض .73 -72/2
 -4ترتيب المدارك :للقاضي عياض .73 -72/2
 -5سير أعَّلم النبَّلء للذهبي  ،78/8كشف المغطى :البن عساكر .25/1
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المطلب الثالث
منهج اإلمام مالك في الموطأ ومصطلحاته

أوًال :منهج اإلمام مالك في الموطأ:
اتبع مالك في موطئه طريقة المؤلفين في عصره ،فمزج الحديث بأقوال الصحابة والتابعين واآلراء
الفقهية ،فكتابه كتاب فقه وحديث في وقت واحد ،وقد التزم مالك في كتابه شروطًا من أوثَق الشروط
و ِّ
أشدها ،فقد كان يسلك منهج التحري والتوخي وانتقاء الصحيح ،ويتكون كتاب الموطأ من ستة عشر
كثير ما
سماها مالك بالكتاب ،يبدأ بكتاب أوقات الصَّلة ،وينتهي بكتاب أسماء النبي  ،وكان ًا
ً
فصَّل (

ضم فيه
بابا
جامعا َّ
يذكر في أبوابه ومسائله ما عليه العمل المجمع عليه ،وقد وضع بآخر الكتاب ً
ً
جملة من األبواب الفقهية ببعض أعماله ،وقد مكث اإلمام مالك أربعين سنة يق أر الموطَّأَ على الناس،

وي ِّ
هذب ،فكان التَّلميذ يسمعونه منه أو يقرؤونه عليه خَّلل ذلك ،فتعددت روايات
فيزيد فيه وينقص ُ
«الموطأ» واختلفت ،بسبب ما قام به اإلمام من تعديل على كتابه ،فبعض تَّلميذه رواه عنه قبل

كامَّل ،فاشتهرت عدة روايات
التعديل ،وبعضهم أثناءه ،وبعضهم رواه في آخر عمره ،وبعضهم رواه
ً
الموطأ ،أهمها رواية يحيى بن يحيى الليثي ،وهي أشهر رواية عن اإلمام مالك ،وعليها بنى أغلب
العلماء شروحاتهم(. )1
ثانيا :مصطلحاته:
ً
تعددت مصطلحات منهج اإلمام مالك بن أنس رحمه اهلل في كتابه الموطأ ،فأجاب عنها ابن
أبي أويس ( :) 2قيل لمالك :قولك في كتاب الموطأ :األمر المجتمع عليه،

() 3

واألمر عندنا وببلدنا،

() 4

فبري ،فلعمري ما هو
وأدركت أهل العلم وسمعت بعض أهل العلم ( :) 5فقال :أما أكثر ما في الكتاب أ

 -1انظر :ترتيب المدارك للقاضي عياض  ،72/2 ،41 -38/1الفكر المنهجي عند المحدثين همام سعيد -111
 ،118مناهج المحدثين ،د ياسر الشمالي ص ( )285فما بعده ،اإلسَّلم سؤال وجواب ،محمد صالح المنجد.
 -2أبو عبد اهلل إسماعيل بن أبي أويس ،ابن عم اإلمام مالك ،وابن أخته وزوج ابنته ،سمع أخاه وخاله مال ًكا ،وخرج
عنه البخاري ومسلم ،توفي226هك  .الديباج :البن فرحون .92/1

 -3األمر المجتمع عليه :ما اجتمع عليه قول أهل الفقه والعلم ولم يختلفوا فيه.

 -4األمر عندنا وببلدنا :ما عمل به الناس عندنا وجرت به األحكام وعرفه العالم والجاهل.
 -5أدركت أهل العلم ،وسمعت من بعض أهل العلم :شيء استحسنه من قول العلماء.
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أري ،ولكن سماعي من غير واحد من أهل العلم والفضل ،واألئمة المقتدى بهم الذين أخذت عنهم ،وهم
الذين كانوا يتقون اهلل ،فكثروا علي فقلت أري ،وذلك أري إذا كان رأيهم مثل رأي الصحابة أدركوهم
عليه وأدركتهم على ذلك ،فذلك وراثة توارثوها قرًنا عن قرن إلى زماننا ،وما كان رأي ،فهو رأي جماعة

من أهل العلم ،وما كان فيه األمر المجتمع عليه ،فهو ما اجتمع عليه قول أهل الفقه والعلم ،لم يختلفوا
فيه ،وما قلت فيه :األمر فيه عندنا ،فهو ما عمل به الناس عندنا ،وجرت به األحكام وعرفه العالم
والجاهل ،وكذلك ما قلت فيه ببلدنا ،وما قلت فيه بعض أهل العلم ،فهو شيء استحسنه من قول
العلماء ،وما لم أسمع منهم ،فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيت ،حتى وقع ذلك موقع الحق ،ال
إلي بعد
قر ًيبا منه ،حتى ال يخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم ،وان لم أسمع ذلك بعينه نسبت الرأي َّ
االجتهاد مع السنة ،وما مضى عليه أهل العلم المقتدى بهم ،واألمر المعمول به عندنا من لدن رسول

اهلل واألئمة الراشدين مع من لقيت ،فذلك رأيهم ما خرجت إلى غيرهم(. )1

 -1المعيار المعرب والجامع المغرب :الونشريسي .360/6
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وفيه مبحثان:
المبحث األول :البيع ومشروعيته.
وفيه مطلبان:
اصطَّلحا.
المطلب األول :تعريف البيع لغةً و
ً
المطلب الثاني :حكم البيع ومشروعيته.

المبحث الثاني :أركان البيع وشروطه.
وفيه مطلبان:
المطلب األول :أركان البيع.
المطلب الثاني :شروط البيع.

الفصل األول
البيع ومشروعيته

بحث ول
لب ع وم وع ق
وفيه مطلبان:
اصطَّلحا.
المطلب األول :تعريف البيع لغةً و
ً
المطلب الثاني :حكم البيع ومشروعيته.
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أوًال :البيع في اللغة:

المطلب األول
اصطالحا
تعريف البيع لغ ًة و
ً

هو مطلق المبادلة ،ولفظ البيع والشراء يطلق ك ٌل منهما على اآلخر ،فهما من األلفاظ المشتركة
بين المعاني المتضادة ،وهو مشتق من الباع؛ ألن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه لألخذ واإلعطاء.
(،)1
{و َش َرْوهُ
والشراء والبيع وهو من األضداد أي يستعمل ك ٌل منهما بمعنى اآلخر ،قال تعالىَ :
بِثَ َم ٍن َب ْخ ٍ
س} (.) 2

وفي الحديث« :ال يبع الرجل على بيع أخيه» ( ،) 3قال ابو عبيد :كان أبو عبيدة وأبو زيد
وغيرهما من أهل العلم يقولون إنما النهي في قوله «ال يبع الرجل على بيع أخيه» ،إنما هو :ال ِ
يشتر
على شراء أخيه فإنما وقع النهي على المشتري ال على البائع ؛ ألن العرب تقول بعت الشيء بمعنى
اشتريته

() 4

ثانيا :البيع في االصطالح:
ً
اصطَّلحا ،وان تقارب مضمون تلك التعريفات على النحو
اختلفت عبارات الفقهاء وتعاريفهم للبيع
ً
التالي:
 مـذهـب الحـنـفـية:البيع هو( :مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تملي ًكا وتمل ًكا) (.)5
 مـذهـب الـمالـكـيـة:البيع هو( :عقد معاوضة على غير منافع وال متعة لذة)(. )6

 -1الصحاح تاج اللغة :للفارابي – مادة (بيع) .1189/3
 -2سورة يوسف  ،اآلية .20
 -3صحيح البخاري -كتاب البيوع ،باب ال يبيع على بيع أخيه 69/3 ،ح ( .)2140
 -4لسان العرب :البن منظور 24/8
 -5االختيار لتعليل المختار :ألبي الفضل الحنفي  ،3/2تبين الحقائق :للزيلعي .2/4
 -6الشرح الكبير وحاشية الدسوقي :للدردير  ،2/3شرح مختصر خليل :للخرشي ،4/5الفواكه الدواني :للنفراوي .72/2
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 -مـذهـب الـشافـعـيـة:

البيع هو( :مقابلة مال بمال قابلين للتصرف بإيجاب وقبول على الوجه المأذون فيه)(.)1
 مـذهـب الـحنابـلة:البيع هو( :مبادلة مال بمال ،تملي ًكا ،وتمل ًكا)(.)2
التعريف المختار:
وبعد استقراء تعريفات الفقهاء للبيع ( يرى الباحث ) أن التعريف المختار للبيع هو تعريف الحنابلة وهو
مبادلة المال بالمال ،تملي ًكا وتمل ًكا وذلك لألسباب اآلتية:
جميعا تتفق على أن البيع فيه
 -1بالنظر في تعريفات فقهاء المذاهب األربعة للبيع ،نجد أنها
ً
معاوضة أي مبادلة بين مالين ومحله المال.

 -2أن تعريف الحنابلة يتصف باالختصار والشمول لما ذكرته التعريفات األخرى.

 -1كفاية األخيار :للحصني  ،232/1السراج الوهاج :للغمراوي  ،172/1اإلقناع :للشربيني  ،273/2مغني المحتاج:
للشربيني 322/2

 -2الممتع في شرح المقنع :البن المنجي  ،379/2المغني :البن قدامة  ،480/3الشرح الكبير :البن قدامة .5/11
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المطلب الثاني
حكم البيع ومشروعيته

عقد مشروع ،دل على مشروعيته ،القرآن ،والسنة ،واإلجماع ،والمعقول
عقد البيع ٌ
أوالً :القرآن الكريم:
الر َبا}(.)1
قال اهلل تعالى َ { :و َأ َح َّل اّللهُ ا ْل َب ْي َع َو َح َّر َم ِّ

ُون ِ َِت َار ًة َعن ت ََر ٍ
اض ِّمنك ُْم}(.)2
وقول اهلل تعالى{ :إِالَّ َأن َتك َ
وقول اهلل تعالىَ { :و َأ ْش ِهدُ ْو ْا إِ َذا َت َبا َي ْعت ُْم}(.)3
وجه الداللة:
دلت هذه اآليات داللة صريحة ،على حل البيع وان كانت مسوقة ألغراض أخرى غير إفادة
الحل؛ ألن اآلية األولى مسوقة لتحريم الربا ،والثانية مسوقة لنهي الناس عن أكل أموال الناس بعضهم
بعضا بالباطل ،والثالثة مسوقة للفت الناس إلى ما يرفع الخصومة ويحسم النزاع من االستشهاد عند
ً

التبايع(. )4

ثانيا :السنة النبوية:
ً
ص َدقَا َوَب َّي َنا ُب ِ
ان ِبا ْل ِخ َي ِ
 -1عن حكيم بن حزام  عن النبي  قال« :ا ْل َب ِّي َع ِ
ور َك
ار َما لَ ْم َيتَفََّرقَا ،فَِإ ْن َ
ق َب َرَك ُة َب ْي ِع ِه َما»(.)5
لَ ُه َما ِفي َب ْي ِع ِه َماَ ،وِا ْن َك َذ َبا َو َكتَ َما ُم ِح َ

 -1سورة البقرة :اآلية .275
 -2سورة النساء :اآلية .29
 -3سورة البقرة :اآلية .282

 -4الفقه على المذاهب األربعة :للجزيري .140/2
 -5صحيح البخاري :كتاب البيوع -باب البيعان بالخيار مالم يتفرقا -64/3 ،ح (.)2110
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ش َر
 -2وعن رفاعة  قالَ « :خ َر َج َم َع
ون فقَ َ
الَ :يا َم ْع َ
اس َيتََب َاي ُع َ
صلّى ،فَ َرأى ال ّن َ
الم َ
النبي  إلَى ُ
ّ
ِ ِ
التّ ّج ِ
ون َي ْوَم
ص َارُه ْم إِلَ ْي ِه ،فقَ َ
الّ :
إن التّ ّج َار ُي ْب َعثُ َ
ورفَ ُعوا أ ْ
ار ،فَ ْ
َع َناقَ ُه ْم َوأ َْب َ
استَ َج ُابوا ل َرسول اهلل َ 
ا ْل ِقي ِ
ق»(.)1
وص َد َ
امة فُ ّجا ار ،إالّ َم ِن اتّقَى اهلل َوَب ّر َ
ََ
وجه الداللة من الحديثين:
دلت األحاديث الصحيحة سابقة الذكر بصريح نصها ،على أن النبي  أقر البيع من خَّلل
الضوابط التي ذكرها ،وأهمها األمانة والصدق.
ثالثاً :اإلجماع:
وأجمع أهل العلم :على جواز البيع في الجملة ()2؛ ألن حاجة اإلنسان تتعلق بما في يد صاحبه،
وال يمكن الحصول عليه إال بالبيع ،ولم يقل احد من العلماء بعدم جوازه.
رابعاً :األثر:
َن ا ْل ُمتََبا ِي َع ْي ِن ِبا ْل ِخ َي ِ
ار َحتَّى َيتَفََّرقَا»( ،)3ومن المقرر في
قول ابن عمر  قالَ « :كا َن ِت الس َّن ُة أ َّ

أصول الحديث ،وأصول الفقه ،أن قول الصحابي من السنة كذا ،له حكم الحديث المرفوع (.)4
وجه الداللة:

دل األثر بصريح نصه على أن كَّلً من المتبايعين لهما حق الخيار في القبول أو الرد ما داموا
في مجلس العقد ولم يتفرقا.

 -1سنن الترمذي -:كتاب البيوع– باب ما جاء في التجار -507/3 ،ح( )1210هذا حديث حسن صحيح ،إال أن
اإلمام األلباني ضعفه في ضعيف الجامع الصغير وزيادته .929/1
 -2اإلشراف :البن المنذر .131/3
 -3صحيح البخاري -:كتاب البيوع -باب اذا اشترى شيئا -65/3 ،ح(.)2116

 -4نصب الراية :للزيلعي  ،3/4جامع األصول :البن األثير  ،10 -9/2الموسوعة الفقهية :و ازرة األوقاف الكويت
.170/20
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خامساً :المعقول:

أن الحاجة ماسة إلى مشروعيته ،فإن الناس محتاجون إلى األعواض والسلع والطعام والشراب
الذي في أيدي بعضهم ،وال طريق لهم في الحصول عليه إال عن طريق البيع والشراء ،فإن ما جبلت
عليه الطباع من الشح والظنة وحب المال يمنعهم من إخراجه بغير عوض ،فاحتاجوا إلى المعاوضة
دفعا لحاجته (.)1
فوجب أن يشرع ً
سادساً :الحكمة من مشروعية البيع:
إن الناس في حاجة إلى كثير من السلع ،وال يستطيع ك ٌل منهم أن ينتج جميع ما يحتاج إليه،
بعضا بهذه السلع ...الخ ،وهذا التبادل ال يحصل إذا لم يكن هناك
فكان ال بد من ان يتبادل بعضهم
ً
تر ٍ
سلعا ،وعكس ذلك
اض عليه ،وهذا التراضي هو عقد البيع ،وكذلك ربما ملك بعضهم النقد ولم يملك ً

أيضا من
غالبا إال بالبيع ،و ً
يقع ،فيحتاج ذو النقد إلى السلع ،وذو السلع إلى النقد ،وكل ذلك ال يحصل ً
شأن اإلنسان أن يسعى إلى الربح ،والبيع والشراء هو الطريق السليم لتحصيل ذلك( ،)2وفي ذلك تظهر

جلية الحكمة من مشروعية البيع لتحقيق وتلبية حاجات الناس.
وقد شرع اهلل البيع توسعة منه على عباده؛ ألن لكل فرد من أفراد النوع اإلنساني ضرورات
مختلفة ومتعددة من األكل والشرب والكساء وغير ذلك مما ال غنى لإلنسان عنه ،وهو ال يستطيع
بمفرده أن يوفر كل ذلك بنفسه ،ومن ثم فهو محتاج إلى ما في يد غيره ،وغيره ال يبذل ما في يده
بغير عوض ،وكل الناس على هذا الوضع ،فكان تشريع البيع وسيلة لوصول كل شخص إلى هدفه أو
تحقيق غرضه ودفع حاجته.

 -1االختيار لتعليل المختار :ألبي الفضل الحنفي .3/2
 -2الفقه المنهجي :الخن ،البغا ،الشربجي .11/6
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بحث لثاني
أاكا لب ع وش وط
وفيه مطلبان:
المطلب األول :أركان البيع.
المطلب الثاني :شروط البيع.

30

الفصل األول
البيع ومشروعيته

المطلب األول
أركان( )1البيع

اختلف الحنفية مع جمهور الفقهاء في تحديد أركان العقود بشكل عام ومنها عقد البيع على
النحو التالي:
أوالً :ركن البيع عند الحنفية:
قال ابن مودود في االختيار :وركنه اإليجاب والقبول؛ ألنهما يدالن على الرضا الذي تعلق به
الحكم ،وكذا ما كان في معناهما وحجتهم في ذلك ،قولهم :إن العاقدان والمحل مما يستلزمه وجود
الصيغة ال من األركان؛ ألن ما عدا الصيغة ليس جزًءا من حقيقة البيع ،وان كان يتوقف عليه
وجوده(.)2

إ ًذا يتبين لنا أن ركن البيع عند الحنفية يتمثل في اإليجاب والقبول فقط ،واإليجاب والقبول قد
يكون بصيغة الماضي ،وقد يكون بصيغة الحال ،أما بصيغة الماضي فهي أن يقول البائع :بعت
إيجابا
وضعا ،لكنها جعلت
ويقول المشتري :اشتريت ،فيتم الركن؛ ألن هذه الصيغة وان كانت للماضي
ً
ً

للحال في عرف أهل اللغة والشرع ،والعرف قاض على الوضع ،وكذا إذا قال البائع :خذ هذا الشيء
بكذا أو أعطيتكه بكذا أو هو لك بكذا أو بذلته لك بكذا وقال المشتري :قبلت أو أخذت أو رضيت أو

اصطَّلحا على النحو التالي:
 -1اختلفت عبارات الفقهاء في تحديد معنى الركن لغةً و
ً
الركن لغ ًة :الراء والكاف والنون أصل واحد يدل على القوة  ،فركن الشيء جانبه األقوى .مقاييس اللغة :البن فارس
.430/2

اصطالحا :هو ما يقوم به ذلك الشيء من التقوم؛ إذ قوام الشيء بركنه .التعريفات الفقهية :للبركتي 106/1
الركن
ً
داخَّل في حقيقته كالركوع والسجود بالنسبة للصَّلة.روضة الناظر:
أو هو ما يتوقف عليه وجود الشيء ،ويكون جزءاً
ً
البن قدامة 496/1

الركن عند الحنفية :هو ما يتوقف عليه وجود الشيء ،وكان جزءاً من حقيقته أو ماهيته .الوجيز في أصول الفقه:
للزحيلي .404/1

خارجا عن ماهيته ،أو هو ما يتوقف عليه
أساسا وجود الشيء ،وان كان
الركن عند الجمهور :هو ما يتوقف عليه
ً
ً
حقيقة الشيء ،سواء كان جزًءا منه أم خارًجا عنه .إرشاد الفحول :للشوكاني 83/2

داخَّل في الماهية .انظر :قواطع األدلة
الركن عند األصوليين :هو ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود مع كونه ً
في األصول :للمروزي  ، 151/1ميزان األصول في نتائج العقول :للسمرقندي .584/1
 -2االختيار :البن مودود  ،4/2الموسوعة الفقهية الكويتية .10/9
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هويت ونحو ذلك ،فإنه يتم الركن؛ ألن كل واحد من هذه األلفاظ يؤدي معنى البيع وهو المبادلة،
والعبرة للمعنى ال للصورة ،وأما صيغة الحال فهي أن يقول البائع للمشتري :أبيع منك هذا الشيء بكذا
ونوى اإليجاب فقال المشتري :اشتريت ،أو قال المشتري أشتري منك هذا الشيء بكذا ونوى اإليجاب
وقال البائع :أبيعه منك بكذا ،وقال المشتري :أشتريه ونويا اإليجاب ،يتم الركن وينعقد؛ وانما اعتبرنا
النية ههنا ،وان كانت صيغة أفعل للحال هو الصحيح؛ ألنه غلب استعمالها لَّلستقبال ،إما حقيقةً أو
مجاز فوقعت الحاجة إلى التعيين بالنية(. )1
ًا
ثانياً :أركان البيع عند جمهور الفقهاء:
ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ،إلى أن أركان البيع ثَّلثة من حيث
الجملة ،وهي الصيغة (اإليجاب والقبول) والعاقدان والمحل.
قال ابن جزي

() 2

رحمه اهلل :أركان البيع خمسة :وهي البائع والمشتري والثمن والمثمون واللفظ

وما في معناه من قول أو فعل يقتضي اإليجاب والقبول(. )3
المالكية :أركانه ثالثة :العاقد والمراد به البائع والمشتري والمعقود عليه ،والمراد به الثمن
والمثمن والصيغة (. )4
الشافعية :أركانه كما في المجموع ثَّلثة ،وهي في الحقيقة ستة :عاقد ،بائع ومشتر ،ومعقود
عليه ،مثمن ،وثمن ،وصيغة ولو كناية(. )5
 -1بدائع الصنائع :للكاساني .133/5

 -2ابن جزي :هو أبو القاسم محمد بن أحمد الكلبي اشتهر بابن جزي (بضم الجيم وفتح الزاي وياء مشددة) .له
مؤلفات عدة أشهرها التفسير في أربعة أجزاء والقوانين الفقهية من أضبط الكتب في الفقه ،وكتابه األنوار السنية.
قال القلصاوي في شرحه لهذا الكتاب :اعتمد ابن جزي فيه على صحيح مسلم بن الحجاج ،ولد ابن جزي سنة
 ،693وتوفي ابن جزي شهيداً سنة  ،741في معركة طريف التي جرت سنة  741بين دولة بني نصر المتحالفين

مع بني مرين من جهة وتحالف الدول اإلسبانية البرتغالية والمطوعة معهم من جهة أخرى ،ومحص اهلل فيها

المسلمين .قالوا في ترجمته إنه فقد وهو يحرض الناس -على الجهاد -ويقاتل مجاهدا .تقبل اهلل شهادته .المعلم
بفوائد مسلم :المازري  ،207/1أعَّلم المغرب واألندلس :البن األحمر 166/1
 -3القوانين الفقهية :البن جزي .163/1

 - 4الفواكه الدواني :للنفراوي  ،73/2أسهل المدارك :للكشناوي  ،220/2مواهب الجليل :للحطاب .228/4
 - 5فتح الوهاب :للسنيكي  ،186/1السراج الوهاج :للغمراوي  ،172/1اإلقناع :للشربيني .276/2
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الحنابلة :قالوا للبيع ثَّلثة أركان عندهم :عاقد ،ومعقود عليه  ،وصيغة (. )1
والمتأمل في هذا الخَّلف بين الحنفية والجمهور في أركان العقد ،يجد أنه خَّلف شكلي؛ ألنه
في الحقيقة ال بد من توافر العاقدين والمحل في البيع ،وقد ذكر الحنفية أنها من مستلزمات الصيغة،
وبذلك يزول الخَّلف في هذه المسألة من الناحية العملية لتحقيق أركان عقد البيع.

 -1كشاف القناع :للبهوتي  ،146/3شرح زاد المستقنع :للشنقيطي  ،7/194مطالب أولي النهى :للرحيباني .9/3
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المطلب الثاني
شروط

()1

البيع

أوالً :شروط البيع عند الحنفية:
باطَّل.
 -1شرط االنعقاد :وهو ما يشترط تحققه العتبار العقد
منعقدا شرًعا واال كان ً
ً
وشروط اإلنعقاد أنواع:
أ .منها ما يرجع إلى العاقد ،وهي نوعان:
عاقَّل فَّل ينعقد بيع المجنون والصبي الذي ال يعقل ،ألن أهلية المتصرف
األول( :أن يكون ً
شرط انعقاد التصرف ،واألهلية ال تثبت بدون العقل فَّل يثبت اإلنعقاد بدونه.

عاقدا من الجانبين في باب البيع إال األب فيما
الثاني :العدد في العاقد ،فَّل يصح الواحد
ً
يبيع مال نفسه من ابنه الصغير بمثل قيمته أو بما يتغابن فيه عادة أو يشتري مال الصغير

لنفسه بذلك)

() 2

ب .ومنها ما يرجع إلى نفس العقد :بأن تكون بلفظ الماضي أو بلفظ الحال مع النية ،بمعنى أن
يكون القبول موافقًا لإليجاب ،بأن يقبل المشتري ما أوجبه البائع  ،وبما أوجبه فإن خالفه بأن

قبل غير ما أوجبه ال ينعقد من غير إيجاب مبتدأ موافق

() 3

ت .ومنها ما يرجع إلى مكان العقد :وأما الذي يرجع إلى مكان العقد فواحد ،وهو اتحاد المجلس
بأن يكون اإليجاب والقبول في مجلس واحد ،فإن اختلف المجلس ال ينعقد حتى لو أوجب
أحدهما البيع ،فقام اآلخر عن المجلس قبل القبول او اشتغل بعمل آخر يوجب اختَّلف
المجلس ثم قبل ال ينعقد

() 4

 -1الشرط لغ ًة :إلزام الشيء والتزامه في العقد وغيره ،وجمعه شروط ،وهو أصل يدل على علم وعَّلمة .لسان العرب:
البن منظور  ،329/7التعريفات :للجرجاني .125/1

اصطالحا :هو ما يتوقف عليه وجود الشيء ولم يكن جزًءا من حقيقته ،كالطهارة بالنسبة للصَّلة ،أو هو ما
الشرط
ً
مؤثر في وجوده ،وقيل الشرط :ما يتوقف عليه
يتوقف عليه وجود الشيء ،ويكون خارًجا عن ماهيته ،وال يكون ًا
ثبوت الحكم عليه .التعريفات :للجرجاني 125/1

الشرط عند األصوليين :ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته ،أو ما يقف المؤثر على

وجوده في إثبات الحكم .الفروق :للقرافي  ،82/1اإلحكام في اصول األحكام :لآلمدي .89/3
 -2بدائع الصنائع :للكاساني  ،135/5رد المحتار :البن عابدين 5/4
 -3رد المحتار :البن عابدين 5/4
 -4بدائع الصنائع :للكاساني  ،137/5رد المحتار :البن عابدين 5/4
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ث .وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع منها:
ماال ،وأن يكون مملو ًكا للبائع عند البيع
( أن يكون موجوًدا فَّل ينعقد بيع المعدوم  ،وأن يكون ً

مقدور على تسليمه عند العقد) (.) 1
ًا
 ،وأن يكون
 -2شرط النفاذ :وهو ما ال يثبت الحكم بدونه ،وان كان قد ينعقد التصرف بدونه.
أما الذي يرجع إلى النفاذ فنوعان:
النوع األول  :الملك أو الوالية

النوع الثاني :أن ال يكون في الملك حق لغير البائع  ،فلم ينعقد بيع الفضولي عندنا (.) 2
 -3شرط الصحة :وهو ما ال صحة له بدونه ،وان كان قد ينعقد وينفذ بدونه.
وأما شرائط الصحة فأنواع:
بعضا دون بعض اآلخر.
بعضها يعم البيعات كلها ،وآخر يخص ً
وشروط الصحة التي تخص بعض البيعات:
معلوما في بيع فيه أجل ،فإن كان مجهوًال يفسد البيع ،سواء كانت الجهالة
أ -أن يكون األجل
ً
متفاحشة أو متقاربة.
ب -القبض في بيع المشتري المنقول ،فَّل يصح بيعه قبل القبض.
طا.
ت -الخلو من الربا ،من شبهة الربا؛ ألن الشبهة ملحقة بالحقيقة في باب الحرمات احتيا ً
ث -قبض رأس المال في بيع الدين بالعين وه السلم.
ج -القبض في الصرف قبل اإلفتراق (.) 3
 -4شرط اللزوم :وهو ما ال يلزم البيع بدونه ،وان كان قد ينعقد وينفذ بدونه(.)4
خاليا عن خيارات أربعة:
شرط لزوم المبيع بعد انعقاده ونفاذه وصحته فواحد ،وهو أن يكون ً
أ -خيار التعيين.
ب -خيار الشرط.
ت -خيار العيب.
ث -خيار الرؤية.
فَّل يلزم مع أحد هذه الخيارات.

 -1ينظر :بدائع الصنائع :للكاساني  ، 137/5رد المحتار :البن عابدين 5/4
 -2بدائع الصنائع :للكاساني ، 156/ 5ورد المحتار :البن عابدين 6/4
 -3بدائع الصنائع :للكاساني  ، 201-178/5رد المحتار :البن عابدين 6/4
 - 4انظر :بدائع الصنائع :للكاساني  ،135/5ورد المحتار :البن عابدين .5/4
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ثانياً :شروط البيع عند المالكية:
لم يتكلم المالكية عن شروط البيع مجردة ،وانما تكلموا عن شروط أركان البيع فقالوا :هناك
شروط في العاقد ،وشروط في المعقود عليه ،وشروط في الصيغة وما في معناها من قول أو فعل
يقتضي اإليجاب والقبول ،إال أنهم قسَّموا الشروط للعاقدين والمعقود عليه والصيغة.
شروط العاقدين :وهما البائع والمشتري فيشترط فيهما ثَّلثة شروط:
تحرز من المجنون والسكران والصغير الذي ال يعقل.
مميز ًا
األول :أن يكون ًا
الثاني :أن يكونا مالكين أو وكيلين لمالكين أو ناظرين عليهما ،فأما الشراء ألحد بغير إذنه أو
البيع عليه كذلك فهو بيع الفضولي ،فينعقد ويتوقف على إذن ربه ،وقال الشافعي :ال ينعقد.
الثالث :أن يكونا طائعين ،فإن بيع المكره وشراءه باطَّلن ،واذا أكره الرجل على غرم مال بغير
حق فباع فيه شيئا من ماله ،لم يجز البيع وأخذ البائع ما باعه من المشتري دون ثمن ورجع المشتري

بالثمن ،على الذي أكره البائع وسواء دفع الثمن إلى المكره أو المكره (. ) 1

شروط المعقود عليه :المعقود عليه ،وهو الثمن والمثمون ،وشرط فيه أربعة شروط:
تحرز من النجس فإنه ال يجوز بيعه كالخمر والخنزير.
ًا
طاهر،
ًا
 -1أن يكون
تحرز مما ال منفعة فيه كالخشاش والكَّلب.
ًا
منتفعا به،
-2
ً

تحرز من المجهول فإن بيعه ال يجوز إال أنه يجوز بيع الجزاف بشرطين:
ًا
معلوما،
-3
ً
أحدهما :أن يكون مما يكال أو يوزن كالطعام وشبهه.

ثانيهما :أن يستوي البائع والمشتري في العلم بمقداره ،وفي الجهل به خَّلفًا لهما.
تحرز من بيع الطير في الهواء والحوت في الماء وشبه ذلك ،ومنه
ًا
مقدور على تسليمه،
ًا
-4
المغصوب فَّل يجوز بيعه إال من غاصبه (. ) 2

فعَّل
شروط الصيغة( :وهي اإليجاب والقبول للداللة على الرضا ،سواء كان قوًال من الجانبين أو ً

مصور بمعاطاة ،سواء تقدم
ًا
وفعَّل من اآلخر ،أو كان ما يدل على الرضا
كذلك ،أو قوًال من أحدهما ً
اإليجاب على القبول أو تأخر) (. ) 3

 -1القوانين الفقهية :البن جزي  ،163/1بداية المجتهد :البن رشد .189/3

 -2الثمر الداني :البن زيد القيرواني  ،495/1حاشية العدوي :للعدوي  ،138/2القوانين الفقهية :البن جزي .63/1
 -3أسهل المدارك :للكشناوي  ،221/2المختصر الفقهي :البن عرفة  ،83/5جواهر اإلكليل :صالح األزهري .2/2
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والصيغة عند اإلمام مالك ،يصلح فيها كل ما يدل على مقصودها من قول أو فعل ،وعده الناس
بيعا ،ولها صورتان:
ً

الصيغة القولية :وهو ما يقوم مقامها من رسول أو كتاب أو إشارة وهي اإليجاب والقبول ،مثل

قول البائع بعتك وقول المشتري اشتريت (. ) 1
الصيغة الفعلية :أن الداللة على الرضا يكفي فيها الفعل؛ ألنه يدل على الرضا في كثير من
األمور داللة عرفية ،وان كان ذلك الفعل معاطاة ،وعلم من هذا أن بيع المعاطاة المحضة العاري عن
القول من الجانبين ،ال بد فيه من حضور الثمن والمثمن ،ولذا :قال ابن عرفة أثناء كَّلمه في بيعتين
في بيعة وبياعات زماننا في األسواق ،إنما هي بالمعاطاة فهي منحلة قبل قبض المبيع (. ) 2
سبع ٌة:
ثالثًا :شروط البيع عند الشافعية َ
اهر ،فَّل يصح بيع عين نجسة كالكلب ،أو متنجسة ولم يمكن تطهيرها ،وال
يكون طَ ًا
 -1وهو أن
َ
يصح بيع ما ال ينتفع به ،كالحشرات ،وحبة حنطة ،وآالت المَّلهي المحرمة.

ِ
ِ
بالمالية عادةً.
يقاب ُل
فاعا َ
ُ -2م ْنتَفَ ًعا به َش ْرًعا انت ً
ور على تس ِ
ليم ِه ِحسًّا و َش ْرًعا ،وال بيع ما ال يقدر على تسليمه ،كعبد آبق ،وطير طائر،
مقد ًا
ُ -3
ْ
ومغصوب ،لكن إن باع المغصوب ممن يقدر على انتزاعه جاز ،فإن تبين عجزه فله الخيار.

للع ِاقِد علَيه واليةُ الع ْقِد.
َ -4

ِ
الرؤيةُ.
العلم بالصفة ،وهو ْ
 -5معلُ ً
وما ،ويتناو ُل َ
الرَبا.
سالما ِمن ِّ
ً -6

ِ
ُم َن ْ ِ
 -7قد أ ِ
ََّّلحِ ،م ْن َغ ِ
ِ
ط ِع(. )3
دو الص ِ
شر ِط القَ ْ
الثمار قَْب َل ُب ِّ
ير ْ
ت فيه العاهةُ َعادةً ،ليخرَج بيعُ

 -1التاج واإلكليل :للغرناطي  ،14/6القوانين الفقهية :البن جزي  ،163/1مواهب الجليل :للحطاب ،229/4
المختصر الفقهي :البن عرفة .84/5
 -2مواهب الجليل :للحطاب  ،228/4ضوء الشموع شرح المجموع :محمد األمير .5/3

 - 3التدريب في الفقه الشافعي :للبلقيني  ،7/2عمدة السالك :البن النقيب الشافعي  ،151/1المجموع شرح المهذب:
للنووي  ،149/9النجم الوهاج :ألبو البقاء الشافعي .26/4
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ابعا :شروط البيع عند الحنابلة سبعة:
رً

اختيار لقوله تعالى{ :إِالَّ
ًا
الشرط األول :التراضي من المتبايعين المتعاقدين ،وهو أن يأتي به
ُون ِ َِت َار ًة َعن ت ََر ٍ
اض ِّمنك ُْم}( ، )1ولحديث النبي « إِنَّ َما ا ْل َب ْيعُ َع ْن تََراض»( ، )2ما لم يكن بيع
َأن َتك َ
باطنا ،بل أظهراه خوفًا من ظالم ونحوه كخوف ضياعه ،أو
بيعا لم يريداه ً
تلجئة وأمانة ،بأن يظه ار ً

ودفعا له في البيع إذن باطل؛ حيث تواطأ عليه وان لم يقوال في العقد :تبايعنا هذا تلجئة لداللة
نهبه
ً

الحال عليه.

الشرط الثاني :أن يكون العاقد من بائع ومشتر جائز التصرف ،وهو الحر البالغ الرشيد ،فَّل
()3

يصح من صغير ،ومجنون ،وسكران ،ونائم ،ومبرسم

وسفيه؛ ألنه قول يعتبر له الرضا فلم يصح

من غير رشيد كاإلقرار إال الصغير المميز والسفيه فيصح تصرفهما بإذن وليهما ولو في الكثير.
ماال؛ ألنه مقابل بالمال ،إذ هو مبادلة المال بالمال وهو
الشرط الثالث :أن يكون المبيع والثمن ً
المال شرًعا :ما فيه منفعة أو لغير حاجة ضرورة.
تاما لقوله  لحكيم
الشرط الرابع :أن يكون المبيع مملو ًكا لبائعه وقت العقد ،وكذا الثمن مل ًكا ً
س ِع ْن َد َك»(.)4
بن حزام «َال تَِب ْع َما لَ ْي َ
مقدور على تسليمه حال العقد؛ ألن ما ال يقدر
ًا
الشرط الخامس :أن يكون المبيع ومثله الثمن

على تسليمه شبيه بالمعدوم ،والمعدوم ال يصح بيعه.

معلوما لهما أي للبائع والمشتري؛ ألن جهالة المبيع غرر،
الشرط السادس :أن يكون المبيع
ً

منهيا عنه فَّل يصح ،والعلم به يحصل برؤية تحصل بها معرفته أي :المبيع مقارنة تلك الرؤية
فيكون ً
للعقد بأن ال تتأخر عنه.
 -1سورة النساء ،اآلية .29

 -2سنن ابن ماجة ،باب بيع الخيار  -438/3ح ( ،)2185عن داود بن صالح المديني ،عن أبيه ،قال :سمعت أبا
سعيد الخدري يقول :قال رسول اهلل « :إَِّن َما ا ْلَب ْيعُ َع ْن تََر ٍ
اض»
 -3البرسام بالكسر :علة معروفة وقد برسم الرجل على مالم يسم فاعله فهو مبرسم ،مختار الصحاح :للرازي ص.48

 -4سنن ابن ماجة – باب النهي عن بيع ماليس عندك  ،308/3ح ( ،)2187عن حكيم بن حزام  ،قال :قلت :يا
رسول اهلل ،الرجل يسألني البيع وليس عندي ،أفأبيعه؟ قال" :ال تبع ما ليس عندك".
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معلوما للمتعاقدين حال العقد بما يعلم به المبيع مما تقدم من
الشرط السابع :أن يكون الثمن
ً

رؤية مقارنة أو متقدمة بزمن ال يتغير فيه الثمن ظاه ار ،لجميعه أو بعضه الدال على بقيته ،أو شم أو
ذوق أو مس ،أو وصف(. )1
مالحظات:
 -1يرى الجمهور :أن الشروط كلها في درجة واحدة ،وأنها ضرورية يترتب على وجودها الصحة
وعلى فقدها البطَّلن ،ولكن فقهاء األحناف قسموها إلى نوعين:
أ -شروط انعقاد يترتب على وجودها قيام العقد ،وعلى فقدها بطَّلنه ،مثل سماع المتعاقدين كَّلهما
في البيع شرط لَّلنعقاد إجماعا ،فإن سمع أهل المجلس كَّلم المشتري والبائع يقول لم أسمع وال

موجودا مملو ًكا مقدور التسليم ،فَّل يصح بيع
ماال
وقر في أذنه لم يصدق قضاء ،أو كون المبيع ً
ً
الحمل في بطن أمه ،وال ما سيخرجه الصياد في شبكته ،وال الطير في الهواء ،وال الجمل الشارد.

إلخ (.) 2

ب -شروط صحة ويترتب على وجودها دوام العقد واستم ارره ،وحل الملك وعلى فقد شيء منها فساد
العقد ووجوب تعطله عنه لم يزل ما أوجب فساده ،مثل العلم بالمبيع ،فَّل يصح البيع مع الجهل
بالمبيع ،مثل الولي شرط من شروط صحة عقد النكاح على الصحيح ،و َّ
أن النكاح بَّل ولي
فاسد (.) 3
معلوما
 -2ذكر الحنابلة الشروط على نحو ما ذكره الشافعية ،إال أنهم زادوا اشتراط كون الثمن
ً
للمتعاقدين ،وهذا الشرط داخل في الشرط الرابع عند الحنفية والخامس عند الشافعية (.) 4

 -1كشاف القناع :للبهوتي .173 -149/3
 -2البحر الرائق :البن نجيم  ،288/5الموسوعة الفقهية الكويتية .186/9
 -3أصول البيوع الممنوعة :عبد السميع إمام ص ،53توضيح األحكام من بلوغ المرام :للبسام التميمي .272/5
الموسوعة الفقهية :و ازرة األوقاف الكويت .18/22

 -4الروض المربع :للبهوتي  ،312/1المبدع :البن مفلح .33/4
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وفيه مبحثان:

المبحث األول :أحكام بيع الثمار وحكم الجائحة.

وفيه ثَّلثة مطالب:

المطلب األول :حكم بيع الثمار قبل بدو صَّلحها.
المطلب الثاني :حكم الجائحة.
المطلب الثالث :حكم بيع البطيخ والقثاء والفاكهة.
المبحث الثاني :من أحكام بيع الطعام والثمر.
وفيه مطلبان:
المطلب األول :حكم بيع العرية.
المطلب الثاني :حكم االستثناء من ثمر المبيع.
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بحث ول
أحكام ب ع لثماا وحكم جلائح
وفيه ثَّلثة مطالب:

المطلب األول :حكم بيع الثمار قبل بدو صَّلحها.
المطلب الثاني :حكم الجائحة.
المطلب الثالث :حكم بيع البطيخ والقثاء والفاكهة.
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المطلب األول
حكم بيع الثمار قبل بدو صالحها

قال َمالِ ٌك« :
َ

َوَب ْيعُ الثِّ َم ِ
صالَ ُح َهاِ ،م ْن َب ْي ِع ا ْل َغ َر ِر»(. )2()1
ار قَ ْب َل أ ْ
َن َي ْب ُد َو َ

صورة المسألة:
الثمرة لها أحوال قبل أن تخلق وبعد أن تخلق ،فهي إما أن تكون في بداية تكوينها ،أي لم يظهر
عَّلمات نضجها وصَّلحها ،أو يكون قد بدا صَّلحها عَّلمات نضجها ،وهذه صورة مسألتنا فما
حكمها.
تحرير محل النزاع:
ثمر بعد ِّ
ثمر قبل
بدو صَّلحها جاز ،واختلفوا على أن من باع ًا
اتفق الفقهاء على أن من باع ًا

() 3
أيضا في هذا البيع إذا
ِّ
بدو صَّلحها مطلقًا من غير أن يشترط القطع ،فإن البيع باطل  ،واختلفوا ً

اشترط فيه القطع ،هل يحمل على القطع أم التبقية؟ على مذهبين:
مذاهب الفقهاء:

المذهب األول :ذهبوا إلى جواز صحة البيع بشرط القطع ،وعدم جوازه بشرط الترك؛ ألنه شرط
فيه منفعة ،وهو قول اإلمام مالك واليه ذهب المالكية( ،)4والشافعية ( ،)5والحنابلة (.)6

 -1الموطأ :لإلمام مالك  ،894/4ح (.)2292
 -2الغرر :هو ما كان له ظاهر يغر المشتري ،وباطن مجهول ،النهاية في غريب الحديث :البن األثير. 355/3

 -3تحفة الفقهاء :للسمرقندي  ،55/2بداية المجتهد :البن رشد  ،168/3التلقين في الفقه المالكي :للثعلبي ،147/2
الحاوي الكبير :للماوردي  ،191/5الممتع في شرح المقنع :البن المنجي  ،512/2حاشية الروض :للنجدي

.550/4
 -4بداية المجتهد :البن رشد  ،112/2المعونة على مذهب عالم المدينة :للثعلبي .106/1
 -5األم :للشافعي  ،108/7اللباب في الفقه الشافعي :البن القاسم الضبي  ،229/1البيان في مذهب اإلمام الشافعي:
للعمراني.256/5

 -6المغني :البن قدامة  ،63/4الكافي :البن قدامة  ،44/2العدة شرح العمدة :للمقدسي .252/1
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المذهب الثاني :ذهبوا إلى عدم جواز هذا البيع بشرط التبقية ،وحمله على القطع ال التبقية عند
إطَّلقه ،واليه ذهب الحنفية (.) 1
سبب االختالف:
ويرجع سبب الخَّلف إلى :اختَّلفهم في بيع الثمر قبل بدو صَّلحه ،هل فيه غرر أم ال ؟
وكذلك هل يتعذر تسليمه أم ال يتعذر ،فإن تعذر تسليمه حرم بيعه ،وان لم يتعذر صح البيع(.)2
أدلة المذاهب:
أدلة المذهب األول :استدل أصحاب المذهب األول ،وهم الجمهور من المالكية والشافعية
والحنابلة على جواز وصحة البيع بشرط القطع ،وعدم جوازه عند اإلطَّلق بشرط الترك ،بالسنة النبوية
والقياس:
أوًال :السنة النبوية:
ِ
ِ
سلَّ َم َع ْن َب ْي ِع الثِّ َم ِ
ار َحتَّى
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
سو ُل اللَّه َ
عن عبد اهلل بن عمر  قالَ « :ن َهى َر ُ
ي»(.)3
ص َال ُح َهاَ ،ن َهى ا ْل َب ِائ َع َوا ْل ُم ْ
شتَ ِر َ
َي ْب ُد َو َ
وجه الداللة:
أن المعنى من حديث النهي ،هو الخوف مما يصيب الثمار من الجائحة قبل أن تزهى ( ،) 4لقوله
َخ ِ
ت إِن م َنع اللَّ ُه الثَّمرةَ  ،فَِبم يأْ ُخ ُذ أَح ُد ُكم ما َل أ ِ
يه؟» ( ،) 5وببيعها مع شرط القطع وينتفي هذا
« أ َأ
َر َْي َ
َ َ
َ َ
ََ
َ ْ َ
الغرر (.) 6
 -1انظر :البحر الرائق :البن نجيم  ،324/5بدائع الصنائع :للكاساني  ،173/5الدر المختار :البن عابدين .555/4

 -2المنتقى شرح الموطأ :للباجي  ،218/4بداية المجتهد :البن رشد .168/3

 -3صحيح البخاري -:كتاب البيوع -باب بيع الثمار قبل أن يبدو صَّلحها 77/3 ،ح (.)2194
 -4الزهو :ا ْلكبر والمنظر ا ْلحسن والنبات الناضر والبسر المتلون واحدته زهوة .المعجم الوسيط :مجمع اللغة العربية
.405/1

 -5صحيح البخاري -:كتاب البيوع -باب بيع المخاضرة ،8/3 ،ح ( ،)2208عن أنس « :أن النبي  نهى عن
بيع ثمر التمر حتى يزهو» ،فقلنا ألنس :ما زهوها؟ .قال« :تحمر وتصفر ،أرأيت إن منع اهلل الثمرة بم تستحل مال
أخيك».

 -6الموطأ :لإلمام مالك – باب النهي عن بيع الثمار  618/2ح (.)2290
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نيا :القياس:
ثا ً

أن هذه الثمرة نامية أفردها بالبيع عن أصلها قبل ِّ
َّ
يصح
بدو صَّلحها من غير شرط قطعها ،فلم
بيعها كما لو باعها بشرط التبقية(.)1
وجه القياس:
بدو الصَّلح ،إذا
إنه ال يصح بيع هذه الثمرة إذا اشترط بقاؤها ،وهي علة النهي عن البيع قبل (
لم يشترط القطع عند البيع.
أدلة المذهب الثاني :استدل أصحاب المذهب الثاني من الحنفية ،إلى عدم جواز هذا البيع
بشرط التبقية ،وحمله عند اإلطَّلق على القطع ال التبقية ،بالسنة النبوية والقياس واألثر:
أوالً :السنة النبوية:
()2
َن
اع َن ْخالً قَ ْد أ ُِّب َر ْت فَثَ َم ُرَها لِ ْل َب ِائ ِع .إِالَّ أ ْ
عن عبد اهلل بن عمر  أن رسول اهلل  قالَ « :م ْن َب َ
شتَ ِرطَ ا ْل ُم ْبتَاعُ» (.)3
َي ْ

وجه الداللة:
دل هذا الحديث على أن ثمر النخل لبائعها ،إال أن يشترط المبتاع ،وأن الترك ليس بمشروط
خصوصا إذا
أصَّل ،فَّل يجوز تقييده بشرط الترك من غير دليل،
نصا؛ إذ العقد مطلق عن الشرط
ً
ً
ً
كان في التقييد فساد العقد(. )4

 -1المنتقى شرح الموطأ :للباجي .219/4
بار وابارة وأبره أصلحه ،وأصل اإلبار :التلقيح :وهو وضع الذكر في
أبر وا ًا
 -2أبرت :أبر النخل والزرع يأبره ويأبره ًا
األنثى .المحكم والمحيط األعظم :البن سيده المرسي  ،290/10المطلع :للبعلي .291/1
نخَّل قد أبرت ،78/3 ،ح(.)2204
 -3صحيح البخاري -:كتاب البيوع -باب من باع ً
 -4الملخص الفقهي :البن عرفة  ،53/2بدائع الصنائع :للكاساني .173/5
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ثانيا :القياس:
ً

أن مطلق العقد يقتضي تسليم المعقود عليه في الحال ،فهو وشرط القطع سواء ( ،) 1وأن الترك
أصَّل ،فَّل يجوز تقييده بشرط الترك من غير دليل
نصا؛ إذ العقد مطلق عن الشرط
ً
ليس بمشروط ً
خصوصا إذا كان في التقييد فساد العقد (.) 2
ً
وجه القياس:
إن شرط التبقية وشرط القطع يخالفان تسليم المعقود في الحال ،فكان لهما نفس الحكم وهو عدم
الجواز.
ثالثًا :األثر:
ِ َّ
ول اهلل َّ
الناس ِفي َعهِد رس ِ
ون الثِّ َم َار فَِإ َذا
َع ْن َزْيِد ْب ِن ثَابِ ٍت قَ َ
صلى اهلل َعلَْيه َو َسل َم َيتََب َاي ُع َ
الَ :ك َ
َ
ْ َُ
ان َّ ُ
() 4
() 3
الناس وحضر تَقَ ِ
اب الثَّ َم َر ُّ
اضي ِه ْم ،قَ َ
َص َابهُ ِم َر ٌ
َص َابهُ
َص َ
الد َم ُ
اض  ،أ َ
ان  ،أ َ
ال اْل ُم ْبتَاعُ :إَِّنهُ أ َ
َج َّد َّ ُ َ َ َ َ
() 5
ال رسو ُل اهلل صلَّى اهلل علَ ْي ِه وسلَّم لَ َّما َكثُر ْ ِ
ومةُ ِفي
اه ٌ
ام َ ،ع َ
ات َي ْحتَج َ
ت ع ْن َدهُ اْل ُخ ُ
َ
ُّون بِهَا ،فَقَ َ َ ُ
قُ َش ٌ
َ
ص َ
َ َََ
ِ
َذلِ َك «:إِ َّما الَ فَالَ تَتَبايعوا حتَّى ي ْب ُدو صالَح الثَّم ِر»َ ،كاْلم ُش ِ ِ
ومتِ ِه ْم (.) 6
ورة ُيش ُير بِهَا ل َكثَْرِة ُخ ُ
َ َ
ص َ
َ َُ َ َ َ َ ُ َ

 -1المنتقى شرح الموطأ :للباجي .219/4
 -2بدائع الصنائع :للكاساني .173/5
 -3الدمان :هو الفراء ششن األصابع وششلها ويقال ششلت وهو الغليظ الخشين ،وقيل :الدمان أن تنشق النخلة أول ما

يبدو قلبها عن عفن وسواد ،أصاب النخل الدمان :إذا أصابه سواد وفساد  .الكنز اللغوي :البن السكيت – باب

النون والَّلم  ،7/1معجم ديوان األدب :للفارابي ،383/1المختصر النصيح :ألبي صفرة التميمي .96/3
 -4مراض :وهو اسم ألنواع األمراض ،المختصر النصيح :ألبي صفرة التميمي .96/3

بلحا :أي ما بقى على المائدة ونحوها مما ال خير فيه ،قال:
 -5القشام :هو أن ينتفض ثمر النخل قبل أن يصير ً
بلحا قيل قد أصابه القشام واذا كثر نفض النخلة وعظم ما بقي
األصمعي :إذا انتفض ثمر النخل قبل أن يصير ً
من بسرها قيل خردلت فهي مخرد .معجم متن اللغة :أحمد رضا  ،572/4غريب الحديث :للخطابي .306/1

 -6صحيح البخاري -:كتاب البيوع -باب بيع الثمار قبل أن يبدو صَّلحها 76/3 ،ح (.)2193
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وجه الداللة:

بدو الصَّلح ،ولو لم يجز لما كان هناك معنى لقول رسول
دل األثر على جواز بيع الثمار قبل ِّ
ال أ ِ
َخيه؟» ( ،) 1ويحمل الجواز هنا على القطع؛
اهلل « أ َأ
ت إِ ْن َم َن َع اللَّ ُه الثَّ َم َرةَ؟ ف ِب َم يأخذ أحدكم َم َ
َر َْي َ
ألن اإلبقاء عليه يدخل في عموم النهي عن بيع الثمار قبل بدو صَّلحها.
مناقشة أدلة المذاهب:

مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول :استدل الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ،بحديث
ابن عمر في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صَّلحها ،واعترض عليه :أن الذي روى عنه ابن
عمر  النهي عن ذلك ،والنهي يقتضي التحريم ،فَّل يعدل عن مقتضاه إال بدليل ،وأما ما أورده فهو
تأويل من زيد ،فَّل يرد به ظاهر نهي النبي  ،وجواب ثان :وهو أنه يحتمل أن يكون النبي  أشار
بذلك أوًال ثم حرمه لهذا المعنى ،وجواب ثالث :وهو أن هذا التأويل ال يصح على أصلكم؛ ألن بيعه
()2
أيضا :إن النهي الذي كان من رسول اهلل 
على اإلطَّلق إنما يقتضي عندكم الجذ والتبقية  ،وقالوا ً

عن بيع الثمار حتى يبدو صَّلحها ،لم يكن منه على تحريم ذلك ،ولكنه كان على المشورة عليهم بذلك
لكثرة ما كانوا يختصمون إليه (.) 3
واستدل بالقياس على أنها ثمرة نامية أفردها بالبيع عن أصلها قبل بدو صَّلحها ،واعترض

عليه :بأن هذا قياس مع الفارق إذ أن النبي  نهى عن بيع الثمر قبل بدو صَّلحها ،حيث أفرد
الثمرة بالبيع عن أصلها قبل ِّ
بدو صَّلحها من غير شرط قطعها ،فلم يصح بيعها كما لو باعها بشرط
التبقية (.) 4
مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني :استدل أصحاب المذهب الثاني وهم الحنفية من خَّلل
األحاديث الدالة على أن بيعها بشرط القطع وبطَّلنه ال التبقية ،واعترض عليه بأنه حينئذ تكون من

ضمان المشتري قالوا :ولهذا قال رسول اهلل  في آخر الحديث «ليس لكم إال ذلك» ،ولو كانت

الجوائح ال توضع لكان لهم طلب بقية الدين( ،)5واستداللهم بسياق الحديث يدل على هدم قاعدتهم التي
 -1صحيح البخاري -:كتاب البيوع -باب بيع الثمار قبل أن يبدو صَّلحها 77/3 ،ح (.)2198
 -2المنتقى شرح الموطأ :للباجي .219/4
 -3شرح معاني اآلثار :للطحاوي .26/4

 -4التعليقة الكبيرة :للقاضي أبو يعلى الفراء .325/3
 -5شرح النووي على مسلم :للنووي .217/10
46

الفصل الثاني
أحكام بيع الثمار

قرروها في أن إطَّلق العقد يقتضي التبقية ،فيصير العقد المطلق كالذي شرطت فيه التبقية ،يتناولهما

جميعا ،ويصح تعليلهما بالعلة التي علل بها النبي  من منع الثمرة وهَّلكها (.) 1
النهي
ً

صالَ ُح الثَّ َم ِر» (،) 2
واستدلوا باألثر في حديث زيد  بقوله «فِإ َّما الَ ،فَالَ تَتََب َاي ُعوا َحتَّى َي ْب ُد َو َ
كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم ،واعترض عليه :بأن قوله كالمشورة أن النهي للتنزيه ال للتحريم

كأنه فهمه من السياق واال فأصله التحريم ،وكان زيد ال يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا ( ،) 3فيتبين
األصفر من األحمر (.) 4

القول الراجح ومسوغات الترجيح:
بعد عرض المذاهب الفقهية وما استدلوا به وتوجيهها ومناقشتها تبين للباحث أن المذهب الراجح
هو المذهب األول وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة القائلين بعدم جواز بيع الثمرة

قبل بدو صَّلحها مع عدم اشتراط القطع أو التبقية.
مسوغات الترجيح:

بدو صَّلحها ،إال
بدو الصَّلح وبعده ،ولكنه ال غرض في شرائها قبل ِّ
 - 1ألن الغرر موجود قبل ِّ
مجرد االسترخاص فلم يجز ذلك؛ وألن الغرر قبل الصَّلح أكثر ،وبعد ِّ
بدو الصَّلح َيقل ،وكثرة
الغرر يبطل العقود (. ) 5

 -2ألن البيع بشرط القطع ينتفي فيه الغرر خَّلفًا لشرط التبقية.
 -3إلن ما ورد من النهي عن رسول اهلل  إنما كان جو ًابا لنزاع قد حصل بين الناس بسبب هذا
النوع من العقود.

 - 4إلن اآلفة

() 6

قبل ِّ
بدو الصَّلح تكثر فتزيد الغرر فيه ،أما بعده فقد خرجت من الغرر والغالب

سَّلمتها (.) 7

 -1المغني :البن قدامة .63/4
 -2صحيح البخاري -:كتاب البيوع -باب بيع الثمار قبل أن يبدو صَّلحها 76/3 ،ح (.)2193
ِ
وعة من ُّ
ورة الثور .المعجم الوسيط :مجمع اللغة العربية .95/1
 -3الثرياَ :م ْج ُم َ
الن ُجوم في ُ
صَ
 -4سبل السَّلم :للصنعاني .65/2
 -5المسالك في شرح الموطأ :لإلشبيلي .74/6

بحسب الفطرة أو الخلقة أو غيرها كضعف
 -6اآلفة :هي العاهةُ وفي "دستور العلماء" "هو عدم مطاوعة اآلالت إما َ
اآلالت" .التعريفات الفقهية :للبركتي .12/1
 -7انظر :شرح الزرقاني :لألزهري .468/3
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المطلب الثاني
حكم الجائحة

()1
َن ُع َم َر ْب َن َع ْب ِد ا ْل َع ِز ِ
ال َمالِ ٌكَ :و َعلَى
ال َمالِ ٌك« :أ ََّن ُه َبلَ َغ ُه أ َّ
ض ِع ا ْل َج ِائ َح ِة  ،وقَ َ
قَ َ
ضى ِب َو ْ
يز ،قَ َ
ذلِ َك ْاأل َْم ُر ِع ْن َد َنا»(. )2

صورة المسالة:
الثمرة إذا باعها البائع َبعد ِّ
بدو صَّلحها على المشترى وقام بتسليمه إياها بالتخلية بينه وبينها،

ثم تلفت قبل آوان الجذاذ بآفة سماوية ،فهل تكون من ضمان البائع أو المشتري؟(. )3
تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن الثمار إذا سلمت كلها من الجائحة فقد صح البيع ،واتفقوا أن ما أصابها
ضم المشتري لها وازالتها عن الشجر واألرض فإنه منه ( ، ) 4وقد اختلفوا في بيع الثمار بعد ظهورها
بعد ِّ
أيضا على القطع واألبد أو الترك فتصيبه الجائحة فعلى من
وقبل ظهور الطيب فيها ،وقبل ظهورها ً

يكون الضمان ،على مذهبين:

جوحا ،ذكر األزهري عن أبي عبيد :الجائحة المصيبة
 -1الجائحة لغة :هي اآلفة يقال :جاحت اآلفة المال تجوحه ً
تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله .المصباح المنير :للفيومي  113/1لسان العرب :البن منظور .431/2
قدر من ثمر أو نبات بعد بيعه .الفواكه الدواني:
عادة ًا
الجائحة
اصطالحا :هي ما أتلف من معجوز عن دفعه ً
ً
للنفراوي .129/2
 -2موطأ اإلمام مالك ،897/4 ،ح(.)2301
 -3المنهاج شرح النووي :للنووي .216/10
 - 4اإلقناع في مسائل اإلجماع :البن القطان  ،217/2أسهل المدارك :للكشناوي ،309/2مسائل اإلمام أحمد:
للمروزي  ،2810/6الشافي في شرح مسند الشافعي :البن األثير  ،18/4االستذكار :البن عبد البر،313/6

شرح الزرقاني :للزرقاني .400/3
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( )1

المذهب األول :أن الجائحة إذا أتلفت الثمرة فهي من ضمان المشتري ،وهو قول الحنفية
والشافعية في المعتمد(.)2

المذهب الثاني :أن الجائحة إذا أتلفت الثمرة تكون من البائع ،إال أن يشترطه على المبتاع وهو
قول اإلمام مالك واليه ذهب المالكية ( )3والشافعية في القديم

()4

والحنابلة(. )5

سبب االختالف:
ويرجع سبب الخَّلف في هذه المسألة إلى تعارض اآلثار فيها ،وتعارض مقاييس الشبه (، ) 6
واختَّلفهم في تأويل اآلثار في هذه المسألة ( ، ) 7وسببه أن التسليم ال يتم إال بالقطاف ،والجوائح غالبة
في االبتداء ،فلم تكن القدرة على التسليم موثوقًا بها( ،)8وهل الجائحة التي أصابت الثمر قبل أو بعد
صَّلحها؟؛ فإن كان صَّلحها لم يبد فالبيع فاسد ،وان كان قد بدا صَّلحها واحمرت أو اصفرت
وتناهى عظمها ،فالبيع جائز والشرط جائز(.)9

 -1اللباب في الجمع بين السنة والكتاب :البن مسعود المنبجي  ،513/2بدائع الصنائع :للكاساني  ،238/5التجريد:
للقدوري 2410/5

 -2روضة الطالببن :للنووي  ،564/3نهاية المحتاج :للرملي  ،154 -153/4شرح النووي على مسلم :للنووي
.217 -216/10
 -3بداية المجتهد :البن رشد  ،201/3المنتقى شرح الموطأ :للباجي .232/4
 -4روضة الطالبين :للنووي  ،564/3شرح النووي على مسلم :للنووي  ،216/10التنبيه في الفقه الشافعي :للشيرازي
.93/1

 -5اإلنصاف :للمرداوي  ،74/5المغني :البن قدامة  ،80/4كشاف القناع :للبهوتي .286/3
 -6قياس الشبه :هو أن َيتردد فرعٌ بين أصلين له شبه بكل واحد منهما وشبهه بأحدهما أكثر أو أقيس َشبه ًا وآكد
ِ
األصلين علةً مدلوًال علي صحتها  .الواضح في أصول
ألحد
تأثي اًر ،فإنه ُيرد إليه ،وهذا َإنما يكون إذا لم يكن
ُ
الفقه :للظفري .53/2

 - 7بداية المجتهد :البن رشد .203 -202/3

 -8الوسيط في المذهب :للغزالي .182/3

 -9االستذكار :البن عبد البر .310 -309/6
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أدلة المذاهب:

أدلة المذهب األول:
استدل أصحاب المذهب األول من الحنفية والشافعية على أن ضمان الجائحة من المشتري
بالسنة النبوية والمعقول:
أوًال :السنة النبوية:
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
س ِ
اع َها ،فَ َكثَُر
َ -1ع ْن أَبِي َس ِع ٍيد اْل ُخ ْد ِر ِّ
ي  قَ َ
ول اهلل  في ث َمار ْابتَ َ
ال« :أُص َ
يب َر ُج ٌل في َع ْهد َر ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّق َّ
اء َد ْي ِن ِه ،فَقَا َل
صد َ
اس َعلَ ْيهَ ،فلَ ْم َي ْبلُ ْغ َذل َك َوفَ َ
الن ُ
ص َّدقُوا َعلَ ْيه ،فَتَ َ
سو ُل اللَّه  :تَ َ
َد ْي ُن ُه ،فَقَا َل َر ُ
ِ
س لَ ُك ْم إَِّال َذلِ َك»(.)1
سو ُل اللَّه ُ :خ ُذوا َما َو َج ْدتُ ْمَ ،ولَ ْي َ
َر ُ
وجه الداللة:
دل الحديث على أن الجوائح مضمونة على المشتري لما أحوجه إلى الصدقة ،وجعل لغرمائه ما

وجدوه ،ولم يجعلها النبي  مضمونة على بائعها ويضعها عن المشتري (. ) 2

 -2حديث عمرة عن عائشة رضي اهلل عنهما« ،أن امرأة أتت النبي  فقالت :إن ابني اشترى ثمرة
من فالن ،فأذهبتها الجائحة ،فسأله أن يضع عنه ،فتألّى

() 3

أن ال يفعل ،فقال النبي « :تألّى

خيرا!!»(. )4
فالن أن ال يفعل ً
وجه الداللة:
دل الحديث على أن الجائحة وما أتلفته من ثمر هو من ضمان المشتري من وجهين:
أحدهما :أن النبي  أخرج الحط عن المشتري مخرج الخير والفضل ال مخرج الوجوب والحتم.
 -1صحيح مسلم  :كتاب المساقاة  -باب استحباب الوضع من الدين  ، 1191 / 3ح ( .) 1556
 -2فتح الباري :البن حجر .399/4
 -3التألي :يكون بحلف العبد أال يفعل اهلل كذا ،كأن يقول :واهلل ال يغفر اهلل لفَّلن ،أو ال يرحمه .تاج العروس 487/1

مستحبا
اجبا وقد يكون
ً
وقد ورد التألي بالحديث في معنى أن ال يفعل ما طلبه أي ( ال يعوضه) ،والخير قد يكون و ً
ولم يحكم عليه لعدم مطالبة الخصم وحضور البينة أو اإلقرار ،ولم يحكم عليه؛ لعدم مطالبة الخصم ،وحضور
البينة ،ولعل التلف كان بعد كمال الصَّلح

 -4صحيح ابن حبان ،كتاب البيوع ،باب الجائحة ،ذكر البيان بأن وضع الجوائح من الخير  408/1ح ()5032
صححه األلباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان  ،319/7رقم (.)5010
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والثاني :أنه لم يجبر البائع على الحط عن المشتري حتى بلغ البائع ذلك فتطوع بحطه عنه،
تطوعا بعد أن كلم النبي  ،لقوله:
اجبا ألجبره عليه ( ، ) 1أي أن البائع قد حط عن المشتري
ً
ولو كان و ً

س لَ ُك ْم إَِّال َذلِ َك»(.)2
« ُخ ُذوا َما َو َج ْدتُ ْمَ ،ولَ ْي َ
ثانياً :المعقول:

 -1فلما كان رسول اهلل  لم يبطل دين الغرماء

() 3

بذهاب الثمار ،وفيهم باعتها ،ولم يرده على

الباعة بالثمن ،إن كانوا قد قبضوا ذلك منه؛ ثبت أن الجوائح الحادثة في يد المشتري ال تكون
شيئا من الثمن الذي عليه للبائع(.)4
مبطلة عنه ً
 -2إن الجوائح الحادثة ال تبطل شيئاً من الثمن الذي يجب دفعه للبائع.
 -3ألن النبي  جعل دين الغرماء بذهاب الثمار ،وهذا يدل على أن إسقاط الجائحة ليس على
عمومه (.) 5
أدلة المذهب الثاني:
استدل أصحاب المذهب الثاني من المالكية والشافعية في القديم والحنابلة على أن ضمان
الجائحة من البائع بالسنة النبوية والقياس والمعقول:
أوالً :السنة النبوية:
عن َجابِ ِر ْب ِن َع ْبِد اللَّ ِه  ،أ َّ
َص َابتْ ُه َج ِائ َح ٌة ،فَ َال َيأْ ُخ ْذ
ول اللَّ ِه  ،قَ َ
َن َر ُس َ
الَ « :م ْن َب َ
اع ثَ َم ًار فَأ َ
ش ْي ًئا ،ع َالم يأْ ُخ ُذ أَح ُد ُكم م َ ِ ِ
َخ ِ
ال أ ِ
ِم ْن م ِ
سلِِم بغير حق»(.)6
يه َ
َ َ َ
ال أَخيه ا ْل ُم ْ
َ ْ َ
َ

 - 1الحاوي الكبير :للماوردي .205/5
 -2صحيح مسلم  :كتاب المساقاة  -باب استحباب الوضع من الدين  ، 1191 / 3ح ( .) 1556
الخصم .التعريفات الفقهية:
 -3الغريم :هو الدائن ،ألنه يلزم الذي عليه الدين ،والمديون ألن الدين الزم له وأيضاً َ
للبركتي .157/1
 -4نخب األفكار :للعيني .531/11
 -5نيل األوطار :للشوكاني .211/5

 -6سنن ابن ماجه –كتاب التجارات -باب بيع الثمار سنين  ،747/2ح ( ،)2219صححه األلباني في اإلرواء
 ،113/5وصحيح وضعيف سنن ابن ماجه .219/5
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وجه الداللة:

دل الحديث صراحة وبمنطوقه النصي على أن ما تصيبه الجائحة من تلف الثمر هو من
ضمان البائع ،وال يحل له أن يأخذ شيئا من المشتري ،واعتبر أخذ هذا المال بغير حق ،وأن الثمرة
شيئا ،فإن تلفت كلها ،رجع
التالفة تكون من ملك البائع ،وأنه ال يستحق على المشتري من ثمنها ً
المشتري بالثمن كله ،وان تلف بعضها ،رجع المشتري على البائع فيما يقابله من الثمن؛ لعموم
الحديث(.)1
ثانيا :القياس:
ً
واستدلوا بالقياس بأن التخلية في العقد الصحيح بمنزلة القبض ،وقد سلمه البائع للمشتري
بالتخلية فكأنه قبضه ،والبائع ال يضمنه ،فلو كان من ضمان البائع ألجبره عليه؛ ألن التخلية يتعلق
بها جواز التصرف ،فتعلق بها الضمان كالنقل والتحويل(. )2
وجه القياس:
إن الجائحة يضمنها البائع كما يضمن اآلدمي شيئاً أتلفه؛ ألن هذا وذاك هو إتَّلف لحق الغير ،فوجب
الضمان؛ ألن المشتري لم يتسلم الثمرة ولم يقبضها القبض التام الذي يوجب نقل الضمان إليه فإن
قبض كل شيء بحسبه وقبض الثمار إنما يكون عند كمال إدراكها شيئا فشيئا.
ثالثًا :المعقول:
قالوا أنها في معنى الباقية في يد البائع من حيث إنه يلزمه سقيها ،فكأنها تلفت قبل القبض،
فكانت من ضمان البائع(.)3
مناقشة أدلة المذاهب:
مناقشة أدلة المذهب األول :استدالل أصحاب المذهب األول من الحنفية والشافعية بحديث أبي
سعيد الخدري  على أن ضمان الثمرة على المشتري وليس على البائع شيء ،اعترض عليه بأنه:
"يحتمل أنها تلفت بعد أوان الجذاذ وتفريط المشتري في تركها بعد ذلك على الشجر ،فإنها حينئذ تكون
 -1انظر :الحاوي الكبير :للماوردي  ،206/5الملخص الفقهي :للفوزان .53/2

 - 2سبل السَّلم :للصنعاني  ، 67 / 2صحيح فقه السنة وأدلته :كمال سالم .288/4
 -3شرح النووي على مسلم :للنووي .217/10
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من ضمان المشتري ،قالوا :ولهذا قال النبي  في آخر الحديث ليس لكم إال ذلك ،ولو كانت الجوائح
ال توضع لكان لهم طلب بقية الدين"(.)1
واستداللهم بحديث عائشة رضي اهلل عنها ،اعترض عليه بأن :قوله  « تألّى فالن أن ال
خير!!»
يفعل ًا

() 2

إنكار لحلفه على مثل هذا وتدبر لمآل يمينه أو حلفه ،وليس في ذلك ما يقتضي

()3
اجبا ألجبره
الحكم للمشتري بجائحة وال غيرها ،وانما فيه إنكار لحلفه أن ال يفعل خي ار  ،ولو كان و ً

عليه؛ ألن التخلية يتعلق بها جواز التصرف ،فتعلق بها الضمان ،كالنقل والتحويل؛ وألنه ال يضمنه إذا

() 4
أتلفه آدمي ،كذلك ال يضمنه بإتَّلف غيره  ،وقالوا :بأن وضع الجوائح ليس على عمومه ،استدالالً

ِ ِ
ُصيب رج ٌل ِفي عه ِد رس ِ ِ
ي  ،قَ َ ِ
اع َها ،فَ َكثَُر
بحديث أَبِي َس ِع ٍيد اْل ُخ ْد ِر ِّ
ول اللَّه  في ث َمار ْابتَ َ
ال :أ َ َ ُ
َْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّق َّ
اء َد ْي ِن ِه ،فَقَا َل
َد ْي ُن ُه ،فَقَ َ
صد َ
اس َعلَ ْيهَ ،فلَ ْم َي ْبلُ ْغ َذل َك َوفَ َ
الن ُ
ص َّدقُوا َعلَ ْيه» ،فَتَ َ
سو ُل اللَّه « ،تَ َ
ال َر ُ
ِ
س لَ ُك ْم إَِّال َذلِ َك» ( ،) 5فلما كان رسول اهلل  لم يبطل دين
سو ُل اللَّه ُ « ،خ ُذوا َما َو َج ْدتُ ْمَ ،ولَ ْي َ
َر ُ

الغرماء ،بذهاب الثمار ،وفيهم باعتها ،ولم يرده على الباعة بالثمن ،إن كانوا قد قبضوا ذلك منه ،ثبت

أن الجوائح الحادثة في يد المشتري ،ال تكون مطالبة عنه شيئا من الثمن الذي عليه للبائع (، ) 6
أيضا بأن هذا غير صالح لَّلستدالل به؛ ألنه ال تصريح فيه بأن ذهاب ثمرة ذلك
واعتُرض عليه ً
الرجل كان بعاهات سماوية ،وأيضا عدم نقل تضمين بائع الثم رة ال يصلح لَّلستدالل به؛ ألنه قد نقل

ما يشعر بالتضمين على العموم فَّل ينافيه عدم النقل في قضية خاصة (. ) 7
تطرق الت(لف إلى ما بدا صَّلحه
واستدلوا بالمعقول :بأن فيه إجراء الحكم على الغالب؛ (
ألن (

ممكن ،فأنيط الحكم بالغالب في الحالتين (. ) 8
طرق إلى ما لَم يبد صَّلحه
ٌ
ٌ
ممكن ،وعدم الت( (

 -1شرح النووي على مسلم :للنووي .217/10
 -2صحيح ابن حبان  408/11ح ( )5032صححه األلباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان 319/7
رقم (.)5010

 -3المنتقى شرح الموطأ :للباجي .232/4
 -4المغني :البن قدامة .22/1
 -5سبق تخريجه ص.49
 -6شرح معاني اآلثار :للطحاوي .35/4
 -7نيل األوطار :للشوكاني .211/5

 -8فتح السَّلم شرح عمدة األحكام :البن حجر .82/5
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مناقشة أدلة المذهب الثاني :من المالكية والشافعية في القديم والحنابلة والقائلين على أن

ضمان الجائحة من البائع  ،فقد استدلوا بحديث جابر بن عبد اهلل  ،واعتٌرض عليه بأنها :في معنى
الباقية في يد البائع من حيث إنه يلزمه سقيها؛ فكأنها تلفت قبل القبض فكانت من ضمان البائع،
وحملوا األمر بوضع الجوائح على االستحباب أو فيما بيع قبل بدو الصَّلح ( ، ) 1وأن أمر النبي 
بوضع الجوائح فهو محمول على الجوائح التي يصاب الناس بها ويحتاجون في األراضي الخراجية
صَّلحا للمسلمين ،وتقوية
التي خراجها للمسلمين ،فوضع ذلك الخراج عنهم واجب الزم؛ ألن في ذلك
ً

لحالهم وفيه عمارة أراضيهم ( ، ) 2وقالوا :بأن حديث جابر  ،بأن النبي  قال« :إن بعت من أخيك
ثمر فأصابته جائحة فال يحل لك أن تأخذ منه شيئا» ،أجيب عليه بأنها في معنى الباقية في يد البائع
ًا
من حيث إنه يلزمه سقيها فكأنها تلفت قبل القبض فكانت من ضمان البائع (.) 3

واستداللهم بالمعقول :بأنها في معنى الباقية في يد البائع من حيث إنه يلزمه سقيها ،بأنه ال
يجب وضعها فيما بيع قبل ِّ
بدو الصَّلح ،والى هذا أشارت بعض الروايات التي ذكرناها ،وأما اإلجابة
عن قولهم ،بأنه يحتمل أنها تلفت بعد أوان الجذاذ ،وتفريط المشتري في تركها بعد ذلك على الشجر،
فإنها حينئذ تكون من ضمان المشتري (.) 4
القول الراجح ومسوغات الترجيح:
بعد عرض المذاهب الفقهية وما استدلوا به وتوجيهها ومناقشتها تبين للباحث أن المذهب الراجح
هو المذهب األول  ،وهو ما ذهب إليه أصحاب المذهب األول من الحنفية والشافعية في المعتمد
القائل بأن الضمان على المشتري.
مسوغات الترجيح:
 -1قضاء النبي  كما في حديث أبي سعيد الخدري  وهو حديث صحيح واضح الداللة.
 -2العرف؛ ألن الثمار قد وقعت في ملك المشتري فهو ضامنها.

 -1شرح النووي على مسلم :للنووي .216/10
 -2اللباب في الجمع بين السنة والكتاب :للمنبجي .514/2
 -3شرح النووي على مسلم :للنووي .217/10
 -4شرح النووي على مسلم :للنووي .217/10
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 -3ألنه لو هَّلك الثمار بعد بيعها كان من ضمان البائع ألجبره عليه النبي  ،ومع ذلك لم يفعل،
كما دل عليه الحديث الذي روته عائشة رضي اهلل عنها.
 -4وألنه لو كان الضمان على البائع لتقاعس المشتري عن المحافظة على الثمر والعناية به.

55

الفصل الثاني
أحكام بيع الثمار

المطلب الثالث
حكم بيع البطيخ والقثاء والفاكهة

ـيخ ،وا ْل ِقثَّـ ِ
ِ
ِ
ـه إِ َذا َبـ َـدا
ـاء(َ ، )1وا ْل ِخ ْرِبـ ِـز(َ ، )2وا ْل َجـ َـز ِر َّ
كال َمالِ ك ٌ
قَك َ
أن َب ْي َعـ ُ
كَ :و ْاأل َْمـ ُـر ع ْنـ َـد َنا فــي َب ْيـ ِـع ا ْل ِبطِّـ ِ َ
ـك ،ولَـ ْيس ِفـي ِ
ِ
ِ
ْـت
ون لِ ْل ُم ْ
ذل َ
ـك َوق ٌ
شـتَ ِري َمـا َي ْن ُب ُ
صالَ ُح ُهَ ،حالَ ٌل َج ِائٌز؛ ثُ َّم َي ُك ُ
ـتَ ،حتَّـى َي ْنقَط َ
ـع ثَ َم ُـرهَُ ،وَي ْهل َ َ َ
َ
وف ِع ْن َـد َّ
الن ِ
ـك
ـك أ َّ
اهـ ُة فَقَ َ
َن َيـأ ِْت َي ذلِ َ
تَ ،وذلِ َ
ـه َم ْع ُـر ٌ
ط َع ْ
ـه ،قَ ْب َـل أ ْ
ـه ا ْل َع َ
ـت ثَ َم َرتَ ُ
َّمـا َد َخلَتْ ُ
َن َو ْقتَ ُ
ُي َؤقَّ ُ
ـاسَ ،وُرب َ
ِ
ث فَص ِ
ِ
اع ُه(. )3
ْت ،فَِإ َذا َد َخلَتْ ُه ا ْل َع َ
ا ْل َوق ُ
اعداًَ ،ك َ
ان ذلِ َك َم ْو ُ
ضوعاً َع ِن الَّذي ْابتَ َ
اه ُة ِب َجائ َحة تَْبلُغُ الثلُ َ َ
صورة المسالة:
بيككع الثمككار والفواكككه كككالبطيخ والقثككاء والجككزر إذا بككدا صككَّلحها ،ومككا يلحككق بهككا بعككد ذلككك ممككا لككم
موجودا ،ولكن لم يزهو بعد.
يخلق من الثمار أو كان
ً
تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء علكى منكع بيكع الثمكر قبكل أن تخلكق ،واتفقكوا علكى جكواز بيعهكا بعكد ب ِّكدو صكَّلحها(، )4
تبعا لما خلق قبل الزهو مطلقًا ،على مذهبين:
وقد اختلفوا في جواز بيع مالم يخلق ً
تبعا لما خلق قبل الزهو ،وهو قول الحنفية في ظكاهر
المذهب األول :عدم جواز بيع ما لم يخلق ً

المذهب عندهم ( ،)5والشافعية ( ،)6والحنابلة (.)7

 - 1القثاء :وهي نبات معروف ،يشبه الخيار ،لكنه أطول  .فتح المنعم :الشين .256/8
 -2الخربز :صنف معروف من البطيخ أملس مدور األرؤس ،كأنه األخضر ،رقيق الجلد ،االقتضاب :لليفرني
.190/2

 -3الموطأ :لإلمام مالك  894/4ح (.)2294

 -4بداية المجتهد :البن رشد  ،168/3المهذب :للشيرازي  ،44/2مطالب أولي النهى :للسيوطي  ،200/3الفقه
المنهجي :الخن ،البغا الشربجي  ،35/6الدر المختار :البن عابدين  ،555/4المغني :البن قدامة  ،67/4تحفة
الفقهاء :للسمرقندي 55/2
 -5انظر :المبسوط :للسرخسي  ،197 -196/12تبين الحقائق :للزيلعي  ،12/4تحفة الفقهاء للسمرقندي .56/2
 -6انظر :المجموع شرح المهذب :للنووي  ،445/11المهذب :للشيرازي .44/2
 -7انظر :كشاف القناع :للبهوتي  ،283 -282/3المغني :البن قدامة .70/4
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تبعا لما خلق قبل الزهو ،وهو قول اإلمام مالك واليه
المذهب الثاني :جواز بيع ما لم يخلق ً

ذهب المالكية ( ،)1وطائفة من الحنفية(.)2
سبب الخالف:

يرجع سبب الخَّلف في توجيه قول النبي « ال تبع ما ليس عندك»()3؛ ألنه إذا باع ما ليس
غرر ( ،)4ووجه آخر،
عنده ،فليس هو على ثقة من حصوله ،بل قد يحصل له وقد ال يحصل ،فيكون ًا

أنه ُيمنع منه لما فيه من الغرر لبيع ما ليس عنده ،ويطلب عقيب البيع بقضائه فيتعذر عليه تسليمه،
وذلك يمنع صحة العقد كما لو كان معينا(.)5

أدلة المذاهب:
أدلة المذهب األول :استدل أصحاب المذهب األول وهم الحنفية في ظاهر المذهب ،والشافعية،
تبعا لما خلق قبل الزهو بالقرآن ،والسنة النبوية ،والقياس،
والحنابلة القائلين بعدم جواز بيع ما لم يخلق ً

والمعقول.

أوالً :القرآن الكريم:

ُون ِ َِت َار ًة َعن ت ََر ٍ
اض ِّمنك ُْم}(.)6
قال اهلل تعالى{ :الَ ت َْأ ُك ُلو ْا َأ ْم َوا َلك ُْم َب ْينَك ُْم بِا ْل َباطِ ِل إِالَّ َأن َتك َ
وجه الداللة:
دلت هذه اآلية داللة واضحة على صحة البيع بين المتعاقدين بالتراضي ،وأنه ال يجوز أكل
تبعا لما خلق بعد الزهو ،فيه غرر واضح من حيث
أموال الناس بالباطل ،وحيث أن بيع مالم يخلق ً

داخَّل في
احتمال عدم وجوده ،أو تلفه بعد الوجود وقبل الوصول إلى مرحلة النضج ،فيكون اعتباره
ً

 -1المنتقى شرح الموطأ :للباجي  ، 222 / 4المختصر الفقهي  :البن عرفة .265 / 6

 -2بدائع الصنائع  :للكاساني  ، 173 / 5الحجة  :للشيباني  ، 543 / 2تحفة الفقهاء  :للسمرقندي . 57 / 2
 -3سنن ابن ماجه –كتاب التجارات -باب في الرجل يبيع ما ليس عنده  ،362/5ح( .)3503صححه األلباني في
صحيح ابن ماجه برقم ( ،)2187صحيح وضعيف ابي داوود .2/1
 -4الجامع الصحيح للسنن والمسانيد :صهيب عبد الجبار .291/33
 -5المنتقى شرح الموطأ :للباجي .286 -77/4
 -6سورة النساء :اآلية .29
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البيع من أكل األموال بالباطل ،وداخل في عموم النهي عن المكاسب الغير مشروعة التي دلت عليها
()1
أيضا على أن اهلل نهى َع ْن جميع المكاسب الباطلة بالشرع(.)2
اآلية  ،وقد دلت هذه اآلية ً

ثانياً :السنة النبوية:
ول
س َ
َع ْن َح ِك ِيم ْب ِن ِح َزٍام  قَ َ
ال« :أَتَ ْي ُ
ت َر ُ
س ِع ْن ِدي ،أ َْبتَاعُ لَ ُه ِم َن السو ِ
ال:
يع ُه؟ قَ َ
ق ،ثُ َّم أَِب ُ
لَ ْي َ

الرج ُل ي ِ ِ
اهلل  فَ ُق ْل ُ ِ ِ
ِ
الب ْي ِع َما
سأَلُني م َن َ
تَ :يأْتيني َّ ُ َ ْ
س ِع ْن َد َك»(.)3
الَ تَِب ْع َما لَ ْي َ

وجه الداللة:
دل الحديث أن النبي  نهى أن يبيع الرجل ما ليس عنده ،وفي هذا داللة صريحة أنه ال يحل
بيع الشيء قبل أن يملكه ،وهذا ينطبق على بيع الثمر قبل أن يخلق(.)4
ثالثا :القياس:
تبعا لما
أنها ثمرة لم تخلق ،فلم يجز بيعها ،فكما أن مالم يخلق من ثمرة النخل ال يجوز بيعه ً

خلق ،فكذلك غيرها من الثمار(.)5
وجه القياس:

إن ثمرة النخل كغيرها من الثمار ال يجوز بيعها ما لم تخلق ،وكذلك قبل الزهو ألنها بمثابة
المعدوم.
ابعا :المعقول:
رً
معقودا ببعضها كالمخابرة.
 -1ألنه عقد على منافع أعيان باقية ،فامتنع أن يكون
ً

 -1كفاية األخيار :للحصني .149/1
 -2التفسير الوسيط :للواحدي .38/2
 -3سنن الترمذي – كتاب البيوع -باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك  ،525/2ح ( ،)1232صححه األلباني
في صحيح وضعيف سنن الترمذي  232/3ح (.)1232

 -4سبل السَّلم :للصنعاني .21/2
 -5المغني :البن قدامة .160/6

58

الفصل الثاني
أحكام بيع الثمار

باطَّل كما لو استؤجر على عمل بما تثمره هذه
 -2وألنه عقد تناول ثمرة لم تخلق ،فوجب أن يكون
ً
النخلة في القابل (. ) 1
أدلة المذهب الثاني :استدل أصحاب القول الثاني وهم المالكية ،وطائفة من الحنفية ،القائلين
تبعا لما خلق قبل الزهو ،بالقرآن ،والسنة النبوية ،واألثر ،والمعقول:
بجواز بيع ما لم يخلق ً
أوالً :القرآن الكريم:
الر َبا}(.)2
قال اهلل تعالىَ { :و َأ َح َّل اّللهُ ا ْل َب ْي َع َو َح َّر َم ِّ
وجه الداللة:
تبعا لما هو مخلوق وناضج
دلت هذه اآلية على أن بيع الثمر قبل أن يخلق وبعد أن يزهو ً

جائز؛ ألن هذه اآلية تدل بصريح نصها على حل البيع على عمومه مالم يخص بدليل يحرمه ،ولم يرد
دليل يخرج هذا النوع من عموم البيع الحَّلل ،فيبقى على أصله وهو الحل(.)3
ثانياً :السنة النبوية:

عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما« :أن رسول اهلل  ،نهى عن بيع الثمار حتى يبدو
صالحها ،نهى البائع والمبتاع»(.)4
وجه الداللة:
أن السنة وردت في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صَّلحها ،فإذا بدا صَّلح أولها جاز بيع
جميعها بطيب أولها ،ولوال طيب أولها لم يجز بيعها ،فكذلك بيع ما لم يخلق في المقاثي من البطيخ
تبعا لما خلق (.)5
والقثاء يكون ً

 -1الحاوي الكبير :للماوردي .357/3
 -2سورة البقرة :اآلية .275
 -3انظر :سبل السَّلم :للصنعاني  ،49/2فتح القدير :للشوكاني  ،445/1زهرة التفاسير :ألبي زهرة .1656/3
 -4صحيح البخاري -:كتاب البيوع -باب بيع الثمار قبل أن يبدو صَّلحها ،77/3 ،ح (.)2194
 -5االستذكار  :البن عبد البر . 312 / 6
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ثالثًا :األثر:

رجال أصيب في ثمار ابتاعها فكثُر دينه ،فقال النبي :
روى أبو سعيد الخدري  « :أن ً
تصدقوا عليه» (.)1
وجه الداللة:
مديونا بسببها ،ولما أمر
دل األثر على أنه لو كانت الجوائح ال يتحملها المشتري لما أصبح
ً

النبي بالتصدق عليه ،فلم يأمر بوضع الجائحة وأخبرهم أن ليس لهم إال غير ما وجدوا؛ ألنهم لم يبق
لهم شيء يأخذونه فليس لهم غير ما وجدوا ،وقد أنظر اهلل المعسر إلى الميسرة( ،)2والظاهر أنها كانت
بعد ِّ
بدو الصَّلح ،أو أن ذلك كان بتقصير منه قبل الجذاذ إذا لم يرجع على البائع بشيء ،أو قد يكون
ما أصابه بسبب عدم نضج ما كان من الثمر غير ناضج عند الشراء ثم تقديره مع الثمار التي بدا
صَّلحها(.)3
ابعا :المعقول:
رً
أن هذه ثمرة ال يمكن حبس أولها على آخرها ،فجاز أن يباع مالم يبد صَّلحه بما بدا صَّلحه
كالتين والخوخ.
مناقشة أدلة المذاهب:
تبعا لما خلق قبل الزهو ،فقد
مناقشة أدلة المذهب األول :والقائلين بعدم جواز بيع ما لم يخلق ً
ِ ٍ
ِِ
س ِع ْن َد َك"( ،)4واعترض عليه :بأن حديث حكيم
استدلوا بحديث َحكيم ْب ِن ح َزام  بقوله" الَ تَِب ْع َما لَ ْي َ
 -1مشكاة المصابيح :للطيبي – باب المنهي عنها من البيوع  ،2141/7ح ( )2841صححه األلباني في إرواء الغليل
في تخريج أحاديث منار السبيل  268/5ح (.)1441

 -2االستذكار :البن عبد البر .313/6
 -3فتح المنعم :الشين .274/6

 -4سنن ابن ماجه–كتاب التجارات -باب النهي عن بيع ما ليس عندك– ،737/2ح ( )2187صححه األلباني في
اإلرواء ( ،)1292الروض النضير؛ ( ،)296أحاديث البيوع المشكاة ( .)2867عن حكيم بن حزام  قال :أتيت
رسول اهلل  فقلت :يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي ،أبتاع له من السوق ،ثم أبيعه؟ قال« :ال تبع
ما ليس عندك».
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الس ََّل ُم عن بيع ما ليس عنده ،أنه مطلق
ََّّلةُ َو َّ
بن حزام الذي استدل به الشافعي  وهو نهيه َعلَ ْي ِه الص َ
النهي يوجب فساد النهي عنه أنه كان يبيعه ثم يشتريه ويريد تسليمه بحكم ذلك العقد ،والدليل عليه أنه
قال « :يا رسول اهلل إن الرجل يأتيني فيطلب مني سلعة ليست عندي فأبيعها منه ثم أدخل السوق
س ِع ْن َد َك» (.)2(،) 1
فأشتريها فأسلمها ،فقال رسول اهلل َ« ال تَِب ْع َما لَ ْي َ
ويحتمل أنه "يريد بيع العين دون بيع الصفة ،أال ترى أنه أجاز السلم إلى اآلجال وهو بيع ما
ليس عند البائع في الحال ،وانما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل ،ويدخل في ذلك كل شيء
ليس بمضمون عليه مثل أن يشتري سلعة فيبيعها قبل أن يقبضها"(.)3
واستدلوا بالقياس على أنها ثمرة لم تخلق ،اعترض عليه بأن القياس عقد على ما لم يخلق ،فهو

تبعا كالقراض الذي يعقد على مال
أن العقد وقع على النخل المخلوقة وكانت الثمرة التي لم تخلق ً
مختصا بمعدوم لم
تبعا وليس كالبيع الذي صار العقد فيه
ً
موجود فيصح ،ويكون الربح المعدوم ً
يخلق (. ) 4
مناقشة أدلة المذهب الثاني :فقد استدلوا بحديث عبد اهلل بن عمر  في النهي عن بيع الثمار

حتى يبدو صَّلحها ،واعترض عليه :بأن نهيه عليه الصَّلة والسَّلم عن بيع الثمار حتى يبدو
صَّلحها ،لم يكن منه على وجه التحريم ،وانما كان على وجه األدب والمشورة منه عليهم ،لكثرة ما
كانوا يختصمون إليه فيه ،واحتجوا بحديث زيد بن ثابت  ،)5(وأئمة الفتوى على خَّلف قولهم ،والنهى
عندهم محمول على التحريم ،وتخصيصه عليه الصَّلة والسَّلم البائع والمبتاع بالذكر ،يدل على تأكيد
النهى في ذلك؛ ألن النهى إذا ورد عن اهلل  -تعالى  -وعن رسوله  فحقيقته الزجر عما ورد فيه،
لقوله تعالىَ { :و َما ََنَاك ُْم َع ْن ُه َفانت َُهوا}( ، )6ومعنى النهى عن ذلك عند عامة العلماء هو خوف
ت إِ ْن َم َن َع اللَّ ُه الثَّ َم َرةَ؟ ِب َم
الغرر ،لكثرة الجوائح فيها ،وقد بين ذلك عليه الصَّلة والسَّلم بقوله« :أ َأ
َر َْي َ
 -1سنن ابن ماجة – باب النهي عن بيع ماليس عندك  ،308/3ح ( ،)2187سبق تخريجه ص.36
 -2البناية شرح الهداية :للعيني .313/8
 -3معالم السنن :للخطابي .140/3

 -4الحاوي الكبير :للماوردي .360/7

 -5صحيح البخاري -:كتاب البيوع -باب بيع الثمار قبل أن يبدو صَّلحها ،62/2 ،ح ( ،)346عن َزْي ِد بن ثابت 
رسول ِ
قال :كان الناس في ِ
َ ِّ
ِ
مار ،فإذا َج َّد َّ
المبتاعَُّ :إنه
اهلل 
عهد
وح َ
اسَ ،
الن ُ
ُ
يبتاعون الث َ
ض َر تقاضيهم؛ قا َل ُ
أصاب.
َ

 -6سورة الحشر :اآلية .7
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(،)1
ال أ ِ
احمرت أمنت العاهة عليها
يك؟» فنهى عن أكل المال بالباطل ،فإذا بدا صَّلحها و َّ
ستَ ِحل َم َ
َخ َ
تَ ْ

رطبا ،فلم يكن قصدهم بشرائها الغرر(.)2
في األغلب ،وكثر االنتفاع بها ألكلهم إياها ً

واستدلوا باألثر في حديث أبي سعيد الخدري  ،اعتُرض عليه بأنه ليس في األثر أنه أمر

أرباب األموال أن يضعوا عنه شيئا من أثمان الثمار ثلثًا أو أقل منه أو أكثر ،إنما أمر الناس أن
يعينوه ليقضي حقوقهم ،فلما لم يبطل دين الغرماء بذهاب الثمار بالعاهات ،ولم يأخذ النبي  الثمن
ممن باعها منه ،دل على أن وضع الجوائح ليس على عمومه ،ولو كان الضمان على البائع لكانت
المصيبة عليه ،وأجيب بأن هذا واقعة عين ،فيحتمل أنه أصيب بعد حرزها وقبضها القبض التام (. ) 3
القول الراجح ومسوغات الترجيح:
بعد عرض المذاهب الفقهية وما استدلوا به وتوجيهها ومناقشتها تبين للباحث أن المذهب الراجح
هو المذهب األول ،وهو قول الحنفية في ظاهر المذهب ،والشافعية ،والحنابلة القائل بعدم جواز بيع ما
تبعا لما خلق.
لم يخلق ً
مسوغات الترجيح:
 -1قوة أدلتهم ووضوح استداللهم.
 -2بيع الثمر قبل أن يخلق ،داخل في عموم النهي عن بيع ما ليس عند اإلنسان.
وخصوصا أن األموال مما تشاح فيه النفوس ،حيث أن الثمرة التي لم
منعا ألي خَّلف وشقاق،
ً
ً -3
تخلق بعد أولم يبدو صَّلحها معرضة للتلف ،أو جائحة سماوية ،فحينها يقع الشقاق والنزاع.

 -4اعتبار الثمرة التي لم تخلق أو خلقت ولم يبدو صَّلحها من البيع إن لم تكن أكل للمال الباطل،
وغير الحق فيه شبهة الباطل واالبتعاد عن الشبهات مطلوب شرًعا.

 -1صحيح البخاري -:كتاب البيوع -باب بيع المخاضرة ،)2208( ،8/3 ،عن أنس « :أن النبي  نهى عن بيع
ثمر التمر حتى يزهو» ،فقلنا ألنس :ما زهوها؟ .قال« :تحمر وتصفر ،أرأيت إن منع اهلل الثمرة بم تستحل مال
أخيك».

 -2شرح صحيح البخاري  :البن بطال – كتاب البيع  -باب بيع الثمار قبل أن يبدو صَّلحها . 316 / 6
 -3معالم السنن :للخطابي  ،126/3نيل األوطار :للشوكاني  ،211/5شرح الزركشي :للزركشي .521/3
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بحث لثاني
من أحكام ب ع لطعام و لثم
وفيه مطلبان:
المطلب األول :حكم بيع العرية.
المطلب الثاني :حكم االستثناء من ثمر المبيع.
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المطلب األول
()1

حكم بيع العرية

ِ
ِ (ِ )2
وس َّ
ص ِفي ُر ُؤ ِ
الن ْخ ِل،
ال َمالِ ٌ
قَ َ
كَ :وِا َّن َما تَُباعُ ا ْل َع َر َايا ِب َخ ْرص َها م َن التَّ ْمرُ ،يتَ َح َّرى ذل َكَ ،وتُ ْخ َر ُ
() 5
ولَ ْيس ْت لَ ُه م ِكيلَ ٌة ،وِانَّما أُر ِخص ِف ِ
يه؛ ِأل ََّن ُه أُْن ِز َل ِب َم ْن ِزلَ ِة التَّْولِ َي ِة(َ ،)3و ِْ
اإلقَالَ ِة(َ ، )4و ِّ
ان
الش ْرِك َ ،ولَ ْو َك َ
َ َ ْ َ
َ َ
َ
ال أَُبو عبيد :الْ َع َرَايا واحدتها عر(يةَ ،وِهي َّ
صاحبهَا رجَّلً ُم ْحتَاجاً ،سميت بذلك؛ ألن
 -1العرية ل ًغة :قَ َ
الن ْخلَة ُي ْعريها َ
صاحبها وطأها ألهله أي ذللها ومهدها .انظر :تهذيب اللغة :لألزهري ،باب العين والراء  ،98/3لسان العرب:
البن منظور– فصل الواو .197/1

اصطالحا :اختلفت تعريفات الفقهاء في المذاهب في تعريف العرية ،وكان لهذا االختَّلف األثر في
العرية
ً
أحكامها.

وهي:

 عند اإلمام أبي حنيفة :هي العطية في الثمار بالتمليك من غير عوض .المبسوط للسرخسي .133/11

 عند اإلمام مالك :هي أن الرجل كان يهب النخَّلت من حائطه ،فيشق عليه دخول الموهوب له عليه ،فأبيح
تمر عن الجذاذ .بداية المجتهد :البن رشد 233/3
له أن يشتريها بخرصها ًا
 عند اإلمام الشافعي :بيع الرطب على النخل بتمر في األرض والعنب في الشجر بزبيب فيما دون خمسة
أوسق ،الروضة الندية :القنوجي113/2

 عند اإلمام أحمد :هي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر لمن احتاج إلى الرطب وليس عنده ثمن يشتري
به .الشرح الممتع :البن عثيمين34/9

الرطَ ب
 -2الخرص ل ًغة :خرصت ال نَّ ْخ لَ ة أخرصها خرصا  :حزرتها ،
َ
والخ ْر ُ
ص َ :ح ْز ُر ما على النَ خل من ُ
تم راً  ،انظر  :جمه رة اللغة  :لألزدي – باب خ ر ص  ، 585 / 1الصحاح تاج اللغة  :للفا رابي – باب
خرص . 1035 / 3
الخرص شر ًعا :بكسر الخاء :هو الشيء المخروص المقدر .النظم المستعذب البن بطال .245/1
المولَى بما قام عليه من غير زيادة ربح وال نقصان .مقاصد الشريعة اإلسَّلمية:
 -3التولية :فهو نقل جميع المبيع إلى ُ
البن عاشور .439/2
 -4اإلقالة ل ًغة :جاءت بمعنى الفسخ ،وأقلته إقالة :فسخته ،جاء في الصحاح (أقلته البيع إقالة وهو فسخه ،وربما قالوا
قلته البيع وهي لغة قليلة ،واستقلته البيع فأقالني إياه)) ،تاج العروس :للزبيدي ،مادة (قيل)  ،306/30الصحاح:

للجوهري ،مادة (قيل) .1808/5

اصطالحا :لقد عرفت اإلقالة بتعريفات كثيرة ،قيل هي رفع العقد ،والغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين ،وقد
اإلقالة
ً
ذكر زكريا األنصاري تعريفًا آخر ،فقال :هي ما يقتضي رفع العقد المالي بوجه مخصوص البحر الرائق :البن

نجيم  ،110/6أنيس الفقهاء :للقونوي  76/1أسنى المطالب :لزكريا األنصاري  .74/2وزكريا األنصاري :هو
زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري الشافعي أبو يحيى قاض مفسر وفقيه من حفاظ الحديث ،ولد سنة

823ه ،وتوفي سنة 926ه .األعَّلم للزركلي.46/3 :

ِّ -5
الشرك لغة :وهي اختَّلط شيء بشيء.

ِّ
الشرك شر ًعا :عبارة عن اختَّلط النصيبين فصاعدا بحيث ال يفرق أحد النصيبين عن اآلخر .أنيس الفقهاء :البن
أمير الرومي .68/1
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ِ
َحداً،
َحداً ِفي َ
ِب َم ْن ِزلَ ِة َغ ْي ِرِه ِم َن ا ْل ُب ُيوِعَ ،ما أَ ْ
ستَ ْوِف َي ُهَ ،والَ أَقَالَ ُه م ْن ُهَ ،والَ َوالَّهُ أ َ
َح ٌد أ َ
ش َر َك أ َ
ط َعامَ ،حتَّى َي ْ
ض ُه ا ْل ُم ْبتَاعُ(.)1
َحتَّى َي ْق ِب َ
صورة المسالة:
أن يهب صاحب الحائط لرجل نخَّلت أو ثمر نخَّلت معلومة من حائطه ،ثم يتضرر بدخوله
عليه ،فيخرصها ،ويشتري رطبها بقدر خرصه بثمر معجل ،ومنها أن يهبه إياها؛ فيتضرر الموهوب له
رطبا؛ الحتياجه إلى التمر فيبيع ذلك الرطب بخرصه من
بانتظار صيرورة الرطب ًا
تمر وال يحب أكلها ً

الواهب أو من غيره بتمر يأخذه معجَّل(.)2
تحرير محل النزاع:
()3

اتفق الفقهاء

بجواز بيع العرية من حيث الجملة ( ، ) 4واتفقوا على عدم جوازها إذا زادت عن

خمسة أوسق لعموم النهي عن المزابنة ( ، )6(، ) 5واختلفوا في حكم بيع العرية في الخمسة أوسق على
مذهبين:
المذهب األول :عدم جواز بيع العرايا في خمسة أوسق ،وهذا ما ذهب إليه الحنفية ( ، ) 7والمالكية
في قول( ، )8والشافعية في قول ( ، ) 9والحنابلة في رواية (. ) 10
 -1الموطأ :لإلمام مالك  ،896/4ح (.)2298
 -2نيل األوطار :للشوكاني .238/5
 -3بداية المجتهد :البن رشد  ،232/3المغني :البن قدامة  ،45/4األم :للشافعي  ،66/3شرح مختصر الطحاوي:
للجصاص .47/3
رطَّل .انظر :التجريد :للقدوري
 -4الوسق :يساوي ستون
صاعا باتفاق ،والوسق حمل بعير ،ويساوي ثَّلثمائة وعشرين ً
ً
.1432 /3
 -5المزابنة :هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر كيَّل ،وبيع العنب بالزبيب كيَّل ،وبيع الزرع بالحنطة كيَّلً.
القاموس الفقهي :سعدي أبو حبيب ص.158 :

 -6بدائع الصنائع :للكاساني.194/5

 -7الحجة على أهل المدينة :للشيباني  ،552/2شرح مختصر الطحاوي :للجصاص  ،48/3بدائع الصنائع :للكاساني
.194/5
 -8الكافي في فقه أهل المدينة :البن رشد  ،654 /2حاشية العدوي :للعدوي .220 /2

 -9األم :للشافعي  ،55/3مختصر المزني :للمزني .178/8

 -10شرح الزركشي على مختصر الخرقي :للزركشي  ،478/3المبدع في شرح المقنع :البن مفلح .138/4
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المذهب الثاني :جواز بيع العرايا في خمسة أوسق ،وهو قول اإلمام مالك ومذهب المالكية(،)1
والشافعية في األظهر( ،)2والحنابلة في المذهب (.)3
سبب الخالف:
متقدما ثم وقعت الرخصة في
يرجع سبب اختَّلفهم إلى أن النهي عن بيع المزابنة ،هل ورد
ً
مقرونا بالرخصة في بيع العرايا ،فعلى األول ال يجوز في
العرايا أو النهي عن بيع المزابنة وقع
ً
الخمسة للشك في رفع التحريم ،وعلى الثاني يجوز للشك في قدر التحريم (.)4

أدلة المذاهب:
أدلة المذهب األول :استدل أصحاب المذهب األول من الحنفية والمالكية في قول عدم جواز
بيع العرايا في خمسة أوسق ،بالقرآن ،والسنة النبوية ،والمعقول.
أوًال :القرآن الكريم:
الر َبا} (.) 5
قال اهلل تعالىَ { :و َأ َح َّل اّللهُ ا ْل َب ْي َع َو َح َّر َم ِّ
وجه الداللة:
أيضا على تحريم الربا على
دلت اآلية على حل البيع على عمومه إال ما حرم بدليل ،ونصت ً

عمومه؛ ألن عموم المزابنة قد صار مجهوًال باستثناء العرية ،وأن عموم المزابنة قد صار مجهوًال
باستثناء العرية المجهولة منها ،واذا لم يجز إلحاقها بالمزابنة وجب إلحاقها بالعرية؛ ألن اآلية تدل على
أن األصل في البيوع اإلباحة(.)6

 -1بداية المجتهد :البن رشد  ،234/3حاشية الدسوقي :للدسوقي  ،180/3بلغة السالك :للصاوي  ،240/3مناهج
التحصيل ونتائج لطائف التأويل :للرجراجي .61/7

 -2الحاوي الكبير :للماوردي  ،213/5األم :للشافعي  ،54/3المجموع شرح المهذب :للنووي .24/11
 -3الشرح الكبير على متن المقنع :البن قدامة  ،148/4المغني :البن قدامة .45/4
 -4فتح الباري :البن حجر .488/4
 -5سورة البقرة :اآلية .275

 -6الحاوي الكبير :للماوردي .217/5
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ثانياً :السنة النبوية:

 - 1عن جابر بن عبد اهلل  ،قال« :سمعت رسول اهلل  حين أذن للعرايا ،أن يبيعوها بخرصها،
سقَ ْي ِن َوالثََّال ثَ َة َو ْاأل َْرَب َع َة» (. ) 1
سَ
ق َوا ْل َو ْ
يقول :ا ْل َو ْ

ِ
ِ
َن رس َ ِ
ِ َّ ِ
ق،
سَ
ص في ا ْل َع َر َايا ا ْل َو ْ
سلَّ َم َر َّخ َ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
ول اللَّه َ
َ - 2ع ْن َجابِ ِر ْب ِن َع ْبد الله « ،أ َّ َ ُ
سقَ ْي ِن َوالثََّال ثَ َةَ ،و ْاأل َْرَب َع َة» (. ) 2
َوا ْل َو ْ

وجه الداللة:
دل الحديثان على أنه يجوز بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق من التمر ،ال فيما زاد على
قطعا ،ومقتضى االستدالل بهذا الحديث أن ال يجوز مجاوزة األربعة األوسق ،مع أنهم
الخمسة
ً
يجوزونها إلى دون الخمسة بمقدار يسير (. ) 3

ثالثًا :المعقول:
 - 1أن الرخصة ثبتت في العرية ،ثم نهى عما زاد على الخمسة ،وشك الراوي في الخمسة ،فردت إلى
أصل الرخصة ( ، ) 4وأن هذا الحكم خص باللفظ العام في النهي عن المزابنة وبيع الثمرة ،فوجب أن
يثبت التخصيص بما تيقن منه دون ما لم يتيقن والذي تيقن منه دون خمسة أوسق ،والخمسة
مشكوك فيها فَّل يقع بها تخصيص لفظ عام ثابت (. ) 5
 - 2أن بيع الرطب بالتمر ال يجوز في األصل ،ولكن وردت الرخصة بجواز العرايا فيما دون خمسة
أوسق يقيناً ،وفي خمسة أوسق شك؛ فالمشكوك با ٍ
ق على أصل التحريم (. ) 6
 - 3أن األصل المنع ألنه مزابنة ،فَّل يستباح منه شيء إال بيقين؛ ألن الشك ال يقدح في اليقين (. ) 7

 -1صحيح ابن حبان -:باب البيع المنهي عنه – ذكر االستحباب للمرء أن يكون بيعه العرايا  381/11ح (.)5008
 -2صحيح ابن خزيمة :كتاب الزكاة – باب ذكر الدليل على أن النبي أمر  1182/2ح ( ،)2469إسناده صحيح وهو
في اإلحسان  235/7برقم (.)4987

 -3بداية المجتهد :البن رشد  ،233/3نيل األوطار :للشوكاني .240/5
 -4الكافي في فقه اإلمام أحمد :البن قدامة .37/2
 -5المنتقى شرح الموطأ :للباجي .230/4
 -6بحر المذهب :للروياني .507/4

 -7المقدمات الممهدات :البن رشد .531/2
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 -4أن العرية رخصة بنيت على خَّلف النص والقياس يقينا فيما دون الخمسة ،والخمسة مشكوك
فيها ،فَّل تثبت إباحتها مع الشك(.)1

 - 5أن خمسة أوسق في حكم ما زاد عليها؛ بدليل وجوب الزكاة فيها دون ما نقص عنها ،وألنها قدر
تجب الزكاة فيه ،فلم يجز بيعه عرية ،كالزائد عليها (. ) 2

أدلة المذهب الثاني :استدل أصحاب المذهب الثاني من المالكية ،والشافعية في األظهر،

والحنابلة ،القائلون بجواز بيع العرايا في خمسة أوسق ،بالسنة النبوية ،والقياس ،والمعقول:
أوالً :السنة النبوية:
ِ
َن رس َ ِ
ِ
سلَّ َم َن َهى َع ِن
 -1عن َرِاف ِع ْب ِن َخِد ٍ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
ول اللَّه َ
يجَ ،و َس ْهل ْب ِن أَبِي َحثْ َمةَ« :أ َّ َ ُ
ِ
َّ
الع َر َايا ،فَِإ َّن ُه أ َِذ َن لَ ُه ْم»(.)3
َص َح َ
الم َز َاب َنة َب ْي ِع الث َم ِر ِبالتَّ ْم ِر ،إَِّال أ ْ
اب َ
ُ

وجه الداللة:

نهى الحديث عن المزابنة وهي بيع الرطب بالتمر ،ثم أرخص في العرية ،فيبقى ما سواه على

العموم في التحريم (. ) 4

 -2عن أَبِي هرْيرةَ ر ِ
َن َّ
الن ِب َّي
ض َي اللَّهُ َع ْنهُ« :أ َّ
َْ
َُ َ َ
ون َخم ِ
َخم ِ
ال:
سق؟» قَ َ
سة أ َْو ُ
سق ،أ َْو ُد َ ْ َ
سة أ َْو ُ
ْ َ

وجه الداللة:

ِ
ِ
الع َر َايا ِفي
ص في َب ْي ِع َ
سلَّ َم َر َّخ َ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
َ
()5
َن َع ْم .

عموم الحديث هو رخصة في جواز بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق(.)6

 -1المغني :البن قدامة .45/4
 -2المغني :البن قدامة .46/4
 -3صحيح البخاري ،باب الرجل يكون ممر أو شرب أو حائط ،115 /3 ،ح (.)2383
 -4المغني :البن قدامة .45/4

 -5صحيح البخاري ،باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب ،76 /3 ،ح (.)2190
 -6المبدع في شرح المقنع  :البن مفلح . 138 / 4
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َ - 3ع ْن َجابِ ِر ْب ِن َع ْبِد
ال ِفي
َو ْاأل َْرَب َع ِةَ ،وقَ َ

ِ
ِ ِ
ِ
َن رس َ ِ
سِ
سقَ ْي ِن َوالثََّال ثَ ِة
ق َوا ْل َو ْ
ص في ا ْل َع ِريَّة في ا ْل َو ْ
ول اهلل َ ر َّخ َ
اهلل « ،أ َّ َ ُ
وضع ِفي ا ْلمس ِج ِد لِ ْلمس ِ
ِ
اك ِ
ين» (. ) 1
ُك ِّل َع َ
ش َرِة أَ ْق َناء ق ْنٌو ُي َ ُ
َ ْ
َ َ

وجه الداللة:
دل الحديث على جواز العرية فيما دون خمسة أوسق ،والتخصيص بهذا يدل على أنه ال تجوز

الزيادة على الخمسة؛ لتخصيصه إياها بالذكر (. ) 2
ثانياً :القياس:

إن الخمسة تردد إلحاقها بين الناقص عنها والزائد عليها ،وقد عهد من الشرع التسوية بينها وبين

الزائد عليها في حكم الزكاة وجعلها في حد الكثير ،فينبغي أن تلحق به ههنا ويكون أولى إلحاقها
بالناقص الذي لم يقدره الشرع ولم يشهد له نظير (. ) 3

وجه القياس:
إن الشارع ألحق الخمسة في الزكاة وساواها بما زاد عليها ،وكذلك الخمسة أوسق في العرايا فإنها
تلحق بالناقص لعدم ورود تقديره في الشرع.
ثالثاً :المعقول:

 - 1أن النبي  أرخص في العرايا ولم يفصل ،ثم قام الدليل فيما زاد على خمسة أوسق ،وبقي الباقي
على الظاهر (. ) 4

 - 2أن تحريم المزابنة عام ،واباحة العرية خاص والخمسة شك والعموم ال يختص بالشك (. ) 5
 - 3أن الحدود وضعت لتبيين المحدود وتمييزه من غيره ،فيجب أن يكون في نهاية البيان ويتعلق
باأللفاظ التي ال اشتراك فيها ،واال لم يقع التحديد بها وما دون خمسة أوسق لفظ مشترك ال

 -1شرح معاني اآلثار :للبيهقي ،باب العرايا ،30/4 ،ح( ،)5604حسنه اإلمام األلباني في التعليقات الحسان على
صحيح ابن حبان 305/7
 -2المغني :البن قدامة .46/4
 -3المجموع شرح المهذب :للنووي .63/11
 -4بحر المذهب :للروياني .506/4

 -5الحاوي الكبير :للماوردي .217/5
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ٍ
حدا بين ما يجوز وما ال يجوز ،وأما خمسة أوسق،
يختص
بمقدار ما ،فَّل يجوز أن يكون ً

فمختصة بمقدار ما فكانت أولى بأن تكون حداً (. ) 1
مناقشة أدلة المذاهب:

مناقشة أدلة المذهب األول :والقائلين بعدم جواز بيع العرايا في خمسة أوسق قالوا بأن:
 - 1حديث جابر وقالوا :بأن هذه الرخصة مقيِّدة بأن يكون الشراء بالوسق والوسقين والثَّلثة
واألربعة كما وقع في حديث جابر  ،)2(فَّل يجوز الشراء بزيادة على ذلك( ،)3واعترض عليه:أن
بيع العرايا منسوخ بنهيه  من بيع الثمر بالتمر ،وهذا مردود؛ ألن الذي روى النهي عن بيع
معا(. )4
الثمر بالتمر هو الذي روى الرخصة في العرايا ،فأثبت النهي والرخصة ً

 - 2أما قولهم :أرخص في العرية مطلقا ،فلم يثبت أن الرخصة المطلقة سابقة على الرخصة المقيدة،
وال متأخرة عنها ،بل الرخصة واحدة ،رواها بعضهم مطلقة وبعضهم مقيدة ،فيجب حمل المطلق
على المقيد ،ويصير القيد المذكور في أحد الحديثين كأنه مذكور في اآلخر ،ولذلك يقيد فيما زاد
على الخمسة ،اتفاقاً (. ) 5
 - 3أن الشك إذا حصل في القدر المستثني وقع الشك في المستثنى منه ومعناه خبر عام فَّل يعارض
ذلك بالمشكوك (. ) 6

 -1المنتقى شرح الموطأ :للباجي .230/4
 -2عن جابر قال :سمعت رسول اهلل  حين أذن للعرايا أن يبيعوها يخرصها يقول" :الوسق والوسقين والثَّلثة واألربعة"
وهو حديث صحيح :أخرجه أحمد  ،360/3وابن حبان ح( )5008وغيرهما .صحيح فقه السنة :كمال سالم

.309/4
 -3فتح الباري :البن حجر  . 453/4صحيح فقه السنة :كمال سالم .309/4
 -4صحيح فقه السنة :كمال سالم .309/4
 -5المغني :البن قدامة .46/4

 -6بحر المذهب :للروياني .507/4
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مناقشة أدلة المذهب الثاني :والقائلين بجواز بيع العرايا في خمسة أوسق ،قالوا:
 - 1أن النهي ورد أوالً ،ثم رخص في العرايا أو لم يرد النهي إال والرخصة بها مقرونة ،فإن كان النهكي
ورد أوالً ،ثم الرخصة من بعد ،وهو األظهر واألصح فَّل يجوز في خمسة أوسق؛ ألن األصل فيها

النهي ،وان لم يرد النهي إال والرخصة مقرونة ،جكاز فكي الخمسكة أوسكق؛ ألن األصكل فيهكا النهكي،
وان لم يرد النهي إال والرخصة مقرونة جاز في الخمسة ،ألن األصل في الخمسة اإلباحة (. ) 1

 -2رواية عطاء عن جكابر أن النبكي  أرخكص فكي بيكع الع اريكا ،واحتمكال أن تككون روايكة مكن روى
فككي خمسككة أوسككق أو دون خمسككة أوسككق علككى وجككه التخييككر؛ ألنهككا قككد تسككتعمل فككي التخييككر كمككا
تستعمل في الشك(.)2

 - 3الكراوي قكال :إال أنكه أرخككص فكي الع اريكا والكراوي اآلخككر شكك فكي مقكدارها ولعلهمككا حكيكا قصكة واحككدة
فتطرق الشك إلى عموم النهي؛ فيعدل عن ذلك إلى عموم حديث سهل إال فيما قكام اإلجمكاع عليكه

واقتضاه النهي مكن غيكر شكك وهكو ال ازئكد علكى الخمسكة ،وهكذا أولكى مكن التمسكك بعمكوم النهكي عكن

الغرر؛ ألنه أخص منه مع تفاقم أكثر األغرار أبيحت وأخرجت من ذلك العموم (. ) 3

محلَّل لوجوب
 - 4القياس المذكور فليس بقوي ،ويمكن أن يعارض بأن الخمسة عهد اعتبار الشرع لها
ً
الزكككاة ،فلككنكن محك ًكَّل لجكواز البيككع ،وأمككا دون الخمسككة فلككم يعهككد اعتبككاره ،والحككاق الجكواز مككن المنككع؛
ألن الوجوب جواز متأكد بالطلب (. ) 4

 - 5سلمنا أن رسول اهلل  رخص في العرايا؛ فإن في األحاديث الدالة على ذلك كثرة ال يمكن منعها،
لكن ليس حقيقة معناها ما ذكرتم بل معناها العطية لغة (. ) 5
 - 6الهبككة عنككدنا جككائزة؛ ألن الموهككوب لككم يصككر مل ًكككا للموهككوب لككه مككا دام متصك ًكَّل بملككك الواهككب ،فمككا

كازا؛ ألنككه فككي
يعطيككه مككن التمككر ال يكككون
بيعككا مجك ً
ً
عوضككا عنككه بككل هبككة مبتككدأة ،وانمككا سككمي ذلككك ً
الصورة عوض يعطيه للتحرز عن خلف الوعد (. ) 6

 -7عندنا الرخصة غير مقصورة إال أن الراوي إنما ذككر الرخصكة؛ ألن العريكة التكي وقعكت كانكت فيمكا
دون خمسة أوسق ،فظن الراوي أن الرخصة مقصورة فروى كما ظن(.)7
 -1بحر المذهب :للروياني .507/4

 -2الحاوي الكبير :للماوردي .217/5
 -3المجموع شرح المهذب :للنووي .66/11
 -4المجموع شرح المهذب :للنووي .66/11
 -5العناية شرح الهداية :للعيني .415/6
 -6المبسوط :للسرخسي .193/12

 -7المحيط البرهاني في الفقه النعماني :البن مازه .138/7
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 - 8حديث سهل ال حجة فيه؛ ألنه موقوف (. ) 1
 - 9حديث أبي هريرة  معارض بما رواه جابر بن عبد اهلل . 
 - 10أن رسول اهلل  رخص في العرية في الوسق والوسقين والثَّلثة واألربعة ،وقال في كل عشرة
أقناء قنو يوضع في المسجد للمساكين ،هذا لفظ الطحاوي واألقناء جمع قنو بكسر القاف وسكون
النون ،وهو العذق بما فيه من الرطب (. ) 2
القول الراجح ومسوغات الترجيح:
بعد عرض واستعراض المذاهب الفقهية وما استدلوا به وتوجيهها ومناقشتها تبين لي أن المذهب
األول وهو مذهب الحنفية ومن معهم ،القائلين بعدم جواز بيع العرايا في خمسة أسق؛:
مسوغات الترجيح:
 -1إن األصل التحريم ،وبيع العرايا رخصة ،فيؤخذ بما يتحقق فيه الجواز ويلقى ما وقع فيه الشك(.)3
 -2قوة أدلة هذا الفريق وهو موافق لَّلحتياط.
 -3إن الراوي قد شك في الحديث ،وقد حددت خمسة أوسق فينبغي أن تبقى الرخصة على ذلك.

 -1فتح الباري :البن حجر .389/4
 -2عمدة القاري :للعيني .304/11

 -3نيل األوطار :للشوكاني .240/5
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المطلب الثاني
حكم االستثناء جزًء معلوماً من الثمر المبيع

ستَثِْن َي(ِ )1م ْن
اع ثَ َم َر َح ِائ ِط ِه ،أ َّ
كْ :األ َْم ُر ا ْل ُم ْجتَ َمعُ َعلَ ْي ِه ِع ْن َد َنا ،أ َّ
َن َّ
ال َمالِ ٌ
قَ َ
َن لَ ُه أ ْ
الر ُج َل إِ َذا َب َ
َن َي ْ
ِ
ثَ َم ِر َح ِائ ِط ِه َما َب ْي َن ُه َوَب ْي َن ثُلُ ِث الثَّ َم ِر الَ ُي َج ِ
ال َمالِ ٌك:
ْس ِبذلِ َك ،وقَ َ
ان ُد َ
اوُز ذلِ َكَ ،و َما َك َ
ون الثلُث ،فَالَ َبأ َ
ِِ ِ
الرج ُل ي ِبيع ثَمر ح ِائ ِط ِه .وي ِ ِ
س ِّمي
فَأ َّ
َما َّ ُ َ ُ َ َ َ
ََ ْ
ستَثْني م ْن ثَ َم ِر َحائطه ،ثَ َم َر َن ْخلَة ،أ َْو َن َخالَت َي ْختَ ُارَهاَ ،وُي َ
ِِ
ش ْي ٌء
َع َد َد َها فَالَ أ ََرى ِبذلِ َك َبأْساً؛ ِألَ َّن َر َّ
ش ْيئاً ِم ْن َح ِائ ِط َن ْف ِس ِهَ ،وِا َّن َما ذلِ َك َ
استَثْ َنى َ
ب ا ْل َحائط إِ َّن َما ْ
ِِِ
احتَب ِ
اع ِم ْن َح ِائ ِط ِه َما ِس َوى ذلِ َك(.)2
س َك ُه ،لَ ْم َي ِب ْع ُهَ ،وَب َ
س ُه م ْن َحائطه َوأ َْم َ
ْ ََ
صورة المسألة:
معلوما ،أو باع ثمر نخل أو شجر ،وأراد أن
ثمر وأراد أن يستثني منه جزًءا
إذا باع الرجل ًا
ً
يستثني منه نخلة أو شجرة ،فما الحكم في هذه الحالة؟.
تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على أنه إذا استثنى نخلة أو شجرة بعينها جاز؛ وذلك ألن المستثنى معلوم وال
يؤدي إلى جهالة المستثنى منه ،وان استثنى شجرة غير معينة لم يجز؛ ألن االستثناء غير معلوم
معلوما من الثمر ،على مذهبين:
فصار المبيع والمستثنى مجهولَين( ، )3واختلفوا فيمن استثنى جزًءا
ً

 -1االستثناء لغةً :االستثناء إنما هو مأخوذ من التثنية وهو التكرار ،وهي النخلة المستثناة من المساومة ،يقال :حلف

فسميت
يمينا ليس فيها ثنيا وال ثنوىُ ،س ِّميت ثنيا؛ ألن البائع في الجاهلية كان يستثنيها إذا باع الجزور ِّ
فَّلن ً
جزور
ًا
لَّلستثناء الثنيا ،والثنيا المنهي عنها في البيع :أن يستثنى منه شيء مجهول فيفسد البيع ،وذلك إذا باع

بثمن معلوم ،واستثنى رأسه وأطرافه .لسان العرب :البن منظور  ،125 ،124/14المحصول :البن عربي .84/1

اصطالحا :أن تخرج شيئا أدخلت فيه غيره ،أو تدخله فيما أخرجت منه غيره .انظر :شرح مختصر
االستثناء
ً
الروضة :للطوفي .582/2

 -2الموطأ :لإلمام مالك  ،899/4ح (.)2308 – 2307

 -3بدائع الصنائع :للكاساني  ،175/5الموطأ :لإلمام مالك  ،899/4المجموع للنووي  .256/9المغني :البن قدامة .77/4
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معلوما جاز البيع ،واشترط مالك أن
المذهب األول :إذا باع الرجل ثمر حائط واستثنى منه جزًءا
ً

يكون ذلك بالثلث أو دون الثلث ،وهذا قول الحنفية في ظاهر الرواية( ،)1وهو قول اإلمام مالك واليه
ذهب المالكية(. )2
معلوما لم يجز البيع ،وهذا قول
المذهب الثاني :إذا باع الرجل ثمر حائط واستثنى منه جزًءا
ً

الشافعية( ،)3والحنابلة(.)4
سبب الخالف:

هل المستثنى مباعٌ مع ما استثني منه ،أم ليس بمبا ٍع؟ ،وهل هو باق على ملك البائع؟ فمن
قال :مباع قال :ال يجوز ،وهو من الثنيا المنهي عنها ،لما فيها من الجهل بصفته ،وقلة الثقة بسَّلمة
خروجه ،ومن قال :هو باق على ملك البائع أجاز ذلك(.)5
أدلة المذاهب:
معلوما من
أدلة المذهب األول :استدل أصحاب المذهب األول والقائل بجواز استثناء جزًءا
ً

الثمر ،وهو قول الحنفية ،والمالكية ،بالسنة النبوية واألثر والمعقول:

 -1بدائع الصنائع :للكاساني 175/5الحجة على أهل المدينة :للشيباني  ،561/2مجمع األنهر :بداماد أفندي . 19 / 2
 -2الموطأ :لإلمام مالك  ،899/4االستذكار :البن عبد البر  ،323/6شرح الزرقاني :الزرقاني .401/3المدونة:
اإلمام مالك بن أنس .233/3

 -3المجموع :للنووي  ،446/11األم :للشافعي  ،85 -60شرح النووي على مسلم :للنووي  ،195/10الحاوي الكبير:
للماوردي .201/5
 -4المغني :البن قدامة 76/4و ،77شرح الزركشي على مختصر الخرقي :للزركشي  ،488/3المسائل الفقهية :البن
الفراء .356/1

 -5بداية المجتهد :البن رشد – باب بيوع الثنيا .181/3
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أوالً :السنة النبوية:

عك ككن جك ككابر بك ك ِكن عبك ك ِكد ِ
ــــة( ،)1وا ْلم َزاب َنـ ِ
ــــن ا ْلمحا َقلَ ِ
ِ
ــــة(،)2
اهلل « ،أ َّ
س َ
ْ َْ
َ ُ َ
ــــول اللَّـــــه َ « ن َهــــى َع ِ ُ َ
َن َر ُ
()5
()4
()3
كيَّل لإلمككام مالككك علككى
ـاب َرِة  ،والث ْن َيــا  ،إال أن تعلــم»  ،لككم أجككد فككي حككدود اطَّلعككي وبحثككي دلك ً
َوا ْل ُم َخـ َ
تحديد جواز الثنيا بالثلث أو دونه ،ولعل في ذلك يرجع إلى أن الثلث أو أقل هو ما يكفي ،ومكا يحتاجكه

البائع من الثمر لألكل ،إال أنه يمكن االستدالل بالثلث أو أكثر من الثلث بحديث جابر  السابق.
وجه الداللة:
دل الحديث على جواز البيع مع استثناء جزًءا من الثمر؛ ألن هذه ثنيا معلومة ،وألنه استثنى

معلوما أشبه ما إذا استثنى منها جزًءا(. )6
ً
ثانياً :األثر:

ِِِ
َن ا ْلقَ ِ
ستَثِْني
 -1عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن («) 7أ َّ
اس َم ْب َن ُم َح َّمد َك َ
ان « َي ِبيعُ ثَ َم َر َحائطه َوَي ْ
ِم ْن ُه»(. )8

 - 1المحاقلة :هي بيع الزرع في سنبله بمقدار من الغلة معلوم .الشافي في شرح مسند الشافعي .البن األثير .27/4
 -2المزابنة :سبق تعريفها ص.63

 - 3المخابرة :فهي المزارعة بالنصب وذلك بأن يستأجر األرض بجزء ريعها .تحفة األبرار .البن عمر البيضاوي
.234/2

معينا .تحفة األبرار :للبيضاوي .234/2
 - 4الثنيا :أن يبيع الرجل ثمرة بستان ويستثني منها ًا
قدر ً
 -5سنن الترمذي ،كتاب البيوع ،باب ما جاء في النهي عن الثنيا ،577/3 ،ح ( .)1290صححه األلباني في صحيح
وضعيف سنن الترمذي  290/3ح (.)1290
 -6المغني :البن قدامة  ،77/4المنتقى شرح الموطأ :للباجي  ،238/4النوادر والزيادات :للقيرواني .140/7
 -7ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي موالهم أبو عثمان المدني المعروف بربيعة الرأي روى عن أنس والسائب
بن يزيد ومحمد بن يحيى بن حبان وابن المسيب أدرك بعض الصحابة واألكابر من التابعين وكان صاحب الفتوى

بالمدينة وكان يجلس إليه وجوه الناس بالمدينة ،وكان ُيحصى في مجلسه أربعون معتما ،وقال معاذ بن معاذ
العنبري :عن سوار العنبري ما رأيت أحدا أعلم منه قلت وال الحسن وابن سيرين قال وال الحسن وابن سيرين ،وقال
عبد العزيز بن أبي سلمة :يا أهل العراق تقولون ربيعة الرأي واهلل ما رأيت أحدا أحفظ للسنة منه ،وقال ابن سعد

توفي سنة " "136بالمدينة.

 -8الموطأ :لإلمام مالك ،كتاب البيوع ،باب ما جاء في الثنيا  320/2ح(.) 2510
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اع ثَ َم َر َح ِائط لَ ُهُ ،يقَا ُل لَ ُه:
َ -2ع ْن َع ْبِد اللَّ ِه ْب ِن أَبِي َب ْك ٍر(« )1أ َّ
َن َجدَّهُ ُم َح َّم َد ْب َن َع ْم ِرو ْب ِن َح ْزم َب َ
قِ ،بأَربع ِة َ ِ ِ
استَثْ َنى ِم ْن ُه ِبثَ َم ِان ِم َائ ِة ِد ْرَهم تَ ْم ًار»(.)2
آالف د ْرَهمَ ،و ْ
ْاألَف َْر ُ ْ َ َ
() 3
ثم َارَها
الر ْح َم ِن« ،أ َّ
 -3وعن أبي الرجال ُم َح َّمِد ْب ِن َع ْبِد َّ
ت َع ْب ِد َّ
َن أ َّ
ُم ُه َع ْم َرةَ ِب ْن َ
الر ْح َم ِن َكا َن ْت تَِبيعُِ َ
ستَثِْني ِم ْن َها»(.)4
َوتَ ْ

وجه الداللة:
دلت هذه اآلثار بصريح نصها على جواز استثناء جزء من الثمر ،عند البيع ولم يبين قدر ما
كان يستثني( ، )5وهذه اآلثار مروية عن صحابة وتابعين ،وهم األقرب لمعرفة أحكام التشريع وسنة
النبي .

 -1عبد اهلل بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ،وهو مدني -أي من أهل المدينة -جده األعلى عمرو بن حزم
أحد صحابة رسول اهلل صل(ى اهلل عليه وسلم وقد واله الرسول على نجران ،وكتب له كتابا حين بعثه ،أمره فيه
بتقوى اهلل في أمره كله ،ثم أمره بقبض الصدقات وتوزيعها على مستحقيها ،وأن يعلمهم القرآن والسنة ويفقههم في
الدين .أما جده المباشر ،محمد بن عمرو فقد قيل :إن له رؤية -أي :رأى رسول اهلل صل(ى اهلل عليه وسلم -توفي
(عام  63هك) أما أبوه أبو بكر فقد ولي قضاء المدينة المنورة أثناء والية عمر بن عبد العزيز عليها من (سنة )87
إلى (سنة  93هك) .وذلك في خَّلفة الوليد ابن عبد الملك ابن مروان ( 96 -86هك) .ثم أصبح واليا على المدينة
في خَّلفة سليمان ابن عبد الملك ابن مروان ( 99 -86هك) .وخَّلفة عمر بن عبد العزيز ( 101 -99هك) .وقد
عرف بمقدرته الفائقة في رواية الحديث ،وكان من الثقات ،ولذلك عهد إليه عمر بن عبد العزيز -أثناء خَّلفته-
بجمع أحاديث رسول اهلل صل(ى اهلل عليه وسلم .السيرة النبوية والتاريخ اإلسَّلمي محمد عبد اللطيف . 28/1
 -2موطأ اإلمام مالك ،كتاب البيوع ،باب ما يجوز في استثناء الثمر 320/2ح ( )2511لم أقف على حكمه .
 -3أبي الرجال هو محمد بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن حارثة بن النعمان بن نفيع بن زيد بن عبيد بن ثعلبة بن غنم
بن مالك بن النجار ،وأمه حميدة بنت سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن
غنم بن مالك بن النجار .فولد حارثة بن محمد :عبد اهلل .وأمه منية بنت أيوب بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن
صعصعة بن وهب من بني عدي بن النجار .الطبقات الكبرى :البن سعد .479/5
 -4الموطأ :لإلمام مالك – باب ما جاء في الثنيا  320/2ح ( ،)2512قال مالك :وهذا مرسل فيه أن يحيى بن صالح
ثقة .سلسلة األحاديث الصحيحة :لأللباني  ،181/5ح (.)2147
 -5انظر :شرح الزرقاني :للزرقاني .400/3
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ثالثًا :المعقول:

غرر في المبيع؛ فلم يمنع صحة العقد ،وأصل
معلوما ،ال يدخل ًا
 -1أن االستثناء في الثمر إذا كان
ً
مشاعا
شائعا () 1؛ وألنه استثنى ما يجوز إفراده بالبيع فأشبه ما إذا باع جزًءا
ذلك إذا استثنى جزًءا
ً
ً
صاعا
منه من الثلث والربع ،وكذا لو كان الثمر مجذوًذا فباع الكل واستثنى
ً

() 2

يجوز (.) 3

 -2أن العادة جرت أن الهواء ال بد أن يرمي بعض الثمرة ويأكل الطير منها وغير ذلك ،فقد دخل
المبتاع على إصابة اليسير ،واليسير المحقق ما دون الثلث (.) 4
 -3أن الثمرة لو لم تصبها آفة سوى رخصها؛ فإنه ال قيام للمشتري بذلك ،فَّل ينظر إلى ثلث القيمة،
وما ذكره من التحديد في وضع الجائحة بالثلث محله إذا كان سبب الجائحة غير العطش ،أما إذا
كان سببها العطش فَّل تحديد (.) 5
تبعا ال يلتفت إليه ،وهو عندهم في حكم التافه اليسير ،إذ ال تخلو ثمرة من أن
 -4ما دون الثلث ً
يتعذر القليل من طيبها وأن يلحقها في اليسير منها فساد فلما لم يراع الجميع ذلك التافه الحقير

كان ما دون الثلث عندهم (.) 6
أدلة المذهب الثاني :استدل أصحاب المذهب الثاني القائل بعدم استثناء جزء من ثمر المبيع،
وهم الشافعية ،والحنابلة ،بالسنة النبوية ،واألثر ،والمعقول.

 -1المنتقى شرح الموطأ :للباجي .237/4

َح ُد ُه َما َي ُد ُّل َعلَى تَفَُّر ٍ
يحَ ،ولَهُ َب َاب ِ
ص ُّد ٍعَ ،و ْاآل َخ ُر
 -2الصاع لغة:
من(ص َو َ
ص ِح ٌ
ان :أ َ
ع) الصَّا ُد َوا ْل َو ُاو َوا ْل َع ْي ُن أ ْ
ق َوتَ َ
َص ٌل َ
َ
اء .مقاييس اللغة ،البن فارس.321 /3 :
إَِن ٌ
الصاع اصطالحاً :مكيال يسع َخ ْم َسة أ َْرطَال َوثلث َو ُه َو أ َْرَب َعة أ َْم َداد بِمد َّ
النبِي صلى اهلل َعلَْي ِه َوسلم  .تفسير
و َّ
غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم ،محمد الحميدي( :ص ،)482 :مواهب الجليل في شرح مختصر خليل،
الحطاب ،365 /2 :اإلنصاف في معرفة الراجح من الخَّلف ،للمرداوي.93 /3 :
 -3بدائع الصنائع :للكاساني .175/5
 -4حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني :للعدوي .218 /2
 -5المرجع السابق الجزء والصفحة.

 -6التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد :للقرطبي .196 /2
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أوالً :السنة النبوية:

عن جابِ ِر ب ِن عبِد ِ
َن َّ
الن ِب َّي َ ن َهى َع ِن ا ْل ُم َحا َقلَ ِةَ ،وا ْل ُم َز َاب َن ِةَ ،وا ْل ُم َع َاو َمة
اهلل « أ َّ
ْ َْ
َْ َ
ص ِفي ا ْل َع َر َايا»(.)2
َح ُد ُه َماَ :وَب ْي ِع ِّ
الس ِن َ
أَ
ين َو َع ْن الث ْن َياَ ،و َر َّخ َ

ِ ()1

ال
َوقَ َ

وجه الداللة:
دل الحديث بصريح نصه على نهي النبي  عن الثنيا ،فَّل يجوز استثناء جزء من ثمر المبيع،
غررا ،وهو منهي عنه(.)3
ألن ذلك يوقع ً
ثانيا :األثر:
ً
عن عمرو بن شعيب  قال« :قلت لسعيد بن المسيب :أبيع ثمرة أرضي وأستثني؟ قال :ال
معلوما ،وال تبرأن من الصدقة ،قال :فذكرته لمحمد بن سيرين ،فكأنه أعجبه» (. ) 4
شجر
تستثن إال ًا
ً
وجه الداللة:
معلوما لكل من المتعاقدين؛ ألنه
دل األثر بصريح نصه على أن االستثناء ال يجوز إال إذا كان
ً
يحتمل أن يدخله الغرر ،واستثناء جزء مشاع من التمر يدخل في عموم الغرر فَّل يجوز.
ثالثًا :المعقول:
 - 1قالوا؛ ألن كل ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده جاز استثناؤه من العقد وما ال فَّل ،وبيع أرطال
معلومة من الثمار جائز فكذا استثناؤها (. ) 5
 - 2وألن المبيع معلوم بالمشاهدة ال بالقدر واالستثناء يغير حكم المشاهدة؛ ألنه ال يدري كم يبقى في
حكم المشاهدة ،فلم يجز ،ويخالف الجزء ،فإنه ال يغير حكم المشاهدة ،وال يمنع المعرفة بها.

 - 1المعاومة :فهي أن يبيع الرجل تمرة بستانه سنتين فصاعدا .تحفة األبرار :للبيضاوي .234/2
 -2صحيح مسلم -:كتاب البيوع -باب النهي عن المحاقلة والمزابنة ،1175/3 ،..ح (.)1536
 -3شرح النووي على مسلم :للنووي .195/10

 -4مصنف ابن أبي شيبة – كتاب البيوع – باب من كره للرجل أن يبيع  374/4ح ( ،)21191لم أقف على حكمه.
 -5تبيين الحقائق :للزيلعي .13/4
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ظا؛ ألنه لو كان كذلك لكان
 - 3وأن المستثني ال يدخل في المستثنى منه مر ًادا ،وان دخل فيه لف ً
نسخا وذلك محال وخلط للحقائق ،فثبت أنه تخصيص للعموم وبيان للمراد (. ) 1
االستثناء ً

مناقشة أدلة المذاهب:
 - 1مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول :وهم الحنفية والمالكية وقد استدلوا :بحديث جابر  ،على
جواز االستثناء من البيع إال أن تعلم ،واعترض عليه :بأن المبيع معلوم بالمشاهدة ال بالقدر،
واالستثناء يغير حكم المشاهدة؛ ألنه ال يدري كم يبقى في حكم المشاهدة ،فلم يجز ،ويخالف
الجزء؛ فإنه ال يغير حكم المشاهدة ،وال يمنع المعرفة بها(.)2
واستدلوا كذلك باآلثار على جواز البيع مع استثناء ثمرة المبيع ،واشتراط الثلث فما دون،
واعترض عليهم :بأن االستثناء يوقع جهالة في المبيع من وجهين :أحدهما :أن ثمر النخل يختلف في
القلة والكثرة .والثاني :أن المستثنى غير مجوز وال مشاع في الجملة ،وقد يجوز أن يهلك النخل إال
غرر فكان
عدد ما استثنى ،فيختلفان في الباقي ،هل هو المبيع أو المستثنى ،وهذا من أكبر الجهاالت ًا

ببطَّلن البيع أولى(.)3

غرر في المبيع،
معلوما ال يدخل ًا
واستدلوا بالمعقول على أن االستثناء في الثمر إذا كان
ً

واعترض عليه إن استثناء جزء من المعلوم ال يغير حكم المشاهدة وال يمنع المعرفة بها (.) 4

 - 2مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني :وهم الشافعية والحنابلة ،وقد استدلوا بحديث جابر بن
عبداهلل  على النهي عن استثناء جزٍء من ثمر المبيع ،واعترض عليه ،بأنهم قالوا :ما روي عن
النبي  أنه نهى عن الثنيا ،فإنما ذلك في استثناء الكثير من الكثير أو استثناء الكثير مما هو
أقل منه ،وأما القليل من الكثير فَّل ،وجعلوا الثلث فما دونه قليَّلً (.)5

 -1القبس في شرح موطأ مالك :لإلشبيلي .814/1
 -2المغني :البن قدامة .77/4
 -3الحاوي الكبير :للماوردي .202/5
 -4انظر المغني :البن قدامة .77/4

 -5االستذكار :البن عبد البر .323/6
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 واستدلوا باألثر في قوله :أبيع ثمرة ثمرة أرضي وأستثني ،اعترض عليه بقوله هذا قول ليس علىإطَّلقه؛ ألنه ال يجوز بيع الثنيا واذا علمت وتكون بالمشاهدة أو باإلحصاء ،وهذا ما دلت عليه
األحاديث والقواعد الفقهية.
 واستدلوا بالمعقول في بيع أرطال معلومة من الثمار جائز ،اعترض عليه بقولهم إن المبيع معلومبالمشاهدة ال بالقدر ،واالستثناء يغير حكم المشاهدة؛ ألنه ال يدري كم يبقى في حكم المشاهدة فَّل
يجز ،ويخالف الجزء ؛ فإنه ال يغير حكم المشاهدة وال يمنع المعرفة بها (. ) 1
القول الراجح ومسوغات الترجيح:
بعد عرض المذاهب الفقهية وما استدلوا به وترجيحهما ومناقشتهما تبين لي أن المذهب الراجح هو
المذهب األول وهو مذهب الحنفية والمالكية القائلين بجواز استثناء جزء من ثمر المبيع بشرط أن تكون
معلومة.
مسوغات الترجيح:
 -1قوة أدلتهم وسَّلمتها من االعتراض.
 -2عمل الصحابة والتابعين كما جاء في اآلثار السابقة.
ٍ
عندئذ
صاعا أو أكثر ،فيكون
معلوما وقد حدد مقدار االستثناء ،مثل أن يكون
 -3إذا كان االستثناء
ً
ً
معلوما.
قد انتفى الغرر الحاصل ،وقد جاء الحديث بالسماح باالستثناء من المبيع إذا كان
ً

عمَّل بالقاعدة الشرعية :األصل في المعامَّلت اإلباحة( ، )2وهذه المعاملة مباحة؛ ألنه لم يرد من
ً -4
األدلة ما يمنعها أو يحرمها.

 -1المغني :البن قدامة .77/4
 -2شرح رسالة رفع المَّلم :للغفيص .10/5
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وفيه ثَّلثة مباحث:

المبحث األول :بيع النقدين الذهب والفضة.
وفيه ثَّلثة مطالب:

تبر.
عينا و ًا
المطلب األول :حكم بيع الذهب بالفضة ً
المطلب الثاني :حكم شراء المصحف أو السيف أو الخاتم المحلى بالذهب أو الفضة.
المطلب الثالث :ما جاء في حكم الصرف.

المبحث الثاني :المراطلة وبيع الطعام قبل قبضه.
وفيه مطلبان:

المطلب األول :حكم المراطلة.
المطلب الثاني :حكم بيع الطعام قبل قبضه من بائعه.
المبحث الثالث :بيع الطعام واألحكام المتعلقة به.

وفيه مطلبان:

المطلب األول :السلفة في الطعام.

المطلب الثاني :بيع الجزاف مع معرفة البائع بقدره .
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بحث ول
ب ع لن ي ن لذ ب و ل ض
وفيه ثَّلثة مطالب:

تبر.
عينا و ًا
المطلب األول :حكم بيع الذهب بالفضة ً

المطلب الثاني :حكم شراء المصحف أو السيف أو الخاتم المحلى بالذهب أو الفضة.
المطلب الثالث :ما جاء في حكم الصرف.
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المطلب األول
تبر
حكم بيع الذهب بالفضة عي ًنا و ًا

()1
ض َة ِب َّ
الذ َهب ِبا ْل ِفض ِ
الرج ُل َّ
ان
َّةَ ،وا ْل ِف َّ
قال َمالِ ٌ
َن َي ْ
ْس أ ْ
الذ َه ِبِ ،ج َزافاً  ،إِ َذا َك َ
َ
ي َّ ُ
شتَ ِر َ
كَ :والَ َبأ َ
ِ () 4
ِ () 3
ِت ْب ارً( )2أَو حلِياً قَ ْد ِ
ِ ِ
ودةُ َو َّ
ي
َما الد ََّر
صي َغ ،فَأ َّ
َن َي ْ
َحد أ ْ
ير ا ْل َم ْع ُد َ
اه ُم ا ْل َم ْع ُد َ
ْ ُّ
ودةُ ،فَالَ َي ْن َبغي أل َ
شتَ ِر َ
الد َنان ُ
ين ُيتَْر ُك َع َد ُدهُ،
ش ْيئاً ِم ْن ذلِ َك ِج َزافاً َحتَّى َي ْعلَ َم َوَي ُعدَّ؛ فَِإ ِن ا ْ
َ
شتََرى ذلِ َك ِج َزافاً؛ فَِإ َّن َما ُي َر ُ
اد ِب ِه ا ْل َغ َرُر ِح َ
ان ي َ ِ
ِ
اع
ين ،فَأ َّ
َوَي ْ
ْس أ ْ
َن ُي َب َ
سلِ ِم َ
َما َما َك َ ُ
س ه َذا م ْن ُب ُيوِع ا ْل ُم ْ
وز ُن م َن الت ِّْب ِر َوا ْل َح ْل ِي فَالَ َبأ َ
شتَ ِري ِج َزافاً َولَ ْي َ

ط ِة َوالتَّ ْم ِر َوَن ْح ِو ِه َما ِم َن ْاألَ ْط ِع َم ِة الَِّتي تَُباعُ ِج َزافاً
ذلِ َك ِج َزافاًَ ،وِا َّن َما ْاب ِت َياعُ ذلِ َك ِج َزافاً َك َه ْي َئ ِة ا ْل ِح ْن َ
و ِم ْثلُها ي َكا ُلَ ،فلَ ْيس ِب ْاب ِتي ِ ِ
ْس(. )5
َ
َ َ ُ
اع ذل َك ِج َزافاً َبأ ٌ
َ
صورة المسالة:
بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب ج ازفًا وكذلك الدنانير بالدراهم ج ازفًا.
تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على تحريم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ج ازفًا ،وذلك الشتراط التماثل وعدم
التفاضل أو النسيئة بينهما ،واتفقوا على بيع تبر الذهب بتبر الفضة جزافاً ،إذا كان يداً بيد( ،)6واختلفوا
في بيع الدنانير بالدراهم ج ازفًا على مذهبين:

 - 1الجزاف :هو البيع بَّل كيل وال وزن وال تقدير .اإللمام بأحاديث األحكام :البن دقيق العيد .373/1
الذ َهب و ِ
 - 2التبر :هو ما كان من الذهب غير مضروب .أي َّ
كالن َح ِ
أن ُي ْع َمَّل .وهو أيضاً ُكل َج ْو َه ٍر ُّ
اس
الفضةُ قَْب َل ْ
ُ
َ
طعةُ من َّ
ِ
الذ َهب :منتخب من صحاح الجوهري مادة تبر :للفارابي  ،467/1المحيط في اللغة:
و ُّ
الص ْف ِر ،و ْ
التب َرةُ :الق ْ َ
البن عباد– مادة رقم .374/2

 -3الدراهم :جمع درهم وهو اسم للمضروب من الفضة.

 -4الدينار :جمع دينار وهو مثقال من الذهب يساوي  71.5شعيرة تقر ًيبا ،ويراد به الذهب المسكوك .المصباح المنير:
للفيومي  ،200/1ويساوي بالذهب اليوم أربعة جرامات وخمسة وعشرين من المائة من الجرام  25 ،4الموسوعة
الفقهية الكويتية.29/21
 -5الموطأ :لإلمام مالك  -918/4ح (.)2342

 -6اإلجماع :البن المنذر ص  ،107الحجة :للشيباني  ،571/2بدائع الصنائع :للكاساني  ،193/5الكافي :البن عبد
البر  ،673/2روضة الطالبين :للنووي . 385/3
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المذهب األول :ذهبوا إلى جواز بيع الدنانير بالدراهم ج ازفًا ،وهو قول الحنفية ( ،) 1والشافعية (،) 2
والحنابلة في رواية (. ) 3
المذهب الثاني :ذهبوا إلى عدم جواز بيع الدنانير بالدراهم ج ازفًا ،وهو قول اإلمام مالك واليه
ذهب المالكية ( ، ) 4ورواية عند الحنابلة (.)5
سبب االختالف:
يرجع سبب اختَّلفهم في هذه المسألة إلى التفريق بين الذهب والدنانير والفضة والدراهم ،فمن
رأى بالتفريق بين الذهب المسكوك (الدينار) والذهب الحلي أو التبر وبين الفضة المسكوكة (الدرهم)
والفضة التبر أو الحلي قال بعدم الجواز ،ومن رأى عدم التفريق بينهما قال بجواز البيع ج ازفًا.
أدلة المذاهب:
أدلة المذهب األول :استدل أصحاب المذهب األول وهم الحنفية ،والشافعية ،والحنابلة على
جواز بيع الدنانير بالدراهم والدراهم بالدنانير ج ازفًا ،بالقرآن ،والسنة النبوية:
أوالً :القرآن الكريم:
الر َبا} (. ) 6
قول اهلل تعالىَ { :و َأ َح َّل اّللهُ ا ْل َب ْي َع َو َح َّر َم ِّ

 -1الحجة :للشيباني  ،571/2المبسوط :للسرخسي  ،170/12بدائع الصنائع :للكاساني  ،193/5األصل المعروف
بالمبسوط :للشيباني .166/4

 -2األم :للشافعي  ،33/3الحاوي الكبير :للماوردي  ،348/7بحر المذهب :للروياني .437/4
 -3المغني :البن قدامة  ،14/4اإلنصاف :للمرداوي  ،16/5المغني في رواية أخرى البن قدامة .14/4
 -4الموطأ :لإلمام مالك  918/4ح ( ،)2342الكافي في فقه أهل المدينة :للقرطبي  ،644/2المعونة على مذهب
عالم المدينة :للثعلبي  ،1022/1حاشية العدوي :للعدوي .185/2

 -5المغني :البن قدامة  ،15/4اإلنصاف :للمرداوي .34 -33/5
 -6سورة البقرة :اآلية .275
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وجه الداللة:

دلت هذه اآلية وبصريح نصها على جواز البيع الجزاف ،وخصوا الربا في الجنس الواحد الذي
يجب التماثل فيه مثل الذهب بالذهب والفضة بالفضة ،ففيما عداه يجب البقاء على العموم( ،)1وهي
أصل في إباحة البيع بأنواعه إال ما دل دليل على تحريمه(.)2
ثانياً :السنة النبوية:
الذ َه ِب إَِّال سواء ِبسواء ،و ِ
الذ َهب ِب َّ
ال رسو ُل اللَّ ِه  « :الَ تَِبيعوا َّ
ض َة
الف َّ
َ
َ
ََ ً ََ
ُ
 -1عن أَبي َب ْك َرةَ  :قَ َ َ ُ
ض َة ِب َّ
َّة ،و ِ
ِ ِ
َّ
ِ ِ
ف ِش ْئتُ ْم»(. )3
الف َّ
الذ َه ِب َك ْي َ
يعوا الذ َه َ
ب ِبالفض َ
س َواءَ ،وِب ُ
اء ِب َ
س َو ً
ِبالفضَّة إَِّال َ
ال رسو ُل ِ
ض ُة ِبا ْل ِفض ِ
الذ َهب ِب َّ
اهلل َّ « :
َّةَ ،وا ْل ُبر ِبا ْل ُبِّر،
الذ َه ِبَ ،وا ْل ِف َّ
ُ
 -2عن عبادة بن الصامت  قَ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
و َّ ِ
ير ِب َّ
الش ِع ِ
اختَلَفَ ْت
س َواءَ ،ي ًدا ِب َيد ،فَِإ َذا ْ
اء ِب َ
س َو ً
يرَ ،والتَّ ْم ُر ِبالتَّ ْم ِرَ ،وا ْلم ْل ُح ِبا ْلم ْل ِح ،مثًْال ِبم ْثلَ ،
َ
الشع ُ
()4
ِِ
ان َي ًدا ِب َيد» .
يعوا َك ْي َ
َص َن ُ
ف ِش ْئتُ ْم ،إِ َذا َك َ
َهذه ْاأل ْ
اف ،فَ ِب ُ

وجه الداللة:
دلت هذه األحاديث على جواز بيع الدنانير بالدراهم والدراهم بالدنانير ج ازفًا ،وذلك ألنه يجوز
وبناء عليه :إن ما جاز فيه التفاضل
التفاضل فيهما ،فجاز ج ازفًا من الطرفين كالمكيل بالموزون(،)5
ً
جاز فيه الجزاف ،فليس في الجزاف معنى أكثر من أن يكون أحدهما أكثر من اآلخر ،وهذا غير

ممنوع مع اختَّلف الجنس (. ) 6
أدلة المذهب الثاني :استدل أصحاب المذهب الثاني ،وهم المالكية ،ورواية عند الحنابلة على
عدم جواز بيع الدنانير بالدراهم والدراهم بالدنانير ج ازفًا ،بالسنة النبوية ،واألثر ،والقياس.

 - 1المغني :البن قدامة .15/4
 -2اإلكليل في استنباط التنزيل :للسيوطي .63/1
 -3صحيح البخاري -:كتاب البيوع -باب بيع الذهب بالفضة -74/3 ،ح (.)2175
 -4صحيح مسلم – :كتاب الربا – باب الصرف وبيع الذهب بالورق -1211/3 ،ح (.)1587
 -5المغني :البن قدامة .15/4

 -6المعامَّلت المالية المعاصرة :الذبياني.79/12
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أوالً :السنة النبوية:

أ -دليل قول المالكية:
اهلل  ع ْن ب ْي ِع ا ْلحص ِ
الَ « :نهى رسو ُل ِ
اة (َ ،)1و َع ْن َب ْي ِع ا ْل َغ َر ِر»(.)2
َع ْن أَبِي ُه َرْي َرةَ  قَ َ
َ َ
َ َ
َ َ ُ
وجه الداللة:
دل الحديث على النهي الذي يقتضي التحريم ،وقد ورد النهي عن بيع الغرر ،وبيع الدراهم
ِ
ِ
ِ
ك َع َد ُدهُ،
ين ُيتْ َر ُ
بالدنانير ج ازفًا ،بيع يدخل فيه الغرر؛ فَِإ ِن ا ْشتََرى ذل َك ِج َازفًا فَِإَّن َما ُي َر ُاد بِه اْل َغ َرُر ،ح َ
ِِ
ِ
ين(.)3
َوَي ْشتَِري ِج َازفًا َولَ ْي َس ه َذا م ْن ُبُيوِع اْل ُم ْسلم َ
ب -دليل الرواية األخرى عند الحنابلة:
عن جابِر بن عبِد ِ
اهلل
َ ْ َ َْ
ِ
س َّمى ِم َن
َمكيلَتُ َهاِ ،با ْل َك ْي ِل ا ْل ُم َ

 ،قالَ « :نهى رسو ُل ِ
اهلل َ ع ْن َب ْي ِع الص ْب َرِة
َ َ ُ
التَّ ْم ِر» (.)5

()4

ِم َن التَّ ْم ِرَ ،ال ُي ْعلَ ُم

وجه الداللة:
نهي النبي  عن بيع التمر ال يعلم مكيله لوجود الغرر وكذلك كل ما يوزن أو يكال أو يعد،
فهو منهي عن بيعه ج ازفًا حتى ُي ْعلَم ،ومعلوم أن الدنانير والدراهم من الموزون فَّل يجوز بيعهما
ج ازفًا (. ) 6

 -1بيع الحصاة :أن يقول البائع للمشتري :إذا نبذت إليك الحصاة ،فقد وجب البيع بيني وبينك فيما نبيعه .شرح السنة:
للبغوي .131/8

 -2صحيح مسلم – :كتاب البيوع – باب بطَّلن بيع الحصاة -151/3 ،ح (.)1513

 -3الموطأ :لإلمام مالك – باب بيع الذهب بالورق تب ار وعينا –  -918/4ح (.)2342
 - 4الصبرة :هي الطعام المجتمع كالكومة وجمعها صبر .األحكام الصغرى :البن الخراط .677/2
 -5صحيح مسلم – :كتاب البيوع – باب تحريم بيع الصبرة المجهولة -1162/3 ،ح (.)1530
 -6المغني :البن قدامة  ،15/4اإلنصاف :للمرداوي .17/5
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ثانياً :األثر:

ال رس َ َّ ِ
بالدرَه َمين» (. ) 1
مان  قَ َ
الدرَه َم ّ
يعوا الدِّي َن َار بالدِّينارين وال ّ
عن ُعثْ َ
ول الله « :الَ تَِب ُ
ال :قَ َ َ ُ
وجه الداللة:
ذهبا
دل الحديث على أن الدراهم والدنانير ،إذا بيع بعض جنسهما ببعض منه فلم يكونا معاً ً

محضا أو فضة محضة حتى يتعادال في الوزن ،أو كان في أحدهما شوب أو حمَّلن أن البيع فاسد،
ً
والصرف منتقض ،وذلك لوجود التفاوت وعدم التساوي ،وفيه بيان أن التقابض شرط لصحة البيع في
كل ما يجري فيه الربا من ذهب وفضة وغيرهما من المطعوم وان اختلف الجنسان في عدم جواز،
التفاضل بين جنس الدينار أو جنس الدراهم ،وفي هذا داللة على عدم جواز بيع الجزاف فيهما؛ ألنه

قد يقع في الجزاف التفاضل (. ) 2
ثالثًا :القياس:

إن القمح والشعير شيئان اختلفت أسماؤهما ومنافعهما على الفضة والذهب وسائر األشياء
المختلفة في االسم والمنفعة ،فكما وجب كون الفضة والذهب ونحوهما بذلك صنفين ،كذلك وجب كون
البر والشعير بذلك صنفين (.) 3
وجه القياس:
إن الدراهم والدنانير صنفان مختلفان ،ال يجوز بيعهما جزافاً ،كما اعتبرنا القمح والشعير صنفين
اختلفت أسماؤهما ومنافعهما.
مناقشة أدلة المذاهب:
 -1مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول :وهم جمهور الفقهاء القائلين بجواز البيع ج ازفًا.
لم أجد من ناقش أدلة الجمهور ،إال أنه يمكن القول إن حديث أبي بكرة وعبادة بن الصامت
ليس فيه دليل على جواز البيع مجازفة ،وانما جواز المفاضلة بين هذه األصناف إذا اختلفت أجناسها،
وخصوصا أن هذه ال تخلو حالتها إما من مكيل أو موزون أو معدود.
ً
 -1صحيح مسلم -:كتاب المساقاة – باب الربا 1209/3 ،ح (.)1585
 -2معالم السنن :للخطابي .69/3

 -3أنوار البروق في أنواء الفروق :للقرافي .262 /3
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فقوله :تبرها وعينها ،التبر قطع الذهب والفضة ،قبل أن تضرب وتطبع دراهم ودنانير واحدتها تبرة،

ِ
ََّب َّما ُه ْم فِ ِيه َو َباطِ ٌل َّما كَانُو ْا
ومن هذا قول اهلل سبحانه وتعالى في سورة األعراف{إ َّن َه ُـؤالء ُمت َّ ٌ

()1
معا
َي ْع َم ُلون}  ،وفيه دليل على أن الدراهم والدنانير إذا بيع بعض جنسها ببعض منه فلم يكونا ً

محضا أو فضة محضة حتى يتعادال في الوزن ،أو كان في أحدهما شوب أو حمَّلن أن البيع
ذهبا
ً
ً
فاسد والصرف منتقض؛ وذلك لوجود التفاوت وعدم التساوي (. )2

 -2مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني :وهم المالكية ورواية عند الحنابلة والقائلين بعدم الجواز.
فقد ناقشهم اإلمام محمد بن الحسن فقال( :وقال محمد رحمه اهلل وكيف أبطلتم الدنانير بالدراهم
ج ازفًا ،وأجزتم تبر الذهب بتبر الفضة ج ازفًا ،وأجزتم تبر الفضة بتبر الذهب ج ازفًا؟ فإن قالوا :هذا ،فقد
رجَّل باع عشرة دراهم
يضا والوزن أولى في الذهب والفضة من العدد ،أرأيتم ً
قيل لهم :فإن التبر يوزن أ ً
أيضا قيل
بعشرة دنانير أليس ًا
جائز؟ قالوا :بلى قيل لهم؛ فإن باع مائة درهم بعشرة دنانير قالوا :جائز ً

يضا ،قيل لهم :فهل يخرج الدنانير الجزاف بالدراهم
لهم؛ فإن باع مائة دينار بعشرة دراهم ،قالوا :جائز أ ً

الجزاف من أن يكون على أحد الخصال ،إما أن يكون وزًنا بوزن واما أن يكون أحد الصنفين أكثر من
صاحبه؟ قالوا :ال يخرج الجزاف من إحدى هذه الخصال ،قيل لهم :فإذا لم يخرج الجزاف من إحدى

هذه الخصال لم يفسد البيع ،وأنتم تجيزون البيع على أي هذه الخصال كان وأي شيء أبطل الجزاف،
وهو لو كان على إحدى هذه الخصال لم يفسد البيع ،فإذا كان ليس يبطل على وجه من هذه الوجوه إذا
عرف ،فكيف بطل حين لم يعرف وهو لم يخرج من وجه من هذه الوجوه المعروفة ،واهلل أعلم
بالصواب)(.)3
 -3واستدلوا بحديث جابر  على عدم جواز بيع الجزاف ،واعتُرض عليهم :بأنه أراد به الجنس

الواحد؛ ولهذا جاء في بعض ألفاظه« :نهى أن تباع الصبرة ال يعلم مكيلها من التمر ،بالصبرة ال

يعلم مكيلها من التمر» ( ،) 4ثم هو مخصوص بالمكيل والموزون ،فنقيس عليه محل النزاع.

 -1سورة األعراف :اآلية .139
 -2معالم السنن :للخطابي .68/3

 -3الحجة :للشيباني .572/2
 -4سنن النسائي ،باب بيع الصبرة من الطعام  ،270/7ح ( ،)4548صححه اإلمام األلباني ،صحيح الجامع
 ،1207/2ح(.)7191
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واستدلوا بالقياس وهو غير صحيح؛ ألن المكيل من جنس واحد ،يجب التماثل فيه ،فمنع من
بيعه مجازفة؛ لفوات المماثلة المشروطة ،وفي الجنسين ال يشترط التماثل ،وال يمنع حقيقة التفاضل،
فاحتماله أولى أن ال يكون مان ًعا(.)1
القول الراجح ومسوغات الترجيح:
بعد عرض المذاهب الفقهية وما استدلوا به وتوجيهها ومناقشتها تبين لي أن المذهب الراجح ،هو
المذهب األول وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة القائلين بجواز بيع الدنانير بالدراهم
والدراهم بالدنانير جزافاً.
مسوغات الترجيح:
متفاضَّل ،والدنانير أصلها ذهب ،والدراهم
 -1ألن األصل المتفق عليه جواز بيع الذهب بالفضة
ً
أصلها فضة فتأخذ حكمها ،والجزاف غاية ما فيه أن أحد البدلين يكون أكثر من اآلخر ،وهذا ال
بأس فيه بين الذهب والفضة وال دليل على منعه.
تبر ج ازفًا؛
 -2وألن أهل المدينة وهم حجة عند المالكية يقولون بجواز بيع الذهب بالفضة إذا كان ًا
تناقضا منهم.
فمنع الدراهم بالدنانير يعتبر
ً

 -3وألن المبيع معلوم بالرؤية وال غرر فيه ،فَّل يدخل في عموم النهي عن بيع الغرر فيصح بيعه.

 -1المغني :البن قدامة .15/4
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المطلب الثاني

حكم شراء المصحف أو السيف أو الخاتم المحلى بالذهب أو الفضة
ِ
ِ ِ
ير
ب أ َْو ِف َّ
ال َمالِ ٌ
كَ :م ِن ا ْ
قَ َ
س ْيفاً ،أ َْو َخاتَماًَ ،وِفي َ
ش ْيء م ْن ذل َك َذ َه ٌ
شتََرى ُم ْ
ص َحفاً ،أ َْو َ
ض ٌة ِب َد َنان َ
الذ َهب ِب َد َن ِانير فَِإ َّن ُه ي ْنظَر إِلَى ِقيم ِت ِه؛ فَِإ ْن َكا َن ْت ِقيم ُة ِ
يه َّ
شتُ ِري ِم ْن ذلِ َك وِف ِ
ِ
ذل َك
ُ
َ
أ َْو َد َراه َم؛ فَِإ َّن َما ا ْ َ
ُ ُ
َ
َ
َ
ون ِف ِ
ِ
الذ َه ِب الثلُ َ ِ
يه ِم َن َّ
الثلُثَْي ِن وِقيم ُة ما ِف ِ
يه
ان ذلِ َك َيداً ِب َيدَ ،والَ َي ُك ُ
ْس ِب ِه ،إِ َذا َك َ
ث فَذل َك َجائٌز الَ َبأ َ
َ َ َ
ِ
شتُ ِري ِم ْن ذلِ َك ِبا ْلو ِر ِ ِ ِ ِ
ِ
ق نُ ِظر إِلَى ِق ِ ِ ِ
يم ُة ذلِ َك الثلُثَْي ِن
َ
يرَ ،و َما ا ْ َ
ق م َّما فيه ا ْل َو ِر ُ َ
تَأْخ ٌ
يمته؛ فَإ ْن َكا َن ْت ق َ
َ
ِ
ق الثلُ َ ِ
وِقيم ُة ما ِف ِ
يه ِم َن ا ْل َو ِر ِ
ان ذلِ َك َيداً ِب َيدَ ،ولَ ْم َي َز ْل ذلِ َك ِم ْن أ َْم ِر
ْس ِب ِه إِ َذا َك َ
ث فَذل َك َجائٌز ،الَ َبأ َ
َ َ َ
َّ
الن ِ
اس ِع ْن َد َنا(.)1
صورة المسألة:
حكم شراء مصحف أو سيف أو خاتم فيه فضة بدراهم أو فيه ذهب بدنانير.
تحرير محل النزاع:
يدا بيد،
اتفق الفقهاء على أنه ال يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إال ً
مثَّل بمثلً ،

يدا بيد( ، )2ثم اختلفوا في حكم شراء مصحف
واتفقوا على جواز بيع الذهب بالفضة
ً
متفاضَّل إذا كان ً
أو سيف أو خاتم فيه فضة بدراهم أو فيه ذهب بدنانير ،على ثالثة مذاهب:

المذهب األول :جواز بيع أو شراء مصحف أو سيف أو خاتم فيه فضة بدراهم أو فيه ذهب
بدنانير ،إذا كانت الدراهم أكثر من الفضة التي في السيف أو المصحف أو الخاتم بشرط التقابض؛
فإن كانت الدراهم وزنها مثل الفضة أو أقل فسد البيع ،وان كان ال يدري الفضة أكثر من الدراهم أم ال،
أيضا ،وهو قول الحنفية(.)3
فسد البيع ً

 -1موطأ اإلمام مالك -باب بيع الذهب بالورق  ،919/4ح (.)2343
 - 2اإلجماع :البن المنذر  ،106بداية المجتهد :البن رشد  ،211/3األم :للشافعي  ،30/3األصل المعروف
بالمبسوط :للشيباني  ،221/5الملخص الفقهي :للفوزان .38/2

 -3الحجة :للشيباني  ،574/2المبسوط :للسرخسي  ،15/14بدائع الصنائع  :للكاساني .217/5
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المذهب الثاني :جواز بيع أو شراء مصحف أو سيف أو خاتم فيه فضة بدراهم أو فيه ذهب
يدا بيد ،وهو قول اإلمام مالك واليه ذهب
بدنانير ،إذا كانت الفضة أو الذهب الثلث فأقل؛ إذا كان ً

المالكية(.)1

المذهب الثالث :ال يجوز مطلقًا بيع أو شراء مصحف أو سيف أو خاتم فيه فضة بدراهم أو فيه

ذهب بدنانير ،وهو رأي عند المالكية ( ، ) 2واليه ذهب الشافعية )3(،والحنابلة(.)4
سبب الخالف:

مساويا له في القيمة أو يكفي في ذلك
هل ما يقابل العرض من الجنس الربوي ينبغي أن يكون
ً

رضا البائع؟ فمنهم من قال :االعتبار بمساواته في القيمة ،قال :ال يجوز لمكان الجهل بذلك؛ ألنه إذا

مساويا لفضل أحد الربويين على الثاني كان التفاضل ضرورة ،ومنهم من اكتفى في
لم يكن العرض
ً

ذلك برضا البائع ،والبعض أخذ بقاعدة سد الذريعة(.)5
أدلة المذاهب:

أدلة أصحاب المذهب األول :استدل الحنفية على مذهبهم بجواز بيع أو شراء مصحف أو سيف
أو خاتم فيه فضة بدراهم أو فيه ذهب بدنانير ،إذا كانت الدراهم أكثر من الفضة التي في السيف أو
المصحف أو الخاتم بشرط التقابض؛ فإن كانت الدراهم وزنها مثل الفضة أو أقل فسد البيع ،وان كان
أيضا ،بالسنة النبوية واألثر.
ال يدري الفضة أكثر من الدراهم أم ال فسد البيع ً

 -1الموطأ :لإلمام مالك  ،919/4الكافي :البن عبد البر  ،640/2البيان والتحصيل :البن رشد .440 -439/6
 -2اإلشراف :للقاضي عبد الوهاب  ،538/2مواهب الجليل :للحطاب .301/4
 -3األم :للشافعي  ،32/3روضة الطالبين :للنووي  ،386/3مغني المحتاج :للشربيني .28/2
 -4األنصاف :للمرداوي  ،33/5المغني :البن قدامة .28/4
 -5بداية المجتهد :البن رشد.159/3
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أوالً :السنة النبوية:

الذ َهب ِب َّ
ال رسو ُل اللَّ ِه َّ « :
ادةَ ْب ِن الص ِ
الذ َه ِب ِت ْب ُرهُ َو َع ْينُهُ َو ْزًنا ِب َو ْزن،
َّام ِت  قَ َ
َع ْن ُع َب َ
ُ
ال :قَ َ َ ُ
َّة ِت ْبره وع ْي ُن ُه و ْزًنا ِبو ْزن ،وا ْل ِم ْلح ِبا ْل ِم ْل ِح ،والتَّمر ِبالتَّم ِر ،وا ْلبر ِبا ْلبِّر ،و َّ ِ
ض ُة ِبا ْل ِفض ِ
ير
َوا ْل ِف َّ
ْ َ ُ
َ ُ
ُُ َ َ
ُ َ
َ
َ
الشع ُ
َ ُْ
ِب َّ
الش ِع ِ
اد فَقَ ْد أ َْرَبى»(. )1
اد أ َِو ْازَد َ
س َواء ِمثًْال ِب ِمثْل ،فَ َم ْن َز َ
اء ِب َ
س َو ً
يرَ ،
وجه الداللة:
دل الحديث على أنه ال ينظر إلى القيمة في بيع الذهب الجيد بالذهب الرديء ،وانما ينظر إلى
الوزن؛ ألنه لو كان ذلك مردود إلى حكم القيمة ،كما ترد العروض من غير الذهب والفضة ،إذا بيعت
بثمن واحد ،إ ًذا لفسد البيع؛ ألن الدينار الرديء يصيبه أقل من وزنه إذا كانت قيمته أقل من قيمة
الدينار اآلخر ،فهنا يكون الذهب بمثل وزنه من الذهب المفرد ،ويكون ما بقي من غير الذهب وهو
السيف بما بقي من الثمن(.)2
ثانياً األثر:
عن ابن عباس ،قال« :ال بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم» (.)3
وجه الداللة:
دل األثر بصريح نصه على أنه يجوز بيع األدوات المخلوطة بالذهب مقابلة بالدراهم أو الورق.
أدلة أصحاب المذهب الثاني :استدل المالكية على جواز بيع أو شراء مصحف أو سيف أو
يدا بيد
خاتم فيه فضة بدراهم أو فيه ذهب بدنانير ،إذا كانت الفضة أو الذهب الثلث فأقل ،إذا كان ً

بالقياس.

 -1سنن النسائي – باب بيع الشعير بالشعير  -276/7ح ( )4564صححه األلباني في صحيح الجامع 647/1
ح(.)3443
 -2انظر :شرح معاني اآلثار :للطحاوي .72/4

 -3مصنف ابن أبي شيبة -كتاب البيوع واألقضية -باب في السيف المحلى والمنطقة والمصحف  286/4ح
( ،)20197ذكره ابن حجر في إتحاف المهرة بأنه موقوف.
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فقد قالوا :إن الغرض حينئذ إنما يكون في شراء األصل المحلى ال في شراء حيليته ،فيجعل
جميع الثمن له؛ إذ ليست قيمته مضبوطة كقيمة الذهب والورق ،وأن يكون كل واحد من الذهب أو
الفضة ملغى مع صاحبه إذا كان الثلث فأقل كما يكون ملغى مع العرض(.)1
وجه القياس:
ٍ
حينئذ
إن الغرض يكون في شراء األصل المحلى ال في شراء تحليته ،وتكون التحلية ملغاة
فيكون جميع الثمن له ،فليست قيمته مضبوطة كقيمة الذهب والفضة ،فيكون الذهب أو الفضة ملغى
مع صاحبه إذا كان الثلث فأقل؛ وألن الذهب والورق لما كان كل واحد منهما أصَّلً في نفسه مضبوط
تبعا لصاحبه ،وان كان أقل من الثلث ،من أجل أن قيمته مضبوطة ،والغرض
القيمة ،لم يكن أحدهما ً
فيهما جميعا سواء.

أدلة أصحاب المذهب الثالث :استدل الشافعية والحنابلة على عدم جواز البيع مطلقًا ،بالسنة
النبوية واألثر.
أوالً :السنة النبوية:
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ب
ص ِار َّ
يها َذ َه ٌ
عن فَ َ
سو ُل اهلل َ و ُه َو ِب َخ ْي َب َر ِبق َال َدة ف َ
ي  قال« :أُت َي َر ُ
ضالَةَ ْب َن ُع َب ْيد ْاأل َْن َ
اهلل ِ ب َّ
و َخرٌز ،و ِهي ِم َن ا ْلم َغ ِانِم تُباعُ ،فَأَمر رسو ُل ِ
ع َو ْح َدهُ ،ثُ َّم قَا َل
الذ َه ِب الَِّذي ِفي ا ْل ِق َال َد ِة فَ ُن ِز َ
َ
ََ َ ُ
َ
َ َ َ َ
الذ َهب ِب َّ
اهلل َّ ،
رسو ُل ِ
الذ َه ِبَ ،و ْزًنا ِب َو ْزن» (.)2
ُ
َ ُ

 - 1البيان والتحصيل :البن رشد .440/6
 -2صحيح مسلم -:كتاب المساقاة -باب بيع القَّلدة -1213/3 ،ح(.)1591
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وجه الداللة:

دل الحديث على بطَّلن هذا البيع وفساده ،لعدم جواز بيع المال الربوي المختلط بغيره إال بعد
فصله ( ،) 1وأكد على ذلك بقوله« :الذهب بالذهب وزًنا بوزن» ( ، ) 2وكذا سائر الربويات ،بل ال بد من
كثير ،وكذلك باقي الربويات "(.)3
قليَّل أو ًا
فصلها ،وسواء كان الذهب في الصورة المذكورة أو ال ً
ثانياً :األثر:
عن أنس  قال أتانا كتاب عمر  ونحن بأرض فارس« :أال تبيعوا السيوف فيها حلقة
فضة بدرهم»(.)4
وجه الداللة:
دل األثر على منع بيع السيوف المزينة بالفضة بالدرهم ،وكذلك األمر في المصحف سواء زين
بفضة أو ذهب .
مناقشة أدلة المذاهب:
مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول :القائلين بالجواز وهم الحنفية ،فقد استدلوا بحديث عبادة
من الصامت  على الجواز ،واعتُرض عليهم :قلت (الباحث) :إن االحتجاج بحديث عبادة على
الجواز ليس في محله ،وال داللة فيه على ذلك ،وان حملناه على المسألة فنأخذه من باب العموم،
ويعارضه حديث فضالة الذي أمر النبي  فيه بفصل الذهب عن السيف ،قال الخطابي في معالم
السنن ،وبيان فساد هذا البيع من جهة المعنى على وجوه:
بيعا وصرفًا ،ومتى جهل التماثل في الذهب بالذهب وقت العقد
الوجه األول :أنه عقد تضمن ً
ٍ
حينئذ بينهما
بطل الصرف ،وال سبيل إلى معرفة التماثل إالَّ بعد التمييز والتفضيل ،فتكون التسوية
 -1المغني :البن قدامة  ،41/4فتح الباري :البن حجر .543/4
 -2صحيح مسلم -:كتاب المساقاة -باب بيع القَّلدة -1213/3 ،ح(.)1591
 -3شرح النووي على مسلم – باب الربا .19 ،18/11

 -4مصف ابن أبي شيبة -مسألة في بيع السيف المحلى  258/14صحيح أخرجه ابن أبي شيبة من طريق وكيع عن
محمد بن عبد اهلل.
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بالوزن ،فروى أصحاب أبي حنيفة عنه أنه قال :إذا باع صبرة من الطعام بصبرة من جنسه جزافاً لم
يجز ،وان خرجا عند الكيل متساويين ،وفي هذا اعتبار التماثل خال العقد ،وهو نظير مسألة الصرف.
مفضوضكا عليهمكا
والوجه الثاني :أن الصفقة إذا تضمنت شيئين مختلفين في الجنس كان الثمن
ً

بالقيمة ،واذا ككان ككذلك ،وأردنكا أن نقسكط الكثمن عليهمكا بالقيمكة ،وأسكقطنا قيمكة الخكرز مكن جملكة الكثمن
لن ندري :كم مقدار ما يبقى منه؟ وهكل يككون مثكل الكذهب المشكترى مكع الخكرز ،أو أقكل منكه ،أو أكث ُكر؟
فبطل العقد للجهالة.

والوجــه الثالــث :أن أحكككام عقككد الصككرف ال تَّلئككم أحكككام سككائر العقككود؛ ألن مككن شككرطه التقككابض
قبككل التفككرق ،وانقطككاع شككرط الخيككار وسككائر العقككود يصككح مككن غيككر تقككابض ،ويككدخلها شككرط الخيككار ،فلككم
يجز الجمع بينهما في صفقة واحدة ،لتنافي معانيهما؛ وألن حكم أحدهما ال ينبني على حكم اآلخر(.)1
واسككتدلوا ب كاألثر بج كواز بيككع الككذهب المحلككى بالككدراهم ،واعتُ كرض علككيهم :بككأن األثككر ضككعيف وال
يصلح لَّلحتجاج به ،وقد عارضه نهي عمر  عن بيعه كما جاء في رواية أنس عنه .
مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني :وهم المالكية القائلين بجواز بيع أو شراء مصحف أو
سيف أو خاتم فيه فضة بدراهم أو فيه ذهب بدنانير إذا كانت الفضة أو الذهب الثلث فأقل ،إذا كان
يدا بيد ،فقد استدلوا بالقياس ،واعترضوا عليهم :بأنه كيف جاز لكم أن تجيزوا الثلث وتبطلوا أكثر من
ً

ذلك ،هل في هذا سنة من رسول اهلل  أو أثر عن أحد من أصحابه إن كان ذلك فأخبرونا ،قالوا:
هكذا األمر عندنا ،قلنا لهم أأريتم إن قال غيركم نحن نراه على النصف ،فإذا كانت القيمة النصف
جزه ،وان كانت أكثر من النصف أبطلناه بأي شيء ينبغي لنا أن نقول لهم ،فقد قال قوم كثير منهم:
أ أ
هذا جائز ،وان كان فيه ألف درهم بمائة درهم فأي شيء يرد حكم من تحكم في هذا ،لئن جاز لكم
الثلث ليجوزن لمن قال النصف ،ولئن جاز لمن قال النصف ليجوزن لمن قال إذا كان في المصحف
أو السيف من الفضة وزن الدراهم وقيمته مائة درهم فَّل بأس بأن يبيع ذلك بدراهم ،ليس ينظر في هذا
إلى ما قلتم وانما قال رسول اهلل  الفضة بالفضة وزًنا بوزن ،فإذا اشترى سيفًا محلى وزن حليته مائة
درهم بمائة درهم وقيمة السيف مائة درهم قلنا :هذا باطل؛ ألنه اشترى فضة بوزنها وبقي السيف بغير

ثمن والبد له من الثمن؛ فإن جعلنا له من ثمنه صارت الفضة بأقل من وزنها فيبطل البيع حتى يكون
 -1معالم السنن :للخطابي .72/3
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الثمن من الفضة أكثر من الفضة التي في السيف فيكون الفضة بالفضة والحمائل

() 1

والجفن

() 2

بباقي

الفضة"(.)3
واستدلوا بالقياس على أنه إنما يكون في شراء األصل المحلى ال في حيليته ،واعترض عليه بأنه
إذا كان أقل من الثلث فهو يأخذ حكم السيف ،أي أنه جزء منه ويدخل فيه المسامحة أو الهبة (.) 4
مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثالث :القائلين بعدم جواز البيع مطلقًا وهم الشافعية والحنابلة:
واستدلوا بحديث فضالة على عدم الجواز ،واعترض عليه :بأنه قد يجوز أن يكون رسول اهلل 
فصل الذهب؛ ألن صَّلح المسلمين كان في ذلك ،ففعل ما فيه صَّلحهم ،ال ألن بيع الذهب قبل أن
ينزع ،مع غيره ،في صفقة واحدة ،غير جائز( ، )5ويحتمل بأنه أراد فصل الذهب لمعرفة مقداره؛ ألنه ال
سبيل لمعرفته إال بالفصل.
 واستدلوا بأثر أنس  ،عن عمر  ،واعترض عليه :بأن أثر عمر معارض بقول ابن عباسبناء على األصل ،أن ال تباع السيوف التي بها صفة فضة بدراهم حتى
؛ ألن كتاب عمر جاء ً
تفصل؛ ألنه ال سبيل لمعرفة قدر الفضة فيها إال بالفضل ،وحتى ال يقع الغبن في البيع (.) 6

القول الراجح ومسوغات الترجيح:
بعد عرض المذاهب الفقهية وما استدلوا به وتوجيهها ومناقشتها تبين لي أن المذهب الراجح هو
المذهب األول وهو مذهب الحنفية القائلين بجواز بيع أو شراء مصحف أو سيف أو خاتم فيه فضة
بدراهم أو فيه ذهب بدنانير ،إذا كانت الدراهم أكثر من الفضة التي في السيف أو المصحف أو الخاتم
بشرط التقابض ،فإن كانت الدراهم وزنها مثل الفضة أو أقل فسد البيع ،وان كان ال يدري الفضة أكثر
أيضا.
من الدراهم أم ال ،فسد البيع ً

 -1الحمائل :جمع حمالة وهو المحل بكسر الميم األلى وفتح الميم الثانية وهو العَّلقة .طلبة الطلبة :للنسفي .236/1
 -2الجفن :جفن السيف غَّلفه والجمع جفون .المصباح المنير :للفيومي ص .58

 -3الحجة :للشيباني .576 – 575/2
 -4بداية المجتهد :البن رشد .212/3

 -5شرح معاني اآلثار :للطحاوي .73/4
 -6شرح معاني اآلثار :للطحاوي .74/4
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مسوغات الترجيح:

 -1أل ن األصل في العقود اإلباحة ،والحاجة والمصلحة داعية إلى ذلك ،وحديث الخرز

() 1

المعلقة

بالذهب لم يعلم كون الذهب المفرد أكثر من الذي مع الخرز ،والتقويم في العوضين المختلفين
كان للحاجة (.)2
 -2أل ن القول بالجواز أيسر على البائع والمشتري ،ويحقق المقصود من البيع والشراء ،فَّل عبرة
بالسيف إن فُصل عنه ذهبه؛ بل لربما يتلف أو تنقص قيمته ،أو ال يستطيع فصلهما وتقدير
الذهب أو الفضة بداخله.
 -3وأيضاً هذه الصورة لها مخرج شرعي للخروج من الخَّلف ،وهو إذا أراد شراء سيف محلى
خروجا من الخَّلف.
بالذهب ،فليشتريه بالفضة وهكذا العكس؛
ً

ِ
 -1الخرز :و ِ
اح َدة الخرزات الَّتِي تنظم ِفي سلك ليتزين بها وحمضة ترتَفع قدر ِّ
الذ َراع خيوطا من أصل َواحد َال ورق لَهُ
ْ
َ
َ
ِ
ِ
ضر في غير عَّلقَة َكأََّنهُ خرز منظوم في سلك خرز وخرزات
َس َفله حبا مدو ار أ ْ
لكنه منظوم من أ ْ
َخ َ
َع ََّلهُ إِلَى أ ْ

وخرز الظ( ْهر فقاره .المعجم الوسيط :مجمع اللغة العربية .226/1
 -2مجموع الفتاوي :البن تيمية .446/29
97

الفصل الثالث
األموال الربوية

المطلب الثالث
ما جاء في حكم الصرف

() 1

()2
ِ
ِ ِ
ض
ف َّ
كال َمالِك ٌ
قَ َ
اصـطَ َر َ
اد َردَّهُ ،ا ْنــتَقَ َ
يهــا ِد ْرَهمـاً َزِائفـاً  ،فَـأ ََر َ
ك :إِ َذا ْ
الر ُجـ ُل َد َراهـ َـم ِبــدي َنار ،ثُـ َّـم َو َجـ َـد ف َ
ـول ِ
ِ
ـه ،وأ َ ِ ِ ِ
ِ
ف الــدِّي َن ِ
ـال:
ـك ،أ َّ
اهلل  قَـ َ
سـ َ
ـير َمــا ُكـ ِـرهَ ِمـ ْـن ذلِـ َ
صـ ْـر ُ
َن َر ُ
ار َو َرَّد إِلَ ْيــه َو ِرقَـ ُ َ
َ
ـارهَُ ،وتَ ْفسـ ُ
َخـ َذ إلَ ْيــه دي َنـ َ
() 3
ظر َك إِلَـى أ ْ ِ
َّ
َّ
ـن ا ْل َخطَّ ِ
ب ِبا ْل َو ِر ِ
ـه،
اء»َ ،وقَ َ
ـج َب ْيتَ ُ
ـال ُع َم ُـر ْب ُ
َن َيل َ
«الذ َه ُ
ـابَ :وِا ِن ْ
اءَ ،و َه َ
ق ِ ،رباً إِال َه َ
اسـتَ ْن َ َ
ــهَ ،كـ َ ِ ِ ِ
فَــالَ تُْن ِظـــره ،و ُهــو إِ َذا رَّد علَ ْيـ ِ
ِ ِ َّ
َن ُيفَ ِ
ــي ِء
ــد أ ْ
ــه ِد ْرَهمـــاً ِم ْ
ارقَـ ُ
صـ ْــرفَ ،ب ْع َ
َ َ
ــن َ
ُْ َ َ
ــان ب َم ْنزلَــة الـــد َّْين ،أَو الشـ ْ
َّ
ا ْلمستَأ ِ
اد ُعمر ْب ُن ا ْل َخطَّ ِ
الص ْر ُ َّ
ق،
ض َّ
اب ،أ ْ
بَ ،وا ْل َـو ِر ُ
ْخ ِر َفلِذلِ َك ُك ِرهَ ذلِ َك َوا ْنتَقَ َ
َن الَ ُي َباعَ الـذ َه ُ
ُ ْ
ف؛ َوِان َما أ ََر َ َ ُ

ِ
ِ ِ
اجالً ِب ِ
َوالطَّ َعام ُكل ُهَ ،ع ِ
ـان ِم ْـن
ون ِفي َ
آجل ،فَِإ َّن ُه الَ َي ْن َب ِغي أ ْ
يرَ ،والَ َن ِظ َرةٌَ ،وِا ْن َك َ
َن َي ُك َ
ش ْيء م ْن ذل َك تَأْخ ٌ
ُ
()4
ِ
ِ
ِ
َص َنافُ ُه .
ص ْنف َواحد ،أ َْو ُم ْختَلفَ ًة أ ْ
صورة المسألة:
هم ككا زائفًككا فككأكثر؛ ف ككأراد رده ،فه ككل ين ككتقض
إذا اصككطرف الرج ككل د اره ككم بككدنانير ،ث ككم وج ككد فيهككا در ً
صرف تلك الدنانير أم يستبدله ،أو يكون له الخيار بين الفسخ والتبديل(.)5

 -1الصرف :صرفت المال أنفقته ،وصرفت الذهب بالدراهم بعته ،قال ابن فارس " الصرف فضل الدرهم في الجودة

على الدرهم .المصباح المنير في غريب الشرح الكبير :للفيومي .338/1
الدر ِ
 -2الزيف :و ُهو الَِّذي ُخلِطَ بِ ِه ُنحاس أَو َغ ْيره فَفَاتَ ْ ِ
ود ِة ولَم َي ْخرْج ِم ْن ِ
اهِم .طلبة الطلبة :للنسفي
ْ
َ ٌ ْ ُُ
اسم َّ َ
ت صفَةُ ا ْل ُج َ َ ْ ُ
َ َ
.109/1
 -3الورق :هو المال من الدراهم ،ويجمع على أوراق ،وهو اسم للدراهم المضروبة .المصباح المنير :للفيومي
ص ،338التعريفات الفقهية :للبركتي .237/1

 -4الموطأ :اإلمام مالك  ،921/4ح (.)2346

 -5الحجة على أهل المدينة :للشيباني .582/2
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تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على صحة عقد الصرف إذا كان في الدراهم أو الدنانير تغيير في لون جهة السكة
()1
هما
أو قبح الفضة ونحو ذلك  ،وقد اختلفوا في حكم من اصطرف دراهم بدنانير ،ثم وجد فيها در ً

زائفًا ،فأراد رده ،على ثَّلثة مذاهب:
مذاهب الفقهاء:

أدلــة المــذهب األول :ال ينككتقض الصككرف بالككدرهم ال ازئككف إذا كانككت الزيككوف أقككل مككن نصككف
الككدراهم ،ويككرد الككدرهم ال ازئككف ،ويجككوز تبديلككه بشككرط أن يقككبض البككدل فككي مجلككس الككرد ،فهككو مخيككر بككين
اإلمسككاك أو الككرد ،مككع أخككذ البككدل وهككو ق ككول الحنفيككة( ، )2وقككول عنككد المالكيككة ( ، )3وروايككة عنككد اإلم ككام
أحمد(.)4
أدلة المذهب الثاني :ينتقض الصرف فكي الكدينار ،ويبطكل إال إن رضكي بالكدرهم ال ازئكف ،وان
كانت دنانير كثيرة ،وهذا قول اإلمام مالك ،واليه ذهب المالكية( ، )5والشافعية فكي روايكة ( ، ) 6وروايكة عنكد
اإلمام أحمد (.) 7
أدلة المذهب الثالث :ينتقض الصرف فيما إذا وجد فيه الزيف ،ويجوز في الباقي وهو قول عند
المالكية ( ، ) 8وقول عند الشافعية ( ، ) 9وقول عند الحنابلة (.) 10

 -1الحجة :للشيباني ،582/2األم :للشافعي  ،31/3المغني :البن قدامة  ،33/4الكافي :البن عبد البر .636/2
 -2الحجة :للشيباني  ،582/2بداية المجتهد :البن رشد .213/3
 -3الكافي :البن عبد البر.636/2
 -4المغني :البن قدامة .35 -33/4
 -5الكافي :البن عبد البر ،635/2بداية المجتهد :البن رشد .213/3
 -6األم :للشافعي  ،31/3الحاوي الكبير :للماوردي .278/5
 -7المغني :البن قدامة .33/4
 -8الكافي :البن عبد البر .636/2
 -9الحاوي الكبير :للماوردي .279/5
 -10شرح منتهى اإلرادات :للبهوتي .73/2
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سبب الخالف:

هل الغلبة على التأخير في الصرف مؤثرة فيه أو غير مؤثرة ؟ وان كانت مؤثرة فهل هي مؤثرة
في القليل أو في الكثير (.) 1
أدلة المذاهب:
أدلة المذهب األول :استدل أصحاب المذهب األول بأن الصرف ال ينتقض بالدرهم الزائف إذا
كانت الزيوف أقل من نصف الدراهم ،ويرد الدرهم الزائف بالسنة النبوية واألثر.
أوًال :السنة النبوية:
عن ابن عمر  ،أن رسول اهلل  قال« :المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما

لم يتفرقا ،إال بيع الخيار» (.) 2
وجه الداللة:

دل الحديث بإشارته على أنه إذا تبين الزيف في مدة الخيار ،كان للمشتري أن يترك تلك الدراهم

المزيفة ،وفيه داللة واضحة على رضاء العاقدين في مجلسهما من قبل أن يتفرقا ليبارك لهما في
بيعهما (. ) 3

ثانيا :األثر:
ً
اإلبل بالبقيع ،فأبيع بالدنانير وآخ ُذ الدراهم ،وأبيع بالدر ِ
اهم
كنت أبيعُ َ
عن ابن ُعمر  ،قالُ « :
ُ
ُ
َ
رسول اهلل  وهو في بيت حفص َة،
فأتيت
الدنانير ،آخ ُذ هذه من هذه ،وأُعطي هذه من هذه،
وآخ ُذ
َ
ُ
َ

َ
اهم ،وأبيعُ
فقلت :يا رسول اهللُ ،رَوْي َدك أسأ ْلك ،إني أبيعُ
اإلبل بالبقيع ،فأبيعُ بالدنانير وآخ ُذ الدر َ
بالدر ِ
أس أن
اهم وآخ ُذ
الدنانير ،آخ ُذ هذه من هذه ،وأُعطي هذه من هذه ،فقال رسو ُل اهلل  ال َب َ
َ
بسع ِر يو ِمها ،ما لم تَ ْف ِ
شيء» (.) 5() 4
ترقا وبين ُكما
تأ ُخ َذها ْ
ٌ

 -1بداية المجتهد :البن رشد .213/3

 -2صحيح ابن حبان -:كتاب البيوع – باب ذكر البيان بأن قوله  ،283/11 ح ( )4916صححه األلباني :في
اإلرواء  154/5ح ()4895
 -3فتح الباري :البن حجر  ،328/4التوضيح لشرح الجامع الصحيح :البن الملقن .406/14
 -4صحيح ابن حبان -:كتاب البيوع -باب ذكر األخبار عن جواز 287/11 .ح ( )4920ضعفه األلباني في إرواء
الغليل  207/5ح ( ،)4899والتعليقات الحسان :األلباني  261/7ح (.)4899

 -5المغني :البن قدامة .38/4
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وجه الداللة:

دل األثر على أن النهي عن بيع مالم يضمن ،إنما ورد في األشياء التي يبتغي ببيعها

وبالتصرف فيها الربح ،كما روي أنه نهى عن ربح مالم يضمن ،واقتضاء الذهب من الفضة خارج هذا
المعنى؛ ألنه إنما يراد به التقابض ،والتقابض من حيث ال يشق وال يتعذر دون التصارف والترابح

() 1

أيضا بحكم من جوزه مطلقًا أنه  لم يسأله عن الدين حا ٌل هو أو مؤجل؟ دل ذلك على
ودل األثر ً
استواء الحكم فيهما (. ) 2
أدلــة المــذهب الثــاني :اسككتدل أصككحاب المككذهب الثككاني علككى أن الصككرف ينككتقض فككي الككدينار،
ويبطل إال إن رضي بالدرهم الزائف ،وان كانت دنانير كثيرة ،باألثر والمعقول.
أوالً :األثر
عن مالك بن أوس بن الحدثان  ،أنه قال :أقبلت أقول مكن يصكطرف الكدراهم؟ فقكال طلحكة بكن

عبيككد اهلل ،وهككو عنككد عمككر بككن الخطككاب  قككال :أرنككا ذهبككك ،ثككم ائتنككا ،إذا جككاء خادمنككا ،نعطككك ورقككك،
فقال عمر بن الخطاب :كَّل ،واهلل لتعطينه ورقه ،أو لتردن إليه ذهبه ،فإن رسكول اهلل  قكال« :الـورق

بالــذهب ربــا ،إال هــاء وهــاء ،والبــر بــالبر ربــا ،إال هــاء وهــاء ،والشــعير بالشــعير ربــا ،إال هــاء وهــاء،
والتمر بالتمر ربا ،إال هاء وهاء» (.) 3

وجه الداللة:
دل األثر بصريح نصه في قوله" إال هاء وهاء " يستلزم التقابض وعدم التفكرق ،وهكو إذا رد عليكه
هما من صرف بعد أن يفارقه كان بمنزلة الدين أو الشيء المتأخر ،فلذلك كره وانتفض الصرف (.) 4
در ً
ثانيا :المعقول:
ً
كيئا ال يتطكابق مكع الكدراهم مكن حيكث
 - 1ألنه باعه بغير ما سمي له ،أي أنه سمى له دراهم وأعطكاه ش ً
إنه مصنوع من الرصاص أو النحاس أو مخلوط بهما وليس فضة خالصة ،فلم يصح كمكا لكو قكال
كتانا (.) 5
بعتك هذه البغلة فإذا هو حمار ،أو هذا الثوب القز فوجده ً
 -1معالم السنن :للخطابي .73/3
 -2التوضيح لشرح الجامع :البن الملقن .450/14
 -3صحيح مسلم :كتاب المساقاة – باب الصرف وبيع الذهب بالورق 1209/3 ،ح (.)1586
 -4الموطأ :لإلمام مالك .636/2

 -5الحاوي الكبير :للماوردي  ،278/5المغني :البن قدامة .33/4
101

الفصل الثالث
األموال الربوية

 - 2أن الع قد واقع على عينه  ،فإذا أخذ غي ره  ،أخذ مالم يشت ره (.) 1
أدلة المذهب الثالث :استدل أصحاب المذهب الثالث على أن الصرف ينتقض فيما إذا وجد فيه
الزيف ،ويجوز في الباقي بالمعقول وهو.
أن الصرف يتعين بالقبض كما يتعين بالعقد ،وألنه لو أبدل بعد التفرق لبطل القبض قبل التفرق،
واذا لم يتم القبض قبل التفرق بطل الصرف ،فكان في إثبات البدل إبطال العقد ،فمنع من البدل ليصح
العقد ( ، ) 2وقالوا :الدراهم الصحيحة في مقابل الدنانير تكون عقد صرف صحيح ،وأما الدراهم الزائفة
باطَّل ويبقى اآلخر
في مقابل الدنانير فتكون عقد صرف باطل ،فينقض فيما وجد فيه الزيف ويعتبر
ً
بناء على القول بتفريق الصفقة (.) 3
ً
صحيحا؛ ً
مناقشة أدلة المذاهب:
 مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول:استدل أصحاب المذهب األول والقائلين بأن الصرف ال ينتقض بالدرهم الزائف إذا كانت الزيوف
أقل من نصف الدراهم ،بحديث ابن عمر  إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا
أو يكون بيعهما عن خيار ،واعترض عليه :بقول اإلمام مالك فيه وليس عندنا في هذا الحديث حد
معروف وال أمر معمول به ،إشارة إلى أن المجلس مجهول المدة ،ولو شرط الخيار مدة مجهولة لبطل
طا في الشرع (.) 4
إجماعا ،فكيف يثبت حكم بالشرع بما ال يجوز شر ً
ً
 مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني:واستدلوا على أن الصرف ال ينتقض بالدرهم الزائف إذا كانت الزيوف أقل من نصف الدراهم،
واعترض عليه بقول محمد رحمه اهلل :أخبرونا عن بقية الدراهم التي كانت بالدنانير ،لم بطلت ،ولم
مقصودا ،قلنا :لهم
انتقض البيع فيها ما ينبغي أن يسقط هذا عن أحد ،قالوا :ألن الصرف ال يكون إال
ً

صدقتم ال يكون الذهب بالورق إال هاء وهاء وقد قبض هذا الدنانير وقبض اآلخر الد ارهم ،فإذا وجد

 -1المغني :البن قدامة .34/4
 -2الحاوي الكبير :للماوردي .142/5

 -3الحاوي الكبير :للماوردي ،287 -279/5 ،شرح منتهى اإلرادات :للبهوتي .73/2
 -4القبس في شرح موطأ مالك :لإلشبيلي .845/1
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هما زائفًا فهو على إحدى المنزلتين ،إما أن تقولوا كما قال أبو حنيفة وقد كان قبضه وهو فضة
فيهما در ً
عيبا فيرده ويستبدله ،واما أن تقولوا برده ويبطل الصرف في حصته خاصة ،فأما أن يبطل
فوجد فيها ً
الصرف في الدنانير كلها فكيف كان هذا"(.)1
 مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثالث:فقد استدل أصحاب المذهب الثالث على أن التقابض قبل التفرق شرط لصحة الصرف،

واعترض عليه :بأن التقابض قبل التفرق فهو من بيع الثمن الذي وقع به العقد قبل قبضه ،فدل أن

النهي مقصور على الطعام وحده ،وقالوا :إن الملك ينتقل بنفس العقد بدليل أن المبيع لو كان عبداً

فأعتقه المشتري قبل القبض عتق ،واذا ثبت الملك جاز التصرف ما لم يكن فيه إبطال حق لغيره (. ) 2
القول الراجح ومسوغات الترجيح:

بعد عرض المذاهب الفقهية وما استدلوا به وتوجيهها ومناقشتها تبين لي أن المذهب الراجح هو

ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني من الحنفية ،والمالكية ،ورواية عن اإلمام أحمد ،والقائلين بأن
الصرف ال ينتقض بالدرهم الزائف إذا كانت الزيوف أقل من نصف الدراهم ،ولكن بشرط أن يكون

القبض في المجلس.

مسوغات الترجيح (: )3
عيبا قبل
 - 1ألنه إذا تبايعا بغير عين الدنانير والدراهم ،وتقابضا ،ثم وجد بالدنانير أو بعض الدراهم ً
أن يتفرقا ،أبدل كل واحد منهما صاحبه المعيب ،وان كان بعد التفرق ففيه أقاويل ،أحدها :أنه
كالجواب في العين .والثاني :أن يبدل المعيب؛ ألنه بيع صفة أجازها المسلمون إذا قبضت قبل

عيبا أخذ
سلما بصفة ثم قبضه فأصاب به ً
التفرق ،ويشبه أن يكون من حجته كما لو اشترى ً
صاحبه بمثله (. )4

 - 2وألنه يجوز التفاضل فيه فجاز ج ازفًا من الطرفين ،كالمكيل بالموزون(. )5

 -3وألن الصرف وان كان يشترط فيه التقابض في مجلس العقد ،إال أنه بيع ال يستلزم من هذا الشرط
بدال فيه عيب ليس هو المقصود عليه.
أن يتحمل المصطرف قبول ً
 - 1الحجة :للشيباني .582/2
 -2معالم السنن :للخطابي .136/3
 -3روضة الطالبين :للنووي .498/3

 -4مختصر المزني :للمزني .175/8
 -5الممتع في شرح المقنع :البن المنجي .481/2
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بحث لثاني
ط وب ع لطعام
وفيه مطلبان:

المطلب األول :حكم المراطلة.

المطلب الثاني :حكم بيع الطعام قبل قبضه من بائعه .
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المطلب األول
حكم المراطلة

قال مالك :األمر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة( ،)1أنه ال بأس بذلك أن

دينـار بعشـرة دنـانير ،يـ ًـدا بيـد إذا كـان وزن الـذهبين سـواء ،عي ًنـا بعـين وان تفاضــل
ًا
يأخـذ أحـد عشـر
ذهبا بذهب أو ورقًا بورق ،فكـان
العدد ،والدراهم أيضا في ذلك بمنزلة الدنانير ،وقال مالك :من راطل ً
بين الذهبين فضل مثقال ،فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيرها فال يأخـذه ،فـإن ذلـك قبـيح
وذريعة لربا؛ ألنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته ،حتى كأنه اشتراه على حدته ،جاز له أن يأخذ

ار؛ ألن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه(.)2
المثقال مرًا
صورة المسألة:

بيع الدنانير من الذهب بالدنانير من الذهب العتيقة ،أو الدراهم من الفضة بالدراهم من الفضة

عدا.
العتيقة وزًنا ال ً
تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن المراطلة جائزة في الذهب بالذهب وفي الفضة بالفضة ،وان اختلف العدد
التفاق الوزن ،وذلك إذا كانت صفة الذهبين واحدة ( ، )3واختلفوا في المراطلة في حالة أن تختلف صفة

 -1المراطلة ل ًغة :تعود األصول اللغوية لكلمة "المراطلة" إلى أصلها الثَّلثي (رطل) قال الجوهري" :رطل :الرطل،
بالفتح :الرجل الرخو .والرطل :نصف منا .وترطيل الشعر :تدهينه وتكسيره ،ولم يذكر ابن فارس المراطلة في
قاموسه ،وانما ذكرها الخوارزمي في "المغرب" بقوله(" :الرطل) بالكسر والفتح لغة نصف ،هو بالكسر الذي يوزن
ذهبا بذهب أو ورقًا بورق وهذا
به أو يكال به .حتى قال :ومنه المراطلة وهو بيع الذهب بالذهب موازنة يقال راطل ً
مما لم أجده إال في الموطأ" .انظر :الصحاح تاج اللغة :للفارابي  ،1709/4مقاييس اللغة :البن فارس ،403/2
ى ص.190
للمطَِّرِز (
المغرب في ترتيب المعربُ :
اصطالحا :هذا المصطلح هو من صياغة السادة المالكية ولم يعرفه الجمهور في كتبهم ،وانما عرفوه
المراطلة
ً

بالصرف وفرقوا بينه وبين الصرف ،فقالوا :المراطلة فهي بيع النقد بنقد من نوعه ،والصرف :اسم لنوع بيع؛ وهو

مبادلة األثمان بعضها ببعض المبسوط :للسرخسي  ،14/2هو بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزًنا ،شرح
الزرقاني :األزهري  ،427/3شرح حدود ابن عرفة :للرصاع ص  ،245الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية
الدسوقي :البن عرفة .2/3
 -2الموطأ :لإلمام مالك  ،922/4ح (.)2350 ،2349

 -3بداية المجتهد البن رشد ،214/3بدائع الصنائع :للكاساني  ،19/5روضة الطالبين :للنووي  ،380/3المغني :البن
قدامة .14/4
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عرضا ،أو دراهم
الذهبين ،أو أن ينقص أحد الذهبين عن اآلخر في الوزن ،فيريد اآلخر أن يزيد بذلك
ً
ذهبا إن كانت المراطلة بدراهم( ، )1على مذهبين:
إن كانت المراطلة بذهب ،أو ً
مذاهب الفقهاء:
المذهب األول :جواز مراطلة الذهب بالذهب إذا نقص وزن أحد الذهبين عن اآلخر ،وأراد
ذهبا إن كانت
صاحب الذهب الناقص أن يزيد بذلك
عرضا ،أو دراهم إذا كانت المراطلة بذهب أو ً
ً
المراطلة بدراهم واليه ذهب الحنفية(. )2
المذهب الثاني :عدم جواز مراطلة الذهب بالذهب إذا زادت إحداهما فأخذ صاحب الزيادة فيها
ذهبا ( ، ) 3وهو قول اإلمام مالك واليه ذهب
ورقًا أو كانت المراطلة ورقًا بورق فأخذ صاحب الزيادة فيها ً

المالكية،

()4

والشافعية ( ،)5والحنابلة في المشهور عندهم(. )6

سبب الخالف:
هو التردد بين تهمة التحايل على ربا الفضل من خَّلل هذه الصورة في البيع ،وكذلك اعتبار
التفاضل الموجود هل هو في القيمة أم الوزن؟ كأن ينقص أحد الذهبين عن اآلخر فيريد الذي نقص
ذهبه أن يعطي عوض الناقص دراهم ،وكذلك خَّلفهم في مسألة بيع الربوي بجنسه ومعه غيره
المشهورة بمسألة مد عجوة ودرهم (.)7
أدلة المذاهب:

أدلة المذهب األول :استدل أصحاب المذهب األول وهم الحنفية على قولهم جواز مراطلة الذهب
بالذهب ،بالسنة النبوية:

 -1بداية المجتهد :البن رشد .214/3
 -2الحجة :للشيباني .485/2

 -3االستذكار :البن عبد البر .366/6
 -4الموطأ :لإلمام مالك .922/4
 -5األم :للشافعي .32/3

 -6المغني :البن قدامة  ،9’8’7/4اإلنصاف :للمرداوي  ،33/5المغني والشرح الكبير :البن قدامة .157/4
 -7بداية المجتهد :البن رشد .215/3
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الذ َهب ِب َّ
ال« :الَ تَِبيعوا َّ
ي  أ َّ
الخ ْد ِر ِّ
الذ َه ِب إَِّال ِمثًْال ِب ِم ْثلَ ،والَ
ول اللَّ ِه  قَ َ
َن َر ُس َ
عن أَبِي َس ِع ٍيد ُ
َ
ُ
الو ِر ِ
ض َها َعلَى َب ْعضَ ،والَ
الو ِر َ
ق إَِّال ِمثًْال ِب ِم ْثلَ ،والَ تُ ِشفوا َب ْع َ
تُ ِشفوا َب ْع َ
ق ِب َ
يعوا َ
ض َها َعلَى َب ْعضَ ،والَ تَِب ُ
يعوا ِم ْن َها َغ ِائ ًبا ِب َن ِ
اجز»(.)1
تَِب ُ
وجه الداللة:
دل الحديث على جواز مراطلة الذهب بمثله ،أو أعطى صاحبه قيمته من الورق؛ ألن النهي
يكون من عدم المماثلة ،وهنا المماثلة متحققة؛ ألن الذهب بالذهب والعوض مقابل الزيادة(.)2
أدلة المذهب الثاني :استدل أصحاب المذهب الثاني وهم المالكية ،والشافعية ،والحنابلة على
قولهم ،بعدم جواز مراطلة الذهب بالذهب بالسنة النبوية:
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ب،
ص ِار َّ
يها َخ َرٌز َوَذ َه ٌ
عن فَ َ
سو ُل اللَّه َ و ُه َو ِب َخ ْي َب َر ِبق َال َدة ف َ
ي َيقُو ُل« :أُت َي َر ُ
ضالَةَ ْب َن ُع َب ْيد ْاأل َْن َ
و ِهي ِم َن ا ْل َغ َن ِائِم تُباعُ ،فَأَمر رسو ُل اللَّ ِه ِ ب َّ
سو ُل
الذ َه ِب الَِّذي ِفي ا ْل ِق َال َد ِة ،فَ ُن ِزعَ َو ْح َدهُ ،ثُ َّم قَ َ
َ
ال لَ ُه ْم َر ُ
ََ َ ُ
َ َ
()3
الذ َهب ِب َّ
اللَّ ِه َّ 
الذ َه ِب َو ْزًنا ِب َو ْزن» .
ُ
وجه الداللة:
دل الحديث على أنه أمر بنزع الخرز وافراد الذهب؛ ليمكن بيعه ولو جاز بيعه مع الخرز لما
احتاج إلى نزعه ،ثم قال :الذهب بالذهب وزًنا بوزنَّ ،
فنبه بذلك على أن علة إفراده بالبيع أن يتحقق
فيه الوزن بالوزن( )4ودل ذلك على منع بيع الربوي بجنسه ،ومعه من غير جنسه من الطرفين أو
سدا لذريعة الربا (.) 5
أحدهما حتى يفصَّلً ،
مناقشة األدلة
مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول:
استدل الحنفية بحديث أبي سعيد الخدري  ،على قولهم بجواز مراطلة الذهب بالذهب سواء
كان بين الذهبين فضل مثقال ،فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو العين ،واعترض عليه بأن هذا
 -1صحيح البخاري -:كتاب الربا -باب بيع الفضة بالفضة ،74/3 ،ح(.)2177
 -2الحجة للشيباني .584/2
 -3صحيح مسلم :كتاب المساقاة – باب بيع القَّلدة فيها خرز ،1213/3 ،ح(.)1591
 -4المنتقى شرح الموطأ :للباجي .277/4
 -5شرح مسلم :للنووي .18/11
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جنسا أو جنسين،
صريح في منع األجل في الجنس الواحد بل عمومه شامل لكل المذكور سواء كان ً
أيضا من قوله ( ،ها ،وها) ،إما ألن اللفظة تقتضي ذلك ابتداء ،واما ألنها
وقد أخذ هذا الحكم ً
غالبا ( ،)1والخبر حجة لنا؛ ألنه قال( :إال سواء بسواء) وليس
تقتضي التقابض ،ومن ضرورته الحلول ً

سواء بسواء وانما جاز في الدرهمين الصحيحين بالمكسورين؛ ألنه متفق وليس كذلك في مسألتنا ،وأما
اعتبار المماثلة ،فإنما التماثل بالقدر غير أن القيمة كما قال الماوردي :يعرف بها تماثل القدر
وتفاضله(.)2
مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني:
استدل الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة بحديث فضالة بن عبيد األنصاري  ،على

مذهبهم ،بعدم جواز مراطلة الذهب بالذهب سواء كان بين الذهبين فضل مثقال فأعطى صاحبه قيمته
من الورق أو العين ،وقالوا بأن ذلك قبيح وذريعة إلى الربا ،يعني بالذريعة السبيل واعترضوا عليهم:

بقولهم :وكيف كان ذلك ذريعة إلى الربا ،رد الجمهور :ألن هذا لو جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته

ار ،قلنا لهم :وما بين أن يأخذ المثقال
حتى كأنه اشتراه على حدته جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته مرًا
ذهبا بذهب أكثر منها
بقيمته مرًا
ار أو يأخذه مرة فوق هذا كله جائز ،إنما نهى رسول اهلل  أن يأخذ ً
فر القوم من الحرام وأرادوا الدخول في
واذا أعطي بالفضل الذي مع أحدهما شيئا ،فَّل بأس بذلك إنما َّ

الحَّلل ،فإن قلتم :نتهمهم على هذا ،قلنا :فليس ينبغي أن تبطل األشياء بالتهم ولعمري أنه ينبغي لكم
أن تبطلوا األشياء بالتهم؛ ألنكم قد قلتم في القسامة بالتهم والقتل أشد األشياء ،وكيف يبطل اليقين

بموضع التهمة ،وقد قال اهلل تعالىَ { :إ َّن الظَّ َّن الَ ُيغْنِي ِم َن َْ
اْل ِّق َش ْيئًا}(.)3

القول الراجح ومسوغات الترجيح:
بعد عرض المذاهب الفقهية وما استدلوا به وتوجيهها ومناقشتها تبين لي أن المذهب الراجح هو
المذهب األول وهو مذهب الحنفية القائلين بجواز مراطلة الذهب بالذهب ،سواء كان بين الذهبين فضل

مثقال ،فأ عطى صاحبه قيمته من الورق أو العين أو غير ذلك فَّل بأس يكون الذهب بمثله والمثقال
بالذي أعطاه.

 - 1المجموع شرح المهذب :للنووي .69/10

 -2المجموع شرح المهذب :للنووي .383/10
 -3الحجة :للشيباني 284/2و ،285سورة يونس اآلية .36
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مسوغات الترجيح:

 -1لقوة تعليل الحنفية واستداللهم على قولهم ،واثبات أن النهي الوارد في الحديث من عدم المفاضلة،
ال يشمل هذه الصورة من المسألة.

 -2للقاعدة الشرعية األصل في األشياء اإلباحة( ،)1هذه القاعدة تقوي قول الحنفية ،وال سيما مع عدم
وجود دليل قوي وصريح على تحريم المراطلة بالصورة السابقة في هذه المسألة.

 -1األشباه والنظائر :للسيوطي  ،60/1منظومة القواعد الفقهية :للسعدي .4/3
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المطلب الثاني
حكم بيع الطعام قبل قبضه من بائعه
ش ِعي ارً أ َْو
َ
تَ ِجب ِف ِ
يه
ُ

ف ِف ِ
شتََرى طَ َعاماً ُب ّارً أ َْو
كْ :األ َْم ُر ا ْل ُم ْجتَ َمعُ َعلَ ْي ِه الَِّذي الَ ْ
ال َمالِ ٌ
يه ،أ ََّن ُه َم ِن ا ْ
قَ َ
اخ ِتالَ َ
ِ ِ ِ () 3
() 2
()1
ش ِب ُه ا ْل ِق ْط ِني ِ
ش ْيئاً ِم َن ا ْل ُح ُب ِ
َّة ِم َّما
وب ا ْلق ْطني
ش ْيئاً ِم َّما ُي ْ
َّة أ َْو َ
س ْلتاً أ َْو ُذ َرةً أ َْو ُد ْخناً أ َْو َ
ُ
ش ْيئاً ِم َن ْاأل ُُدِم ُكلِّ َهاَّ :
َّ
س ِلَ ،وا ْل َخ ِّلَ ،وا ْل ُج ْب ِنَ ،وا ْللَ َب ِنَ ،و ِّ
الش ْب َر ِ
ق(َ ،)4و َما
الزْي ِتَ ،و َّ
الزَكاةُ ،أ َْو َ
الس ْم ِنَ ،وا ْل َع َ
ستَ ْوِف َي ُه(.)5
أَ ْ
اع الَ َي ِبيعُ َ
ش َب َه ذلِ َك ِم َن ْاأل ُْدِم .فَِإ َّن ا ْل ُم ْبتَ َ
ش ْيئاً ِم ْن ذلِ َك َحتَّى َي ْق ِب َ
ض ُه َوَي ْ
صورة المسالة:

لغيره.

طعاما إلى أجل معلوم ،وقبل قبض الطعام يريد بيعه سواء لمن اشتراه منه أو
أن يشتري رجل
ً

تحرير محل النزاع:
طعاما فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه( ، )6وقد اختلفوا في حكم
اتفق الفقهاء على أن من اشترى
ً
بيعه قبل أن يقبضه (يستوفيه) ،على مذهبين:

 - 1الس ْلت :ضرب من الشعير ليس له قشر يشبه الحنطة يكون بالغور والحجاز .انظر المعجم الوسيط.441/1 :
الشامل في فقه اإلمام مالك :للدمياطي .183/1
 -2الدخن :حب الجاورس وواحدته دخنة ،وهو حب صغير فوق حب البرسيم ،وهو طعام السودان .لسان العرب :البن
منظور  ،149/13حاشية الصاوي المعروف بالشرح الصغير :للصاوي .74/3
 -3القطنية :ما يدخر في البيت من الحبوب ويطبخ .انظر المعجم الوسيط :مجمع اللغة العربية  .748/2الشامل في
فقه اإلمام مالك :أبو البقاء المالكي.183/1
أيضا السيرج والشيرج وهو دهن السمسم .المصباح المنير :للفيومي  ،308/1تحفة المحتاج:
 -4الشبرق :ويسمى ً
البن حجر .278/4

 -5الموطأ :لإلمام مالك  ،204/4ح (.)2363
 -6المغني :البن قدامة  ،83/4المنتقى شرح الموطأ :للباجي  ،289/4بداية المجتهد :البن رشد  ،163/3مغني
المحتاج :للشربيني  ،470/2شرح النووي :للنووي  ،168/10االستذكار :البن عبد البر .368/6
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المذهب األول :ذهب الجمهور إلى تحريم بيع الطعام قبل قبضه من بائعه وعدم جوازه ،وهذا ما

ذهب إليه الحنفية( ، )1والشافعية في المذهب ( ، ) 2وهو قول اإلمام مالك واليه ذهب المالكية في األشهر
عندهم( ، )3والحنابلة في المعتمد(.)4

المذهب الثاني :ذهب المالكية في رواية ( ،) 5والشافعية في وجه ( ،) 6والحنابلة في رواية ( ، ) 7إلى

جواز بيع الطعام قبل قبضه من بائعه ،فيما إذا كان بائعه اشتراه بكيل وباعه قبل أن يقبضه.

سبب الخالف:

الخَّلف في بيع الطعام قبل قبضه ،إذا كان بائعه اشتراه بكيل وباعه قبل أن يقبضه ،سواء باعه

جائز سواء باعه
ج ازفًا أو على الكيل ،وأما لو كان بائعه اشتراه ج ازفًا ،ثم باعه قبل قبضه كان بيعه ًا
ج ازفًا ،أو على الكيل(.)8

أدلة المذاهب:

أدلة أصحاب المذهب األول :استدل أصحاب المذهب األول من الحنفية والمالكية في األشهر

عندهم والشافعية والحنابلة إلى تحريم بيع الطعام قبل قبضه من بائعه وعدم جوازه ،بالسنة النبوية،

واألثر.

أوًال :السنة النبوية:

َن َّ
َ - 1ع ِن ْاب ِن ُع َم َر  :أ َّ
اما فَال َي ِب ْع ُه َحتَّى
اع َ
صلَّى اللَّهُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
الَ « :م ِن ْابتَ َ
النبِ َّي َ
ط َع ً
ض ُه» (.) 9
َي ْق ِب َ
اما فَ َال َي ِب ْع ُه َحتَّى َي ْكتَالَ ُه» (.) 10
 - 2وعن أبي هريرة  ،أن رسول اهلل  قالَ « :من اشتَرى طَ َع ً

 -1انظر :تبيين الحقائق :للزيلعي ،163/4 :رد المحتار :البن عابدين  ،326/5المعتصر من المختصر :للملطي
.345/1
 -2األم :للشافعي  ،74/3مختصر المزني :للمزني  ،179/8المجموع شرح المهذب :للنووي .271/9

 -3بداية المجتهد :البن رشد  ،163 -160/3القوانين الفقهية :البن جزي .171/1

 -4المغني :البن قدامة  ،132/4الكافي في فقه اإلمام أحمد :البن قدامة  ،16/2المسائل الفقهية :البن الفراء
.326/1
 -5بداية المجتهد :البن رشد  ،163/3جواهر العقود :لألسيوطي  ،61/1الشرح الكبير :للدردير .152/3

 -6نهاية المحتاج :للشربيني  46/4ومحل الخَّلف إذا باعه بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقص أو تفاوت صفة واال
فهو إقالة بلفظ البيع.
 -7المغني :البن قدامة  ، 189/6كشاف القناع :للبهوتي  ،241/3الشرح الممتع :البن عثيمين .367/8
 -8حاشية الدسوقي :البن عرفة الدسوقي .152/3

 -9صحيح البخاري -:كتاب البيوع -باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة 68/3 ،ح (.)2133

 -10صحيح مسلم :كتاب البيوع – باب بيع المبيع قبل قبضه ،1162/3 ،ح (.)1528
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وجه الداللة:

دلت هذه األحاديث على أن القبض شرط في دخول المبيع في ضمان المشتري ،وهو ما جاء

عن ابن عباس  ،أن الذي نهى عنه رسول اهلل  أن يباع حتى يقبض الطعام ،ثم قال برأيه وال

أحسب كل شيء إال مثله (.) 1
ثانيا :األثر:
ً

طعاما  ،فأربح فيها قبل أن أقبضه فسألت النبي 
عن حكيم بن حزام ،قال « :كنت أشتري
ً
طعاما ما ،لم يجز له بيعه
فقال :ال تبعه حتى تقبضه قال أبو جعفر :فذهب قوم إلى أن من اشترى
ً

حتى يقبضه ،ومن اشترى غير الطعام ،حل له بيعه وان لم يقبضه» (.) 2
وجه الداللة:

قابضا
دل األثر في قوله« :ال تبعه حتى تقبضه» ،على أنه إذا قبضه حل له بيعه ،وقد يكون
ً

له قبل افتراق بدنه وبدن بائعه (. ) 3

َّ
استدل المالكية في رواية ،والشافعية في وجه ،والحنابلة في رواية،
أدلة أصحاب المذهب الثاني:
إلى جواز بيع الطعام قبل قبضه من بائعه ،فيما إذا كان بائعه اشتراه بكيل وباعه قبل أن يقبضه،
بالسنة النبوية ،واألثر ،والمعقول.
أوًال :السنة النبوية:
اما فَ َال َي ِب ْع ُه َحتَّى َي ْكتَالَهُ»(.)4
 عن أبي هريرة  ،أن رسول اهلل  قالَ « :من اشتَرى طَ َع ًوجه الداللة:
من ابتاع طعاماً أو أخذه عوضاً عن عمل ولو كرزق قاض أو بعض الجند أو أخذ صداقا أو

أرض جناية فَّل يجوز له بيعه قبل أن يستوفيه بكيله أو وزنه ،فإذا كاله أو وزنه جاز ذلك(.)5

 -1بداية المجتهد :البن رشد  ،164/3األم :للشافعي .70/3
 -2شرح معاني اآلثار – باب ما نهى عن بيعه حتى يقبضه .38/4
 -3شرح معاني اآلثار :للطحاوي .16/4

 -4سبق تخريجه ،ص ، 108في الحاشية رقم .10
 -5الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني .78/2
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ثانياً :األثر:

عن حم َزةَ ْب ِن ع ْبِد اللَّ ِه ْب ِن عمر  ،عن أَبِ ِ
وعا فَ ُه َو ِم ْن
الَ « :ما أ َْد َرَكتْ ُه َّ
يه قَ َ
َْ
الص ْفقَ ُة َحيًّا َم ْج ُم ً
َ
َْ َْ
ُ ََ
()1
مِ
اع» .
ال ا ْل ُم ْبتَ ِ
َ
وجه الداللة:
دل الحديث على أن بيع غير الطعام مكايلة أو موازنة جاز بيعه قبل قبضه ،وقول الصحابي

مضت السنة يقتضي سنة النبي  -صلى اهلل عليه وسلم(.)2
ثالثاً :المعقول:

 -1أنه قد ملكه بالعقد ،ولذا لو تلف قبل قبضه كان ضمانه من المشتري(.)3

 -2أن المبيع المعين ال يتعلق به حق توفية ،فكان من مال المشتري ،كغير المكيل والموزون(.)4
مناقشة أدلة المذاهب:
مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول :والقائلين بتحريم بيع الطعام قبل قبضه من بائعه بحديث ابن
عمر 
ونوقش حديث ابن عمر  :إن احتجاجهم بأحاديث النهي عن بيع الطعام من وجهين:
أحدهما ،أن هذا استدالل بداخل الخطاب والتنبيه مقدم عليه ،وأما عن قياسهم على الثمن أن فيه

قولين :فإن سلمناه فالفرق أنه في الذمة مستقر ال يتصور تلفه ونظير المبيع إنما هو الثمن المعين ،وال
يجوز بيعه قبل القبض إليه فغيره أولى ،والثاني :أن النطق الخاص مقدم عليه وهو حديث حكيم

وحديث زيد ،قال محمد رحمه اهلل :وبهذا نأخذ وكذلك كل شيء بيع من طعام أو غيره ،فَّل ينبغي أن
يبيعه الذي اشتراه حتى يقبضه ،فبقول ابن عباس نأخذ األشياء كلها مثل الطعام ،ال ينبغي أن يبيع

المشتري شيئا اشتراه حتى يقبضه (.) 5

 -1صحيح البخاري  69/3معلقاً ،سنن الدارقطني ،كتاب البيوع ،6/4 ،ح (.)3006
 -2المغني البن قدامة .83/4

 -3الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد :للقيرواني األزهري ص .500
 -4المغني البن قدامة .83/4

 -5موطأ مالك برواية الشيباني :لإلمام مالك .270/1
113

الفصل الثالث
األموال الربوية

واحتجوا باألثر عن حكيم قالوا :لما قصد رسول اهلل  بالنهي إلى الطعام ،دل ذلك أن حكم

غير الطعام في ذلك بخَّلف حكم الطعام ،وخالفهم في ذلك آخرون ،فقالوا :ذلك النهي قد وقع على

الطعام وغير الطعام ،وان كان المذكور في اآلثار التي ذكر ذلك النهي فيها هو الطعام (.) 1
مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني :والقائلين بجواز بيع الطعام قبل قبضه من بائعه

موزونا ال يستلزم عدم ثبوت الحكم
مكيَّل أو
بأن التنصيص على كون الطعام المنهي عن بيعه ً
ً
في غيره ،نعم لو لم يوجد في الباب إال األحاديث التي فيها إطَّلق لفظ الطعام؛ ألمكن أن يقال :إنه
يحمل المطلق على المقيد بالكيل والوزن ،وأما بعد التصريح بالنهي عن بيع الجزاف قبل قبضه كما في

حديث بن عمر  فيتحتم المصير إلى أن حكم الطعام متحد من غير فرق بين الجزاف وغيره (. ) 2
نقوش األثر :بأنه معارض بالحديث الصحيح الذي يمنع من بيع الطعام قبل قبضه.

نقوش المعقول :بأن ثبوت المبيع بالعقد ال يعني ثبوت الملكية؛ ألنه بيع منهي عنه.

القول الراجح ومسوغات الترجيح:
بعد عرض المذاهب الفقهية وما استدلوا به وتوجيهها ومناقشتها ،تبين للباحث أن المذهب

الراجح هو المذهب األول وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة القائلين
بتحريم بيع الطعام قبل قبضه.
مسوغات الترجيح:
 -1لداللة األحاديث واضحة وصريحة في تحريم بيع الطعام قبل قبضه.
 -2ألنه ال يوجد دليل صريح على إباحة بيع الطعام قبل قبضه.

 -3لعمل بعض الصحابة ،وقول ابن القيم غير صريح بجواز البيع؛ ألنه محمول على عدم العلم أو
الغفلة عن الحكم.

 -4وألنه مبيع لم يدخل في ضمانه ،فلم يجز بيعه ،كالطعام قبل قبضه(.)3

 -1شرح معاني اآلثار :للطحاوي .38/4

 -2عون المعبود وحاشية ابن القيم :للعظيم آبادي .284/9
 - 3المغني :البن قدامة .227/4
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بحث لثالث
ب ع لطعام و حكام قع
وفيه مطلبان:

المطلب األول :السلفة في الطعام.
المطلب الثاني :بيع الجزاف مع معرفة البائع بقدره.
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المطلب األول
الس ْلفَ ُة ِفي الطَّ َع ِام

ِ
كْ :األَمر ِع ْن َد َنا ِفي م ْن سلَّ َ ِ
َج ُلَ ،فلَ ْم
ال َمالِ ٌ
قَ َ
س ًّمى ،فَ َح َّل ْاأل َ
ف في طَ َعامِ ،بس ْعر َم ْعلُوم إِلَى أ َ
َجل ُم َ
َ َ
ُْ
()1
ِ
ِ
ِ
َن َيأْ ُخ َذ ِم ْن ُه إِالَّ َو ِرقَ ُه أ َْو َذ َه َب ُه
اع ِم ْن ُه فَأَقَالَ ُه ؛ فَِإ َّن ُه الَ َي ْن َب ِغي أ ْ
اء ِم َّما ْابتَ َ
َي ِجد ا ْل ُم ْبتَاعُ ع ْن َد ا ْل َبائ ِع َوفَ ً
ض ُه ِم ْن ُه ،و ِ
ذل َك أ ََّن ُه إِ َذا
أ َِو الثَّ َم َن الَِّذي َدفَ َع إِلَ ْي ِه ِب َع ْي ِن ِهَ ،وِانَّ ُه الَ َي ْ
شتَ ِري ِم ْن ُه ِبذلِ َك الثَّ َم ِن َ
ش ْيئاً َحتَّى َي ْق ِب َ
َ
ِ
ِ
َّ
اع ِم ْن ُه فَ ُه َو َب ْيعُ الطَّ َع ِام قَ ْب َل
أَ
ص َرفَ ُه ِفي ِس ْل َعة َغ ْي ِر الطَّ َع ِام الَِّذي ْابتَ َ
َخ َذ َغ ْي َر الث َم ِن الَّذي َدفَ َع إِلَ ْيه أ َْو َ

ستَ ْوفَى(. )2
أْ
َن ُي ْ

صورة المسالة:

الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى َّ
فحل األجل ،فلم
أن يسلف الرج ُل
َ
يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله؛ فإنه ال ينبغي له أن يأخذ منه إال ورقه أو ذهبه أو

الثمن الذي دفع إليه بعينه ،وانه ال يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه(. )3
تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على مشروعية السلف في الطعام ( ، ) 4ولكنهم اختلفوا في اإلقالة في بعضه عند

عوضا عن المسلم فيه؟ ،على مذهبين:
حلول األجل ولم ينقطع الوفاء ،هل يجوز للمسلم أن يأخذ
ً
مذاهب الفقهاء:

المذهب األول :ذهبوا إلى جواز اإلقالة في السلم ،وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية(، )5

والشافعية( ، )6والحنابلة في الصحيح(. )7

 -1اإلقالة :سبق تعريفها انظر المطلب األول :حكم بيع العرية ،ص .62هامش رقم 4
 -2الموطأ :لإلمام مالك  ،931/4ح (.)2369
 -3بداية المجتهد :البن رشد .162/3
 -4المدونة :لإلمام مالك  ،79/3مسائل اإلمام أحمد :للشيباني  ،246/3المغني :البن قدامة .208/4

 -5بدائع الصنائع :للكاساني  ،214/5الهداية :للمرغيناني  ،55/3المبسوط :للسرخسي  ،55/29المحيط البرهاني في
الفقه النعماني :أبو المعالي .115/7
 -6األم :للشافعي  ،134/3التهذيب في فقه الشافعي :البن الفراء البغوي ،493/3 ،نهاية المطلب في دراية المذهب:
للجويني .504/5

 -7المغني :البن قدامة  ،228/4المبدع في شرح المقنع :البن مفلح  ،190/4الكافي في فقه اإلمام أحمد :البن قدامة
 ،69/2اإلنصاف في معرفة الراجح من الخَّلف :للمرداوي .300/12
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المذهب الثاني :ذهبوا إلى عدم جواز اإلقالة في بعض السلم ،بأن يأخذ من ثمن الطعام المبيع
()1

يدا بيد ،وهذا قول اإلمام مالك واليه ذهب المالكية
طعاما ،وجعلوه
إلى أجل
طعاما بطعام ليس ً
ً
ً
ورواية عند الحنابلة (. ) 2
سبب الخالف:

سبب الخَّلف في هذه المسألة هو اختَّلفهم في اإلقالة هل هي بيع أم فسخ؟ ،فمن رأى أن
اإلقالة بيع فسخها عنده ما يفسخ سائر البيوع؛ ومن رأى أنها فسخ فرق بينها وبين البيوع ،وهل يصح
بيعها قبل القبض؟ فيه قوالن :إن قلنا :إن اإلقالة فسخ عقد جاز بيعها ،وان قلنا :إن اإلقالة بيع لم
يصح بيعها قبل قبضها (. )3
أدلة المذاهب:
 -1أدلة أصحاب المذهب األول:
استدل أصحاب المذهب األول وهم الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة في الصحيح ،على
جواز اإلقالة في السلم ،بالسنة النبوية ،واألثر ،والقياس ،والمعقول.
أوًال :السنة النبوية:
َّ ِ
ال َن ِاد ًما َب ْي َعتَ ُه أَقَالَ ُه اللَّ ُه
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َمَ « :م ْن أَقَ َ
ال :قَ َ
َع ْن أَبِي ُه َرْي َرةَ ،قَ َ
ال َر ُسو ُل الله َ
َعثَْرتَ ُه يوم القيامة»(. )4
وجه الداللة:
دل الحديث على أن اإلقالة جائزة في المسلم فيه ،مطلقا من غير فصل(.)5

 -1منح الجليل :عليش  ،251/5البيان والتحصيل :للقرطبي  ،72 -71/7اإلشراف :للقاضي عبد الوهاب 570/2
االستذكار :البن عبد البر  ،380/6نيل األوطار :للشوكاني .271/5

 -2اإلنصاف في معرفة الراجح من الخَّلف :للمرداوي  ،113/5الجامع :لإلمام أحمد .291/9
 -3بداية المجتهد :البن رشد  ،179/3شرح التلقين :للمازري .207/2
 -4سنن أبي داوود – كتاب البيوع – باب في فضل اإلقالة ،274/3 ،ح ( ،)3460وصححه األلباني في المشكاة
 871/2ح (.)2881

 -5بدائع الصنائع :للكاساني .214/5
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ثانياً :األثر:

رجَّل ألف درهم
عن سعيد بن جبير  ،أن ابن عباس  ،قال« :أتاه رجل فقال :إني أسلفت ً
طعاما ،فبعته بألف درهم ،ثم أتاني فقال :خذ بقية رأس مالك:
في طعام ،فأخذت منه نصف سلفي
ً
خمسمائة ،فقال ابن عباس« :ذلك المعروف ،وله أجران»(. )1
وجه الداللة:
دفعا لحاجة الندم ،واعتراض
دل األثر على أن اإلقالة في بيع العين إنما شرعت ًا
نظر للعاقدين ً

الندم في السلم ههنا أكثر؛ ألنه بيع بأوكس األثمان فكان أدعى إلى شرع اإلقالة فيه (. ) 2
ثالثًا :القياس:

قالوا :بجواز أخذ العوض عنه؛ ألنه عوض مستقر في الذمة ،فجاز أخذ العوض عنه ،كما لو
قرضا؛ وألنه مال عاد إليه بفسخ العقد ،فجاز أخذ العوض عنه ،كالثمن في المبيع إذا فسخ،
كان
ً
والمسلم فيه مضمون بالعقد ،وهذا مضمون بعد فسخه (. ) 3

وجه القياس:
إنه يجوز العوض عن الثمن في المبيع إذا فُسخ ،فكذلك المسلم فيه يجوز أخذ العوض عنه عند
فسخ العقد ،كالقرض تماماً ،وهو مضمون بالعقد قبل الفسخ.
رابعاً :المعقول:
 -1أن اإلقالة في بيع العين إنما شرعت نظ ار للعاقدين دفعا لحاجة الندم ،واعتراض الندم في السلم
ههنا أكثر؛ ألنه بيع بأوكس األثمان فكان أدعى إلى شرع اإلقالة فيه(.)4

 -1المصنف :البن أبي شيبة – باب في رجل أسلف في طعام  ،269/4ح(.)19988
 -2بدائع الصنائع :للكاساني .214/5
 -3المغني :البن قدامة .229/4

 -4بدائع الصنائع :للكاساني .214/5
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 -2أن اإلقالة شرعت نظ ار وفي إقالة البعض دون البعض ههنا نظر من الجانبين؛ ألن السلم بيع
بأبخس األثمان(.)1
 -3أن اإلقالة وجدت في البعض ال في الكل فَّل توجب انفساخ العقد في الكل؛ ألن الحكم يثبت بقدر
العلة هذا هو األصل(.)2
 -4أن اإلقالة مندوب إليها ،وكل معروف جاز في الجميع جاز في البعض ،كاإلبراء واإلنظار(.)3
 -2أدلة أصحاب المذهب الثاني:
استدل أصحاب المذهب الثاني من المالكية ،ورواية عند الحنابلة على عدم جواز أن يأخذ من
طعاما بالمعقول وهو:
ثمن الطعام المبيع إلى أجل
ً
أن السلف في الغالب يزاد فيه في الثمن من أجل التأجيل ،فإذا أقاله في البعض ،بقي البعض
بالباقي من الثمن وبمنفعة الجزء الذي حصلت اإلقالة فيه ،فلم يجز ،كما لو اشترط ذلك في ابتداء
العقد(.)4
أدلة مناقشة المذاهب:
مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول :وهم الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة ،والقائلين إلى جواز
اإلقالة في السلم
بحثت في أقوال الجمهور على حسب اطَّلعي فلم أعثر على من ناقشها ،ولكني سأناقشهم بما
يلي:
األدلة التي استدلوا بهما أدلة عامة ،تدل على جواز اإلقالة في عقد السلم بوجه عام ،وهذا ليس
بالضرورة يدل على جواز اإلقالة في بعض المسلم فيه في عقد السلم واال أصبح هذا سلف وبيع في
آن واحد ،وهذا ما نهى عنه النبي  في حديث عمرو بن العاص ،أنه ال يحل سلف وبيع.

 -1بدائع الصنائع :للكاساني .215/5
 -2بدائع الصنائع :للكاساني .215/5
 -3المغني البن قدامة .229/4
 -4المغني البن قدامة .229/4
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مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني :وهم المالكية .قالوا :بأن اإلقالة في بعض السلم تدخل في
نهى النبي  عن بيع وسلف ،واعترض عليه ،بأن اإلقالة ضمنية فجاز أن ال يثبت لها حكم البيع،
وأن النبي  نهى عن بيع وسلف ،وقالوا :ألن هذا يشبه ما نهى عنه من البيع والسلف في ذلك ذريعة
إلى البيع والسلف(. )1
القول الراجح ومسوغات الترجيح:
بعد عرض المذاهب الفقهية وما استدلوا به وتوجيهها ومناقشتها تبين لي أن المذهب الراجح هو
المذهب الثاني وهو مذهب المالكية القائلين بأنه ال يجوز اإلقالة في بعض السلم:
مسوغات الترجيح:
 -1أنه مضمون على المسلم إليه بعقد السلم ،فلم تجز المعاوضة عليه قبل قبضه وحيازته كالمسلم
فيه.

 - 2الحكم بقطع الذرائع كان المسلم والمسلم إليه ،لما علما أن فسخ البيع في شيء آخر ال يجوز،
ذكر ال حقيقة له يستجيز بذلك صرف الطعام في غيره؛ وذلك بيعه قبل استيفائه (. ) 2
ذكر اإلقالة ًا

 -1الموطأ :لإلمام مالك  ،657/2الحجة :للشيباني .595/2
 -2االستذكار :البن عبد البر  ،387/6المنتقى شرح الموطأ :للباجي .79/5
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المطلب الثاني
بيع الجزاف مع معرفة البائع بقدره

ِ
ي َك ْيلَ َها ،فَِإ َّن
ال َمالِ ٌ
اع َها ِج َزافاً َو َكتَ َم ا ْل ُم ْ
قَ َ
ص ْب َرةَ طَ َعامَ ،وقَ ْد َعل َم َك ْيلَ َها ثُ َّم َب َ
شتَ ِر َ
صب ََّر ُ
كَ :و َم ْن َ
ِ
ِ
َّ
ام َعلَى ا ْل َب ِائ ِعَ ،ردَّهُ ِب َما َكتَ َم ُه ِم ْن َك ْيلِ ِه َو َغ َّرهُ،
َح َّ
ب ا ْل ُم ْ
شتَ ِري أ ْ
صلُ ُح؛ فَِإ ْن أ َ
ذل َك الَ َي ْ
َن َي ُرَّد ذل َك الط َع َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
شتَ ِري ذلِ َك
اع ُهِ ،ج َزافاًَ ،ولَ ْم َي ْعلَِم ا ْل ُم ْ
َو َكذل َك ُكل َما َعل َم ا ْل َبائعُ َك ْيلَ ُهَ ،و َع َد َدهُ ،م َن الطَّ َعامَ ،و َغ ْي ِرِه ،ثُ َّم َب َ
َه ُل ا ْل ِع ْلِم َي ْن َه ْو َن َع ْن ذلِ َك(.)1
َح َّ
فَِإ َّن ا ْل ُم ْ
َن َي ُرَّد ذلِ َك َعلَى ا ْل َب ِائ ِعَ ،ردَّهَُ ،ولَ ْم َي َز ْل أ ْ
ب أْ
ي إِ ْن أ َ
شتَ ِر َ
صورة المسالة:
حكم بيع الطعام جزافاً ،مع علم البائع بكيله أو قدره ،ولم يعلم المشتري ذلك ،هل له أن يرده

على البائع بما كتمه أم ال؟.
تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن من باع طعام بجنسه ج ازفًا من أحد الطرفين لم يجز ،إذا كان من صنف
واحد( ، )2واختلفوا في حكم بيع الطعام ج ازفًا إذا اختلف جنسه وعلم البائع كيله ،هل للمشتري أن يرده
على البائع ،على ثالثة مذاهب:

المذهب األول :ذهبوا إلى أن بيع الطعام ج ازفًا جاز مطلقًا ،سواء علم الكيل أم لم يعلم ،وهذا
هو مذهب الحنفية (. )3
المذهب الثاني :ذهبوا إلى أن بيع الطعام ج ازفًا جائز ،إذا لم يعلم البائع والمشتري كيله ،فإن
علم أحدهما كيله لم يجز البيع ،وللمشتري رد المبيع على البائع ،وهذا هو قول اإلمام مالك واليه ذهب

المالكية( ، )4والشافعية في وجه( ،)5والحنابلة(. )6

 -1الموطأ :لإلمام مالك – باب بيع الطعام بالطعام  ،936/4ح (.)2383
 -2اإلقناع :البن المنذر  ،257/1المجموع :للنووي  ،312/9المغني :البن قدامة  ،14/4المنتقى شرح الموطأ:
للباجي  ،8/5الحجة :للشيباني  ،730/2اإلشراف :للقاضي محمد عبد الوهاب .573/2

 -3الحجة على أهل المدينة :للشيباني  ،730/2تبين الحقائق :للزيلعي  ،5/4مجمع األنهر :بداماد أفندي .85/2
 -4االستذكار :البن عبد البر  ،397/6بداية المجتهد :البن رشد  ،165/3مناهج التحصيل :للرجراجي .251/6
 -5الحاوي الكبير :للماوردي  ،108/5المجموع شرح المهذب :للنووي  ،239/10البيان في مذهب الشافعي :للعمراني
الشافعي  ،192/5بحر المذهب :للروياني .423/4

 -6المغني :البن قدامة  ،93/4مختصر الخرقي :للشيباني  ،66/1شرح زاد المستقنع :ألحمد بن محمد الخليل
.360/3
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المذهب الثالث :يكره بيع الطعام ج ازفًا إن علم أحد المتابعين كيله ،وهو رواية عن اإلمام
أحمد (. ) 1
سبب الخالف:
 -1اختَّلفهم بالقياس على األموال الربوية ،والتفاضل بينهما كالمكيل بالموزون ،وهل يعتبر هذا البيع
من بيوع الغرر المنهي عنها أم ال ،فمن قال بعدم الجواز أو الكراهة عده من بيوع الغرر ،ومن
أجازه لم يعتبره كذلك.
أدلة المذاهب:
أدلة أصحاب المذهب األول:
استدل أصحاب المذهب األول من الحنفية ،إلى أن بيع الطعام ج ازفًا جاز مطلقًا ،سواء علم
الكيل أم لم يعلم بالمعقول وهو:
قالوا :إذا جاز البيع مع جهلهما بمقداره ،فمع العلم من أحدهما أولى ( ، ) 2وأن بيعه مع العلم
بمقداره يخرج عن الجزاف ،وهو إنما أبيح للضرورة (. ) 3
أدلة أصحاب المذهب الثاني:
جائز إن لم يعلم أحد
استدل أصحاب المذهب الثاني ،وهم الجمهور على أن بيع الطعام ج ازفًا ًا

المتبايعين كيله ،وان علم كيله فغير جائز؛ بالقرآن ،والسنة النبوية.
أوالً :القرآن الكريم:
قول اهلل تعالىَ { :و َأ َح َّل اّللهُ ا ْل َب ْي َع}(. )4

 -1المغني :البن قدامة  ،94 -13/4مسائل اإلمام أحمد :للسجستاني  ،274/1المنح الشافيات بشرح مفردات اإلمام
احمد :للبهوتي .420/1
 -2إعَّلء السنن :للتهانوي .227/14

 -3المنتقى شرح الموطأ :للباجي .8/5
 - 4سورة البقرة :اآلية .275
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وجه الداللة:

دلت هذه اآلية على جواز بيع الجزاف؛ ألن هذه اآلية عامة خصصناها في الجنس الواحد الذي
يجب التماثل فيه ،وفيما عداه يجب البقاء على العموم(.)1
ثانياً :السنة النبوية:
ال رسو ُل ِ
ض ُة ِبا ْل ِفض ِ
الذ َهب ِب َّ
اهلل َّ « :
ادةَ ْب ِن الص ِ
َّةَ ،وا ْل ُبر
الذ َه ِبَ ،وا ْل ِف َّ
َّام ِت  ،قَ َ
َع ْن ُع َب َ
ُ
ال :قَ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِبا ْلبِّر ،و َّ ِ
ير ِب َّ
الش ِع ِ
س َواءَ ،ي ًدا ِب َيد ،فَِإ َذا
اء ِب َ
س َو ً
يرَ ،والتَّ ْم ُر ِبالتَّ ْم ِرَ ،وا ْلم ْل ُح ِبا ْلم ْل ِح ،مثًْال ِبم ْثلَ ،
ُ َ
الشع ُ

ِِ
ان َي ًدا ِب َيد»(. )2
ْ
يعوا َك ْي َ
َص َن ُ
ف ِش ْئتُ ْم ،إِ َذا َك َ
اختَلَفَ ْت َهذه ْاأل ْ
اف ،فَ ِب ُ
وجه الداللة:

دل الحديث على جواز التفاضل بين هذه األصناف إذا اختلفت ،وبالتالي جواز بيعها مجازفةً
ببعضها ،حيث إن بيع المجازفة ما هو إال تفاضل بين البدلين.
أدلة أصحاب المذهب الثالث:
استدل أصحاب المذهب الثالث في رواية للحنابلة على كراهية بيع الطعام ج ازفًا ،بالسنة النبوية،
واألثر.
أوالً :السنة النبوية:
ِ
َّ
ام ِم َن الرْك َب ِ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه
الُ « :ك َّنا َن ْ
َع ِن ْاب ِن ُع َم َر ،قَ َ
سو ُل اللَّه َ
ان ِج َازفًا ،فَ َن َها َنا َر ُ
شتَ ِري الط َع َ
يع ُه َحتَّى َن ْن ُقلَ ُه ِم ْن َم َك ِان ِه» (. ) 3
سلَّ َم أ ْ
َن َن ِب َ
َو َ

 -1المغني :البن قدامة  ،15/4المبدع شرح المقنع :البن مفلح .129/4
 -2صحيح مسلم – :كتاب الربا – باب الصرف وبيع الذهب بالورق -1211/3 ،ح (.)1587

 -3سنن ابن ماجه – كتاب التجارات -باب بيع المجازفة  750/2ح ( )2229صححه األلباني – إرواء الغليل:
األلباني  182/5ح(.)1332
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وجه الداللة:

أيضا النهي عن بيع
دل الحديث بعبارته الصريحة على نهي النبي  البيع مخاطرة ،وفيه ً

الطعام بجنسه ج ازفًا.
ثانيً ا :األ ثر:

قال ابن أبي موسى ( :) 1ال خير فيما يكال بما يكال جزافا ،وال فيما يوزن بما يوزن جزافا ،اتفقت
األجناس أو اختلفت ،وال بأس ببيع المكيل بالموزون جزافا ،وقال ذلك القاضي والشريف أبو جعفر،
وذلك ألن النبي « نهى عن بيع الطعام بالطعام مجازفة» (.) 2
وجه الداللة:
دل األثر على كراهية بيع المكيل بالمكيل ج ازفًا في الطعام وغيره وهو ما يستفاد من قوله " ال
خير".
مناقشة أدلة المذاهب:
مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول :استدل أصحاب المذهب األول من الحنفية على أنه إذا
جاز البيع مع جهلهما بمقداره فمع العلم من أحدهما أولى ،واعترض عليه قالوا :أن البائع ال يعدل إلى
البيع ج ازفًا مع علمه بقدر الكيل ،إال للتغرير بالمشتري والغش له ،وأن انفراد أحدهما بمعرفته دون
اآلخر يدخل فيه الغرر؛ ألن المبيع معلوم لهما ،وال تغرير من أحدهما ،فأشبه ما لو علما كيله أو
جهَّله ،ولم يثبت ما روي من النهي فيه ،وانما كرهه أحمد كراهة تنزيه؛ الختَّلف العلماء فيه .وألن
استواءهما في العلم والجهل أبعد من التغرير (. ) 3
مناقشة ادلة المذهب الثاني :استدل أصحاب المذهب الثاني من الجمهور ،على أن بيع الطعام
جائز ،إن لم يعلم أحد المتابعين كيله ،فقد استدلوا باآلية الكريمة والحديث الشريف على جواز بيع
ج ازفًا ًا
 -1أبي بردة بن أبي موسى األشعري ،أبو عامر الكوفي بن أخي عبد اهلل بن براد توفي سنة 234هك .الجرح والتعديل:
البن أبي حاتم  ،426/2خَّلصة تذهيب التهذيب :البن حجر العسقَّلني 192/1هك.
 -2المغني :البن قدامة .15/4

 -3المغني :البن قدامة  ،95/4شرح منتهى اإلرادات :للبهوتي  ،16/2مطالب أولي النهى :للرحيباني  ،34/3الشرح
الكبير على متن المقنع :البن قدامة .35/4
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الطعام ج ازفًا ،واعترض عليه ،بأنها أدلة عامة ليس فيها ما يدل صراحة على جواز بيع الطعام
مجازفة ،وقد أورد أصحاب القول الثاني :حديثًا ينهى عن بيع الطعام بالطعام مجازفة ،وهو صريح في
النهي ،وبذلك يقدم هذا الحديث الذي يدل داللة صريحة على النهي بحيث يقدم على األدلة العامة
التي أوردها الجمهور.
مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثالث :استدل أصحاب القول الثالث بالكراهية ،ونهي النبي 
عن بيع الطعام بالطعام مجازفة ،واعترض عليه ،بأن النبي  أجاز بيع هذه األصناف مجازفة كيف
شئتم ،وهذا يدل على جواز بيع المجازفة ،وهذا الدليل الذي استدل به الجمهور عام؛ وألنه يجوز
التفاضل فيه فجاء ج ازفًا من الطرفين كالمكيل بالموزون ،يحققه أنه إذا كان حقيقة الفضل ال يمنع،
مانعا ،وحديثهم أراد به الجنس الواحد ،وان علما كيلهما وتساويهما ،صح
فاحتماله أولى أن ال يكون ً
البيع؛ لوجود التماثل المشترط(. )1

القول الراجح ومسوغات الترجيح:
بعد عرض المذاهب الفقهية وما استدلوا به وتوجيهها ومناقشتها تبين للباحث أن المذهب الراجح
هو المذهب الثاني وهو مذهب الجمهور من المالكية ،والشافعية ،والحنابلة ،القائلين بجواز بيع الطعام
جائز إذا لم يعلم أحد المتبايعين (البائع والمشتري) كيله.
ج ازفًا ًا
وذلك لألسباب التالية:
 -1لقوة أدلتهم ووضوح استداللهم في هذه المسألة.
 -2وألن األحاديث جاءت األحاديث صريحة في جواز بيع الجزاف.
 -3وألن النبي  أجاز بيع األموال الربوية مفاضلة إذا اختلفت أجناسها بشرط التقابض باليد ،ويقاس
عليها مسألتنا هذه.
 -4وألن األحاديث العامة التي ساقها الجمهور داللتها قوية على الجواز.

 -1المنتقى شرح الموطأ :للباجي  ،8/5الشرح الكبير على متن المقنع :البن قدامة  ،135/4المبدع في شرح المقنع:
البن مفلح .129/4
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الخاتمة

علي بنعمته إنهاء كتابة الرسالة ،وقد
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،وبعد ،فقد أتم اهلل (
خرجت مجموعة من النتائج والتوصيات والتي أختم بها هذا البحث ،وقد كانت على النحو التالي:
أوًال :النتائج:
بعد استعراض آراء اإلمام مالك الفقهية الواردة في الموطأ في كتاب البيوع ،فقد كانت عدد
المسائل التي تمت دراستها حسب ما وردت في محل الدراسة ( )12مسألة ،وقد وافق اإلمام مالك
ٍ
مسألة واحدة ،.وهي مسألة حكم شراء المصحف
جمهور الفقهاء في ( )11مسألة منها ،وانفرد برأيه في
أو السيف أو الخاتم المحلى بالذهب أو الفضة ،في المذهب الثاني.
ٍ
مسألة
وقد اتفق المالكية مع إمام مذهبهم في ( )11من المسائل التي تم دراستها وخالفوه في
واحدة ،وهي ،مسألة حكم بيع الطعام قبل قبضه من بائعه.
ورجحنا رأي اإلمام مالك سواء كان معه غيره أم ال في (ست) مسائل وهي:
بدو صَّلحها مع عدم اشتراط القطع أو التبقية.
 -1عدم جواز بيع الثمرة قبل ِّ
 -2جواز استثناء جزء من ثمر المبيع بشرط أن تكون معلومة.
 -3إن الصرف ال ينتقض بالدرهم الزائف إذا كانت الزيوف أقل من نصف الدراهم ،ولكن بشرط أن
يكون القبض في المجلس.
 -4تحريم بيع الطعام قبل قبضه.
طعاما.
 -5عدم جواز أن يأخذ من ثمن الطعام المبيع إلى أجل
ً
 -6جواز بيع الطعام ج ازفًا مع العلم بمقداره علم أم لم يعلم.
وكان الراجح في المسائل المتبقية على النحو التالي:
 -1إن الجائحة إذا أتلفت الثمرة فهي من ضمان المشتري.
تبعا لما خلق.
 -2عدم جواز بيع ما لم يخلق ً

 -3بجواز بيع الدنانير بالدراهم والدراهم بالدنانير ج ازفًا.
 -4عدم جواز الزيادة على خمسة أوسق في بيع العرايا.
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 -5جواز بيع أو شراء مصحف أو سيف أو خاتم فيه فضة بدراهم أو فيه ذهب بدنانير إذا كانت
الدراهم أكثر من الفضة التي في السيف أو المصحف أو الخاتم بشرط التقابض ،فإن كانت
الدراهم وزنها مثل الفضة أو أقل فسد البيع ،وان كان ال يدري الفضة أكثر من الدراهم أم ال ،فسد
أيضا.
البيع ً

 -6جواز مراطلة الذهب بالذهب سواء كان بين الذهبين فضل مثقال فأعطى صاحبه قيمته من الورق
أو العين أو غير ذلك فَّل بأس يكون الذهب بمثله والمثقال بالذي أعطاه.
ثانيا :التوصيات:
ً
من خَّلل دراستي لموطأ اإلمام مالك بن أنس الفقهية ،واطَّلعي على المذاهب الفقهية والقواعد
ير منها فأحببت أن أوصي باآلتي:
األصولية وما ذهبوا إليه ،فقد استفدت كث ًا
 -1االهتمام بموضوع البيوع وتطبيقه من خَّلل صوره الكثيرة وعقد الورش والندوات العلمية.
 -2ال بد للباحث في الفقه المقارن أن يكون له باع في أصول الفقه ،وذلك ألن الفقه مبني على
أصول ال تنفك عن الباحث للفقه المقارن.
بعيدا عن التعصب
 -3على الباحث أن يجعل الحق هدفًا
ومطلبا له يتوصل من خَّلله إلى قوة الدليل ً
ً
لألشخاص والمذهب ،ويظهر هذا من خَّلل مذاهب المخالفين وأدلتهم ،وربما ينتصر للمذهب
المخالف لما فيه من قوة الدليل .
 -4أدعو جميع زمَّلئي من طلبة الدراسات العليا للبحث على منوال هذا العنوان لما فيه من مشروع
كبير إلنتاج دراسات في الفقه المقارن ،فهذا مشروع يمكن أن يكتب فيه الكثير من الرسائل
العلمية ما بين ماجستير ودكتوراه .
هذا واهلل من وراء القصد وهو ولي التوفيق
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وتشمل:
أوالً :فهرس المصادر والمراجع.

ثانياً :فهرس اآليات القرآنية.

ثالثاً :فهرس األحاديث النبوية.
رابعاًِ :فهرس اآلثار.

خامساً :فهرس المصطلحات الفقهية.

سادساً :فهرس األعَّلم.

سابعا :فهرس الموضوعات.
ً

الفهارس العامة

فه س صا ا و

جع

أوالً :القرآن الكريم وعلومه:
القرآن الكريم.
التفسير الوسيط للقرآن الكريم :مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث اإلسَّلمية باألزهر،
الناشر :الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية الطبعة :األولى 1393( ،هك =  1973م)  1414( -هك
=  1993م).

زهرة التفاسير :محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة (توفى1394 :هك) دار
النشر :دار الفكر العربي.
ثانياً :كتب الحديث وعلومه:
متون الحديث:
بد،
 التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان :محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َ
البستي (توفى354 :هك) ترتيب :األمير أبو الحسن علي بن بلبان بن
التميمي ،أبو حاتم ،الدارميُ ،
عبد اهلل ،عَّلء الدين الفارسي الحنفي (توفى739 :هك) مؤلف التعليقات الحسان :أبو عبد الرحمن

محمد ناصر الدين ،بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم ،األشقودري األلباني (توفى1420 :هك)
الناشر :دار باوزير للنشر والتوزيع ،جدة  -المملكة العربية السعودية الطبعة :األولى 1424 ،هك
2003 -م.

 سنن ابن ماجه :ابن ماجة أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني(توفى273هك) ،تحقيق :محمد فؤاد
عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البابي الحلبي.

 سنن أبي داود :أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي
الس ِ
ِّج ْستاني (توفى275هك) ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،الناشر :المكتبة العصرية،
صيدا – بيروت.

 سنن الترمذي :أبو عيسى محمد بن عيسى بن َس ْورة الترمذي(توفى279هك) ،تحقيق :وتعليق:
أحمد محمد شاكر (جك  ،)2 ،1ومحمد فؤاد عبد الباقي (جك  ،)3وابراهيم عطوة عوض(جك ،)5 ،4

الناشر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر ،الطبعة الثانية 1395 ،هك -
 1975م.
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 سنن الدارقطني :أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني (ت385هك) ،تحقيق:
شعيب األرنؤوط ،وآخرون ،نشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 1424 ،هك -
 2004م.

 السنن الكبرى :أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ،النسائي (توفى303هك)،
تحقيق :حسن عبد المنعم شلبي ،نشر :مؤسسة الرسالة بيروت ،الطبعة األولى 1421 ،هك -
 2001م.

 السنن الكبرى :أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني ،أبو بكر البيهقي (توفى 458هك)،
تحقيق :محمد عبد القادر عطا ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنات ،الطبعة الثالثة،
 1424هك  2003 -م.

 سنن النسائي :أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ،النسائي (توفى 303هك)،
تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،الناشر :مكتب المطبوعات اإلسَّلمية – حلب ،الطبعة الثانية،
 1406ه– 1986م.

 شرح معاني اآلثار :أبو جعفر أحمد بن محمد بن سَّلمة المصري المعروف بالطحاوي
(توفى321هك) ،تحقيق :محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق ،راجعه ورقم كتبه وأبوابه
وأحاديثه :د يوسف عبد الرحمن المرعشلي ،الناشر :عالم الكتب ،الطبعة األولى  1414 -هك،
 1994م.

بد ،التميمي ،أبو حاتم،
 صحيح ابن حبان :محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َ
البستي (توفى354 :هك) المحقق :شعيب األرنؤوط الناشر :مؤسسة الرسالة – بيروت
الدارميُ ،
الطبعة :الثانية.1993 – 1414 ،

 صحيح البخاري :محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري(ت256ه) ،طبعة :دار ابن كثير -
دمشق – بيروت ،الطبعة األولى 1423ه2002 ،م.

 صحيح مسلم :المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل  ، مسلم بن
الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (توفى261هك) ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،الناشر:
دار إحياء التراث العربي – بيروت.

 الضوء الالمع المبين عن مناهج المحدثين :أحمد محرم الشيخ ناجي الناشر - :بدون الطبعة:
الخامسة.

 الفكر المنهجي عند المحدثين همام عبد الرحيم سعيد الناشر :رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون
الدينية في دولة قطر سنة النشر 1988 - 1408 :رقم الطبعة :األولى.
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 مسند اإلمام أحمد بن حنبل :أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل(توفى241هك) ،تحقيق :شعيب
األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى 1421 ،هك -
2001م.

 المصنف في األحاديث واآلثار :أبو بكر بن أبي شيبة ،عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم العبسي
(ت235هك) ،تحقيق :كمال يوسف الحوت ،الناشر :مكتبة الرشد – الرياض ،الطبعة األولى،
.1409

الخ ْس َرْو ِجردي الخراساني ،أبو بكر
 معرفة السنن واآلثار :أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ُ
البيهقي(توفى45 :هك) المحقق :عبد المعطي أمين قلعجي الناشر :جامعة الدراسات اإلسَّلمية
(كراتشي  -باكستان) ،دار قتيبة (دمشق  -بيروت) ،دار الوعي (حلب  -دمشق) ،دار الوفاء
(المنصورة  -القاهرة) الطبعة :األولى1412 ،هك 1991 -م.

 الموطأ :مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني (توفى179هك) ،تحقيق :محمد
مصطفى األعظمي ،الناشر :مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية  -أبو
ظبي – اإلمارات ،الطبعة األولى 1425 ،هك  2004 -م.

ثالثاً :الشروح والتخريج:

 االستذكار :أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر (توفى463هك) ،تحقيق :سالم
محمد عطا ،محمد علي معوض ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة األولى1421 ،ه
2000 -م.

الشيباني ،أبو
 اإلفصاح عن معاني الصحاح :يحيى (بن ُه َب ْي َرة) بن محمد بن هبيرة الذهلي
(
المظفر ،عون الدين (توفى 560هك) ،تحقيق :فؤاد عبد المنعم أحمد ،الناشر :دار الوطن ،سنة
النشر1417 :هك.

 االقتضاب في غريب الموطأ واعرابه على األبواب :محمد بن عبد الحق اليفرني ( 625هك) ،عبد
الرحمن بن سليمان العثيمين ،الناشر :مكتبة العبيكان الطبعة :األولى 2001 ،م

 تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي :أبو العَّل محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى
(توفى1353هك) ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت ،بدون طبعة وال تاريخ.

 التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد :أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد
البر(توفى 463هك) ،تحقيق :مصطفى بن أحمد العلوي ،محمد عبد الكبير البكري ،الناشر :و ازرة
عموم األوقاف والشؤون اإلسَّلمية – المغرب ،عام النشر 1387 :هك.
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 التوضيح لشرح الجامع :ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي
المصري (توفى 804هك) تحقيق :دار الفَّلح للبحث العلمي وتحقيق التراث الناشر :دار النوادر،
دمشق ،سوريا الطبعة األولى 1429 ،هك 2008 -م.

 تيسير العالم شرح عمدة األحكام :أبو عبد الرحمن عبد اهلل بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد
بن محمد بن حمد البسام (توفى1423هك) حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :محمد

صبحي بن حسن حَّلق الناشر :مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة التابعين ،القاهرة الطبعة:

العاشرة 1426 ،هك  2006 -م.

 سبل السالم :محمد بن إسماعيل بن صَّلح الصنعاني(توفى 1182هك) ،الناشر :دار الحديث،
بدون طبعة وبدون تاريخ.

 شرح اإللمام بأحاديث األحكام :تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري،
المعروف بابن دقيق العيد (توفى 702 :هك) ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه :محمد خلوف العبد
اهلل ،الناشر :دار النوادر ،سوريا.

 شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك :محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري
األزهري ،تحقيق :طه عبد الرؤوف سعد ،الناشر :مكتبة الثقافة الدينية – القاهرة ،الطبعة :األولى،
1424هك 2003 -م.

 عمدة القاري شرح صحيح البخاري :أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الغيتابى الحنفي بدر
الدين العينى (توفى855هك)،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت.

 عون المعبود شرح سنن أبي داود ،ومعه حاشية ابن القيم :محمد أشرف بن أمير بن علي بن
حيدر ،أبو عبد الرحمن ،شرف الحق ،الصديقي ،العظيم آبادي (توفى 1329هك) ،الناشر ،دار

الكتب العلمية بيروت ،الطبعة الثانية 1415 ،هك.

 فتح الباري شرح صحيح البخاري :أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقَّلني الشافعي،
الناشر :دار المعرفة  -بيروت ،1379 ،ترقيم :محمد فؤاد عبد الباقي.

 فتح المنعم شرح صحيح مسلم :موسى شاهين الشين ،دار الشروق 1423 ،هك  2002 -م.
 فيض الباري على صحيح البخاري(:أمالي) محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي ثم
الديوبندي (توفى1353هك) تحقيق :محمد بدر عالم الميرتهي ،أستاذ الحديث بالجامعة اإلسَّلمية
بدابهيل (جمع األمالي وحررها ووضع حاشية البدر الساري إلى فيض الباري) الناشر :دار الكتب
العلمية بيروت – لبنان الطبعة :األولى 1426 ،هك  2005 -م.
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 القبس في شرح موطأ مالك بن أنس :القاضي محمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العربي المعافري
االشبيلي المالكي (توفى543 :هك) المحقق :الدكتور محمد عبد اهلل ولد كريم ،الناشر :دار الغرب
اإلسَّلمي الطبعة :األولى 1992 ،م.

الب َّهاج في شرح صحيح
 الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (
المسمى :الكوكب الوهَّاج و َّ
َّ
الروض َ
العلَوي الهَ َرري الشافعي ،نزيل مكة المكرمة
مسلم بن الحجاج) :محمد األمين بن عبد اهلل األ َُرمي َ
والمجاور بها الناشر :دار المنهاج  -دار طوق النجاة الطبعة :األولى 1430 ،هك  2009 -م.

 الالمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح :شمس الدين البِ ْرماوي ،أبو عبد اهلل محمد بن عبد الدائم
بن موسى النعيمي العسقَّلني المصري الشافعي(توفى 831هك) تحقيق ودراسة :لجنة مختصة من

المحققين بإشراف نور الدين طالب نشر :دار النوادر ،سوريا الطبعة :األولى 1433 ،هك -
 2012م.

 مشكاة المصابيح :محمد بن عبد اهلل الخطيب العمري ،أبو عبد اهلل ،ولي الدين ،التبريزي (توفى
74هك) تحقيق :محمد ناصر الدين األلباني الناشر :المكتب اإلسَّلمي – بيروت الطبعة :الثالثة،
. 1985

 معالم السنن :أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي
(توفى 388هك) ،الناشر :المطبعة العلمية – حلب ،الطبعة األولى  1351هك  1932 -م.

 المفاتيح في شرح المصابيح :الحسين بن محمود بن الحسن ،مظهر الدين َّ
اني الكوفي
الزْي َد ُّ
الضرير ِّ
ظ ِهري (توفى 727 :هك) تحقيق ودراسة :لجنة مختصة من
في
الشيراز ُّ
بالم ْ
الح َن ُّ
ي َ
ُ
َّ ُ
المشهور ُ
المحققين بإشراف :نور الدين طالب الناشر :دار النوادر ،وهو من إصدارات إدارة الثقافة
اإلسَّلمية  -و ازرة األوقاف الكويتية الطبعة :األولى 1433 ،هك  2012 -م .

 المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة :شمس الدين أبو الخير
محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (توفى902 :هك) تحقيق :محمد عثمان الخشت الناشر:
دار الكتاب العربي – بيروت الطبعة :األولى 1405 ،هك 1985 -م.
 مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا :عبد الرحمن بن أبي بكر ،جَّلل الدين السيوطي (توفى:
911هك) تحقيق :الشيخ سمير القاضي الناشر :مؤسسة الكتب الثقافية  -دار الجنان للنشر
والتوزيع الطبعة :األولى 1408 ،هك  1988 -م.
 المنتقى شرح الموطأ :أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي
الباجي األندلسي (توفى 474هك) ،الناشر :مطبعة السعادة  -بجوار محافظة مصر ،الطبعة
األولى 1332 ،هك.

134

الفهارس العامة

 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (توفى
676هك) ،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت ،الطبعة الثانية.1392 ،

 المنهل الحديث في ش

رح الحديث :األستاذ الدكتور موسى شاهين الشين الناشر :دار

المدار اإلسَّلمي الطبعة :األولى 2002 ،م.

نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار :أبو محمد محمود بن أحمد بن

موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى ( -توفى855هك) أبو تميم ياسر بن
إبراهيم الناشر :و ازرة األوقاف والشؤون اإلسَّلمية – قطر الطبعة :األولى1429 ،ه  2008 -م.

 نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج الزيلعي :جمال الدين أبو
محمد عبد اهلل بن يوسف بن محمد الزيلعي (توفى 762هك) ،تحقيق :محمد عوامة ،الناشر:
مؤسسة الريان للطباعة والنشر  -بيروت  -لبنان /دار القبلة للثقافة اإلسَّلمية  -جدة –
السعودية ،الطبعة األولى1418 ،هك1997/م.

 نيل األوطار :محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني (توفى1250هك) ،تحقيق:
عصام الدين الصبابطي ،الناشر :دار الحديث ،مصر ،الطبعة األولى1413 ،هك 1993 -م.

رابعاً :كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية:

 األشباه والنظائر :عبد الرحمن بن أبي بكر ،جَّلل الدين السيوطي (توفى911 :هك) الناشر :دار
الكتب العلمية ،الطبعة :األولى1411 ،هك 1990 -م ،عدد األجزاء1 :

 أنوار البروق في أنواء الفروقى :أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن
المالكي الشهير بالقرافي (توفى684 :هك) الناشر :عالم الكتب الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.

 التبصرة في أصول الفقه :أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (توفى476هك)،
تحقيق :د .محمد حسن هيتو ،الناشر :دار الفكر – دمشق ،الطبعة األولى1403 ،ه.

 شرح تنقيح الفصول شرح تنقيح الفصول :أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد
الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (توفى 684هك) تحقيق :طه عبد الرؤوف سعد الناشر :شركة

الطباعة الفنية المتحدة الطبعة :األولى 1973 ،م.

 شرح رسالة رفع المالم عن األئمة األعالم ،المؤلف :يوسف بن محمد علي العفيص ،مصدر
الكتاب :دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسَّلمية

 شرح مختصر الروضة :سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري ،أبو الربيع ،نجم
الدين (توفى716 :هك) تحقيق :عبد اهلل بن عبد المحسن التركي الناشر :مؤسسة الرسالة الطبعة:
األولى 1407 ،هك1987/م .
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 شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي :المؤلف :حمد بن عبد اهلل بن عبد العزيز الحمد ،مصدر
الكتاب :دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسَّلمية.

 كشف األسرار شرح أصول البزدوي :عبد العزيز بن أحمد بن محمد ،عَّلء الدين البخاري الحنفي
(توفى730هك) الناشر :دار الكتاب اإلسَّلمي الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.

 المحصول في أصول الفقه :القاضي محمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العربي(توفى543هك)،
تحقيق :حسين علي اليدري  -سعيد فودة ،الناشر :دار البيارق– عمان ،الطبعة األولى1420 ،هك
1999 -م.

الناشر :مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان الطبعة :األولى1420 ،هك-

 1999م.
ول ِ
ِ
أص ِ
الفقه :أبو الوفاء ،علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري،
الواضح في ُ
َ 
المحسن التركي.
(توفى513 :هك) تحقيق الدكتور َعبد اهلل بن َعبد ُ
خامساً :كتب الفقه:
 -1الفقه الحنفي:

 االختيار لتعليل المختار :عبد اهلل بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي ،مجد الدين أبو الفضل
الحنفي (توفى683هك) ،عليها تعليقات :الشيخ محمود أبو دقيقة (من علماء الحنفية ومدرس بكلية
أصول الدين سابقا) ،الناشر :مطبعة الحلبي  -القاهرة ،تاريخ النشر1356 :هك 1937 -م.

 البحر الرائق شرح كنز الدقائق :زين الدين بن إبراهيم بن محمد ،المعروف بابن نجيم المصري
(توفى970هك) ،الناشر :دار الكتاب اإلسَّلمي ،الطبعة الثانية  -بدون تاريخ.

 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :عَّلء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي
(توفى587هك) ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية1406 ،هك 1986 -م.

 البناية شرح الهداية :أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الغيتابى الحنفي بدر الدين العينى
(توفى855هك) ،الناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى1420 ،هك 2000-م.

 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ِّ
الش ْل ِب ِّي :عثمان بن علي بن محجن البارعي ،فخر
الدين الزيلعي الحنفي (توفى 743هك) ،الحاشية :شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس
بن إسماعيل بن يونس ِّ
الشْلبِ ُّي (ت 1021هك) ،الناشر :المطبعة الكبرى األميرية  -بوالق ،القاهرة،

الطبعة األولى 1313 ،هك .

 تحفة الفقهاء :محمد بن أحمد بن أبي أحمد ،أبو بكر عَّلء الدين السمرقندي (توفى540هك)،
الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة الثانية 1414 ،هك  1994 -م.
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علي ابن أبي العز الحنفي (توفى 792هك)
علي بن (
 التنبيه على مشكالت الهداية :صدر الدين (
تحقيق ودراسة :عبد الحكيم بن محمد شاكر (جك  - )3 ،2 ،1أنور صالح أبو زيد (جك )5 ،4
أصل الكتاب :رسالة ماجستير  -الجامعة اإلسَّلمية بالمدينة المنورة الناشر :مكتبة الرشد ناشرون
 -المملكة العربية السعودية الطبعة :األولى 1424 ،هك  2003 -م.

 الحجة على أهل المدينة :أبو عبد اهلل محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني(توفى189 :هك)،
تحقيق :مهدي حسن الكيَّلني القادري ،الناشر :عالم الكتب – بيروت ،الطبعة الثالثة1403 ،ه.

 رد المحتار على الدر المختار :ابن عابدين ،محمد أمين بن عابدين الدمشقي الحنفي
(توفى1252هك) ،الناشر :دار الفكر  -بيروت ،الطبعة الثانية1412 ،هك 1992 -م.

 شرح مختصر الطحاوي :أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (توفى  370هك)
تحقيق :د .عصمت اهلل عنايت اهلل محمد  -أ .د .سائد بكداش  -د محمد عبيد اهلل خان  -د

زينب محمد حسن فَّلتة الناشر :دار البشائر اإلسَّلمية  -ودار السراج الطبعة :األولى  1431هك
 2010 -م.

 اللباب في الجمع بين السنة والكتاب :جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود
األنصاري الخزرجي المنبجي (توفى 686هك) تحقيق :د .محمد فضل عبد العزيز المراد الناشر:

دار القلم  -الدار الشامية  -سوريا /دمشق  -لبنان /بيروت الطبعة :الثانية1414 ،هك -
1994م.

 المبسوط :محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي (ت483هك) ،الناشر :دار
المعرفة – بيروت ،بدون طبعة ،تاريخ النشر1414 :هك 1993 -م.

 الهداية في شرح بداية المبتدي :علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني ،أبو
الحسن برهان الدين (توفى593هك) ،تحقيق :طَّلل يوسف ،الناشر :دار احياء التراث العربي -
بيروت – لبنان.

 -2الفقه المالكي:

 بداية المجتهد ونهاية المقتصد :أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي
الشهير بابن رشد الحفيد (توفى595هك) ،الناشر :دار الحديث – القاهرة ،بدون طبعة ،تاريخ
النشر1425 :هك  2004 -م.

 البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة :أبو الوليد محمد بن أحمد بن
رشد القرطبي (توفى520هك) ،تحقيق :د محمد حجي وآخرون ،الناشر :دار الغرب اإلسَّلمي،
بيروت – لبنان ،الطبعة الثانية 1408 ،هك  1988 -م.

 التاج واإلكليل لمختصر خليل :محمد بن يوسف بن أبي القاسم ،أبو عبد اهلل المواق المالكي
(توفى897هك) ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى1416 ،هك 1994 -م.
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 جامع األمهات :عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس ،أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب
الكردي المالكي (توفى646هك) ،تحقيق :أبو عبد الرحمن األخضر األخضري ،الناشر :اليمامة

للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية1421 ،هك 2000 -م.

 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (توفى1230هك)،
الناشر :دار الفكر ،بدون طبعة وبدون تاريخ.

 شرح مختصر خليل للخرشي :محمد بن عبد اهلل الخرشي المالكي أبو عبد اهلل(توفى1101هك)،
الناشر :دار الفكر للطباعة – بيروت ،بدون طبعة وبدون تاريخ.

 الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني :أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا،
شهاب الدين النفراوي األزهري المالكي (توفى1126 :هك) الناشر :دار الفكر الطبعة :بدون ،تاريخ
النشر1415 :هك 1995 -م.

 القوانين الفقهية :أبو القاسم ،محمد بن أحمد ،ابن جزي الكلبي الغرناطي (توفى741هك) بدون
طبعة وال تاريخ.
المد َّونة وح ِّل م ِ
اهج التَّ ِ
ِ
حص ِ
شكالتها :أبو الحسن علي بن
ش ِ
يل ونتائج لطائف التَّأ ِْويل في َ
رح َ
 م َن ُ
َ ُ
علي ،الناشر:
سعيد الرجراجي (توفى :بعد 633هك) ،اعتنى به :أبو الفضل (
الد َ
مياطي  -أحمد بن (
دار ابن حزم ،الطبعة األولى 1428 ،هك  2007 -م.

 مواهب الجليل في شرح مختصر خليل :شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن محمد ،المعروف
الرعيني المالكي (توفى954هك) ،الناشر :دار الفكر ،الطبعة الثالثة1412 ،هك -
بالحطاب ُّ
1992م.

 -3الفقه الشافعي:

 أسنى المطالب في شرح روض الطالب :زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري ،زين الدين أبو
يحيى السنيكي (توفى926هك) ،الناشر :دار الكتاب اإلسَّلمي ،بدون طبعة وبدون تاريخ.

 اإلقناع في الفقه الشافعي :أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي،
الشهير بالماوردي (توفى450هك) ،بدون طبعة وال تاريخ نشر.

 األم :الشافعي أبو عبد اهلل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن
عبد مناف المطلبي القرشي المكي (توفى204هك) ،الناشر :دار المعرفة  -بيروت ،سنة النشر:
1410هك1990/م.

 البيان في مذهب اإلمام الشافعي :أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني
الشافعي (توفى558هك) ،تحقيق :قاسم محمد النوري ،الناشر :دار المنهاج – جدة ،الطبعة
األولى1421 ،هك 2000 -م.
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 جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود :شمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن عبد
الخالق ،المنهاجي األسيوطي ثم القاهري الشافعي (توفى880 :هك) حققها وخرج أحاديثها :مسعد
عبد الحميد محمد السعدني الناشر :دار الكتب العلمية بيروت – لبنان الطبعة :األولى 1417 ،هك

 1996 -م.

الب َج ْي َرِم (ي المصري الشافعي
 حاشية البجيرمي على شرح المنهج :سليمان بن محمد بن عمر ُ
(توفى1221هك) نشر مطبعة الحلبي الطبعة :بدون طبعة تاريخ النشر1369 :هك 1950 -م.
 الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني :أبو الحسن علي بن
محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهير بالماوردي (توفى450هك) ،تحقيق :الشيخ
علي محمد معوض  -الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت –
لبنان ،الطبعة األولى 1419 ،هك 1999 -م.

 روضة الطالبين وعمدة المفتين :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (توفى676هك)،
تحقيق :زهير الشاويش ،نشر :المكتب اإلسَّلمي ،بيروت  -دمشق  -عمان ،الطبعة الثالثة،
1412هك1991 /م.

 فتح العزيز بشرح الوجيز :ألبي حامد الغزالي (توفى 505هك) ،عبد الكريم بن محمد الرافعي
القزويني (توفى623هك) ،الناشر :دار الفكر.

 الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي :تأليف الدكتور مصطفى ِ
الخ ْن ،الدكتور ُمصطفى
ُ
البغا ،علي ال (ش ْربجي الناشر :دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق الطبعة :الرابعة1413 ،هك
ُ
 1992 -م.

 كفاية األخيار في حل غاية االختصار :أبو بكر بن محمد الحسيني الحصني ،تقي الدين الشافعي
(توفى829هك) ،تحقيق :علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان ،الناشر :دار الخير –
دمشق ،الطبعة األولى1994 ،م.

 المجموع شرح المهذب :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (توفى676 :هك) ،الناشر:
دار الفكر.

 مختصر المزني :إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل ،أبو إبراهيم المزني (توفى264هك) ،الناشر :دار
المعرفة – بيروت ،سنة النشر1410 :هك1990/م.

 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج :شمس الدين ،محمد بن أحمد الخطيب الشربيني
الشافعي (توفى977هك) ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى1415 ،هك 1994 -م.

 المهذب في فقة اإلمام الشافعي :أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (توفى476هك)،
الناشر :دار الكتب العلمية ،بدون طبعة وال تاريخ.
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 نهاية المطلب في دراية المذهب :عبد الملك بن عبد اهلل بن يوسف بن محمد الجويني ،الملقب
الديب ،الناشر :دار المنهاج،
بإمام الحرمين (توفى478هك) ،تحقيق :أ .د /عبد العظيم محمود (
الطبعة األولى1428 ،هك 2007 -م.

 الوسيط في المذهب :أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (توفى505هك) ،تحقيق :أحمد
محمود إبراهيم  ،محمد محمد تامر ،الناشر :دار السَّلم – القاهرة ،الطبعة األولى.1417 ،

(توفى968 :هك) تحقيق :عبد اللطيف محمد موسى السبكي الناشر :دار المعرفة بيروت – لبنان.

 -4الفقه الحنبلي:

 اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل :موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم
الحجاوي المقدسي ،ثم الصالحي ،شرف الدين ،أبو النجا.
الطبعة :الثالثة 1424 ،هك  2003 -م.

 اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف :عَّلء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي
الدمشقي الصالحي الحنبلي (توفى885هك) ،الناشر :دار إحياء التراث العربي ،الطبعة الثانية -
بدون تاريخ.

 التعليقة الكبيرة في مسائل الخالف علي مذهب أحمد :القاضي أبو يعلى الفََّراء محمد بن الحسين
بن محمد بن البغدادي الحنبلي (توفى  458هك) تحقيق :لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور
الدين طالب الناشر :دار النوادر الطبعة :األولى 1431 ،م  2010 -هك عدد األجزاء.3 :

 دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات :منصور بن يونس البهوتى
الحنبلى(توفى1051هك) ،الناشر :عالم الكتب ،الطبعة األولى1414 ،هك 1993 -م.

 الروض المربع شرح زاد المستقنع :منصور بن يونس البهوتى الحنبلي (توفى1051هك) ،خرج
أحاديثه :عبد القدوس محمد نذير ،الناشر :دار المؤيد  -مؤسسة الرسالة.

 شرح الزركشي :شمس الدين محمد بن عبد اهلل الزركشي المصري الحنبلي (توفى772هك)،
الناشر :دار العبيكان ،الطبعة األولى 1413 ،هك  1993 -م.

 الشرح الكبير على متن المقنع :عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي
الحنبلي ،أبو الفرج ،شمس الدين (توفى682هك) ،الناشر :دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع،

أشرف على طباعته :محمد رشيد رضا صاحب المنار.

 الشرح الممتع على زاد المستقنع :محمد بن صالح بن محمد العثيمين (توفى1421هك) ،دار
النشر :دار ابن الجوزي ،الطبعة األولى 1428 - 1422 ،هك.

 شرح زاد المستقنع :محمد بن محمد المختار الشنقيطي مصدر الكتاب :دروس صوتية قام
بتفريغها موقع الشبكة اإلسَّلمية .http://www.islamweb.net
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 الكافي في فقه اإلمام أحمد :أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ،الشهير بابن قدامة المقدسي (توفى620هك) ،الناشر دار

الكتب العلمية ،الطبعة األولى1414 ،هك  1994 -م.

 كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع :عَّلء الدين علي بن سليمان المرداوي ،محمد بن مفلح بن
محمد بن مفرج(توفى763هك) ،تحقيق :عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ،الناشر :مؤسسة الرسالة،
الطبعة األولى  1424هك  2003 -م.

 كشاف القناع عن متن اإلقناع :منصور بن يونس البهوتى الحنبلى (توفى 1051هك) ،الناشر:
دار الكتب العلمية ،بدون طبعة وال تاريخ .

 المغني البن قدامة :أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي
المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ،الشهير بابن قدامة المقدسي (توفى620هك) ،الناشر :مكتبة القاهرة،
بدون طبعة ،تاريخ النشر1388 :هك 1968 -م.

 الملخص الفقهي :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان الناشر :دار العاصمة ،الرياض ،المملكة
العربية السعودية الطبعة :األولى1423 ،هك

الم َنجَّى بن عثمان بن أسعد ابن المنجى التنوخي الحنبلي
 الممتع في شرح المقنع :زين الدين ُ
( 695 - 631هك) تحقيق :عبد الملك بن عبد اهلل بن دهيش.
 منتهى اإلرادات :تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار ،تحقيق :عبد اهلل
بن عبد المحسن التركي الناشر :مؤسسة الرسالة الطبعة :األولى1999 ،م
سادساً :كتب الفقه العام:

 اإلسالم سؤال وجواب ،محمد صالح المنجد.

 صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب األئمة :أبو مالك كمال بن السيد سالم مع تعليقات
فقهية معاصرة :فضيلة الشيخ /ناصر الدين األلباني فضيلة الشيخ /عبد العزيز بن باز فضيلة

الشيخ /محمد بن صالح العثيمين الناشر :المكتبة التوفيقية ،القاهرة – مصر عام النشر2003 :م.

 فقه السنة :سيد سابق (توفى 1420هك) الناشر :دار الكتاب العربي ،بيروت – لبنان الطبعة:
الثالثة 1397 ،هك  1977 -م.

 الفقه على المذاهب األربعة :عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (توفى1360 :هك) الناشر:
دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان الطبعة :الثانية 2003 ،م

 مجموع الفتاوى :تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (توفى 728هك)،
تحقيق :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ،الناشر :مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،

المدينة النبوية ،المملكة العربية السعودية ،عام النشر1416 :هك1995/م.
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 مختصر اختالف العلماء :أبو جعفر أحمد بن محمد بن سَّلمة بن عبد الملك بن سلمة األزدي
الحجري المصري المعروف بالطحاوي (توفى321هك) ،تحقيق :د .عبد اهلل نذير أحمد ،الناشر:

دار البشائر اإلسَّلمية – بيروت ،الطبعة الثانية1417 ،ه.

 مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات :أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
األندلسي القرطبي الظاهري (توفى456هك) ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت.

 الموسوعة الفقهية الكويتية :صادر عن :و ازرة األوقاف والشئون اإلسَّلمية – الكويت ،الطبعة:
(من  1427 - 1404هك) ،األجزاء  :23 - 1الطبعة الثانية ،دار السَّلسل – الكويت ،األجزاء
 :38 - 24الطبعة األولى ،مطابع دار الصفوة – مصر ،األجزاء  :45 - 39الطبعة الثانية،

طبع الو ازرة.

 موسوعة مسائل الجمهور في الفقه :محمد نعيم محمد هاني ساعي الناشر :دار السَّلم للطباعة
والنشر والتوزيع والترجمة ،مصر الطبعة :الثانية1428 ،هك 2007 -م.
سابعاً :كتب اللغة والمصطلحات:

 أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء :قاسم بن عبد اهلل بن أمير علي
القونوي الرومي الحنفي (توفى978هك) ،تحقيق :يحيى حسن مراد ،الناشر :دار الكتب العلمية،
الطبعة 2004م1424-هك.

كرزاق الحسك ك ككيني،
محمك ك ككد بك ك ككن عبك ك ككد الك ك ك (
محمك ك ككد بك ك ككن (
 تــــــاج العــــــروس مــــــن جــــــواهر القــــــاموس( :
َّ
الزبيدي(توفى1205هك) ،تحقيق :مجموعة من المحققين ،الناشر :دار الهداية.
تحقيق :محمد عوض مرعب نشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة :األولى2001 ،م

 التعريفات :الجرجاني :علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (توفى816 :هك) تحقيق:
ضبطه وصححه جماعة من العلماء الناشر :دار الكتب العلمية بيروت –لبنان الطبعة :األولى

1983م

 تهذيب اللغة :محمد بن أحمد بن األزهري الهروي ،أبو منصور (توفى370 :هك)

 جمهرة اللغة :أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي (توفى 321هك) تحقيق :رمزي منير
بعلبكي الناشر :دار العلم للمَّليين – بيروت الطبعة :األولى1987 ،م

 شرح حدود ابن عرفة :محمد بن قاسم األنصاري ،أبو عبد اهلل ،الرصاع التونسي المالكي (ت:
894هك) الناشر :المكتبة العلمية الطبعة :األولى1350 ،هك

 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي

(توفى393هك) ،تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار ،الناشر :دار العلم للمَّليين– بيروت ،الطبعة
الرابعة 1407هك 1987 -م.
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 غريب الحديث :المؤلف :أبو ُعبيد القاسم بن سَّل(م بن عبد اهلل الهروي البغدادي (المتوفى:
 224هك) المحقق :د .محمد عبد المعيد خان الناشر :مطبعة دائرة المعارف العثمانية ،حيدر آباد
 -الدكن الطبعة :األولى 1384 ،هك  1964 -م.

سن العربي :المؤلف :ابن السكيت ،أبو يوسف يعقوب بن إسحاق (المتوفى:
 الكنز اللغوي في اللَ َ
244هك) المحقق :أوغست هفنر الناشر :مكتبة المتنبي – القاهرة.
الطبعة :األولى 1421 ،هك  2000 -م

 لسان العرب :محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى
اإلفريقى(توفى711هك) ،الناشر :دار صادر – بيروت ،الطبعة الثالثة 1414 -هك.

 مجمع بحار األنوار في غرائب التنزيل ولطائف األخبار :جمال الدين ،محمد طاهر بن علي
الصديقي الهندي الفَتَّنِي الكجراتي (توفى 986هك) الناشر :مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية
الطبعة :الثالثة 1387 ،هك 1967 -م.

 المحكم والمحيط األعظم :المؤلف :أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ت458 :هك
المحقق :عبد الحميد هنداوي الناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت

 المحيط في اللغة :إسماعيل بن عباد بن العباس ،أبو القاسم الطالقاني ،المشهور بالصاحب بن
عباد (توفى385 :هك)

 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير :أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي ،أبو
العباس (توفى 770هك) الناشر :المكتبة العلمية – بيروت

 المطلع على ألفاظ المقنع :محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي ،أبو عبد اهلل ،شمس الدين
(المتوفى709 :هك) المحقق :محمود األرناؤوط وياسين محمود الخطيب الناشر :مكتبة السوادي
للتوزيع الطبعة :الطبعة األولى 1423هك  2003 -م

 المعجم الوسيط :مجمع اللغة العربية بالقاهرة  -تأليف(إبراهيم مصطفى /أحمد الزيات /حامد عبد
القادر /محمد النجار) الناشر :دار الدعوة.

 معجم ديوان األدب :أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي( ،المتوفى350 :هك)
تحقيق :دكتور أحمد مختار عمر مراجعة :دكتور إبراهيم أنيس طبعة :مؤسسة دار الشعب
للصحافة والطباعة والنشر ،القاهرة عام النشر 1424 :هك  2003 -م

 معجم متن اللغة (موسوعة لغوية حديثة) :المؤلف :أحمد رضا (عضو المجمع العلمي العربي
بدمشق) الناشر :دار مكتبة الحياة – بيروت عام النشر 1380 - 1377 :هك

 معجم مقاييس اللغة :أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،أبو الحسين (توفى 395هك)
تحقيق :عبد السَّلم محمد هارون الناشر :دار الفكر عام النشر1399 :هك 1979 -م
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 معجم مقاييس اللغة :أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،أبو الحسين (المتوفى395 :هك)
المحقق :عبد السَّلم محمد هارون الناشر :دار الفكر عام النشر1399 :هك 1979 -م.

 المغرب في ترتيب المعرب :ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على ،أبو الفتح ،برهان الدين
ى (توفى610هك) الناشر :دار الكتاب العربي الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
المطَِّرِز (
الخوارزمي ُ
 منتخب من صحاح الجوهري :أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (توفى 393هك)
ِ
ِ
َّ
المه ّذ ِب :محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال
ب ِفي ت ْف ِسير
ستَ ْع َذ ُ
الم ْ
غريب أ ْلفَاظ َ
 الن ْظ ُم ُ
الركبي ،أبو عبد اهلل ،المعروف ببطال (توفى 633هك) دراسة وتحقيق وتعليق :د .مصطفى عبد
الحفيظ َسالِم الناشر :المكتبة التجارية ،مكة المكرمة عام النشر 1988 :م
 النهاية في غريب الحديث واألثر :مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن
محمد ،ابن األثير(توفى 606هك) ،تحقيق :طاهر أحمد الزاوى  -محمود محمد الطناحي ،الناشر:
المكتبة العلمية  -بيروت1399 ،هك 1979 -م.
ثامناً :كتب التراجم والطبقات:

 أسد الغابة :أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد
الشيباني الجزري ،عز الدين ابن األثير (توفى630هك) الناشر :دار الفكر – بيروت1989 ،م

 إعالم الموقعين عن رب العالمين :محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم
الجوزية (المتوفى751 :هك) محمد عبد السَّلم إبراهيم الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت،
الطبعة :األولى1411 ،هك 1991 -م.

 األعالم :خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس ،الزركلي الدمشقي (توفي1396 :هك)
الناشر :دار العلم للمَّليين الطبعة :الخامسة عشر ،أيار/مايو  2002م.

 اإلمام مالك بن أنس – إمام دار الهجرة :عبد الغني الدقر ،طبعة دار القلم دمشق ،الطبعة الثانية
1419ه 1998 -م.

 اإلمام محمد بن الحسن الشيباني –نابغة الفقه اإلسَّلمي :الدكتور علي أحمد الندوي ،طبعة دار
القلم دمشق ،الطبعة األولى 1414ه 1994 -م.

 البداية والنهاية :أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (توفى:
774هك) تحقيق :علي شيري الناشر :دار إحياء التراث العربي الطبعة :األولى  1988م.

 تذكرة الحفاظ :شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ ْايماز الذهبي
(توفى748هك) ،الناشر :دار الكتب العلمية بيروت  -لبنان ،الطبعة األولى1419 ،هك 1998 -م.
 ترتيب المدارك وتقريب المسالك :أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي (توفى
544هك) ،تحقيق :جزء  :1ابن تاويت الطنجي 1965 ،م ،جزء  :4 ،3 ،2عبد القادر
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الصحراوي 1970 - 1966 ،م ،جزء  :5محمد بن شريفة ،جزء  :8 ،7 ،6سعيد أحمد أعراب
1983 - 1981م ،الناشر :مطبعة فضالة  -المحمدية ،المغرب ،الطبعة :األولى.

 جمهرة تراجم الفقهاء المالكية :د .قاسم علي سعد الناشر :دار البحوث للدراسات اإلسَّلمية
واحياء التراث ،دبي الطبعة :األولى.2002

 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب :إبراهيم بن علي بن محمد ،ابن فرحون ،برهان
الدين اليعمري(توفى799 :هك) ،تحقيق :الدكتور محمد األحمدي أبو النور ،الناشر :دار التراث

للطبع والنشر ،القاهرة.

 سير أعالم النبالء :شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ ْايماز الذهبي(توفى
748هك) ،تحقيق :مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط ،الناشر :مؤسسة
الرسالة ،الطبعة الثالثة1405 ،هك 1985/م.

 شجرة النور الزكية في طبقات المالكية :محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف
(توفى1360هك) علق عليه :عبد المجيد خيالي الناشر :دار الكتب العلمية ،لبنان الطبعة :األولى،
2003م.

 مالك حياته وعصره  -آراؤه وفقهه :محمد أبو زهرة ،طبعة دار الفكر العربي ،الطبعة الثانية.

 المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل أفريقية واألندلس والمغرب :اإلمام الفقيه أبو
العباس أحمد بن يحيى الونشريسي ،تحقيق محمد حجي ،دار النشر و ازرة األوقاف – المغرب ،بلد

النشر الرباط بيروت – سنة الطبع .1981 - 1451

 وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان :أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي
بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي (توفى681هك) ،تحقيق :إحسان عباس ،الناشر :دار صادر
بيروت1994 ،م.

145

الفهارس العامة

فه س آل ا ل آن
م.

رقم

اآليـــة

اآلية

رقم الصفحة

سورة البقرة

.1

{ َو َأ َح َّل اّللَُّ ا ْل َب ْي َع }....

275

،59 ،27 ،1

.2

{ َو َأ ْش ِهدُ ْو ْا إِ َذا َت َبا َي ْعت ُْم}

282

27

.3

ِ
ّلل َح َّق ُت َقاته}...
ين َآمنُوا ا َّت ُقوا ا ََّ
{ َيا َأ ه َُّيا ا َّلذ َ

122 ،84 ،66

سورة ال عمران
102

1

سورة النساء

.4

َّاس ا َّت ُقوا َر َّبك ُُم ا َّل ِذي َخ َل َقك ُْم ِم ْن َن ْف ٍ
س
{ َيا َأ ه َُّيا الن ُ

.5

ُون ِ َِت َار ًة َع ْن ت ََر ٍ
اض ِمنْك ُْم}
{إِال َأ ْن َتك َ

1

1

و ِ
احدَ ٍة}...
َ

29

ج،38 ،27 ،
57

سورة األعراف

.6

ِ
ِ
ون }
ََّب َّما ُه ْم فِ ِيه َو َباطِ ٌل َّما كَانُوا َي ْع َم ُل َ
{ إ َّن ََٰه ُؤ َالء ُمت َّ ٌ

139

88

سورة يونس

.7

{ ُق ْل َأ َر َأ ْيتُم َّما َأنز ََل اّللهُ َلكُم ِّمن ِّرز ٍْق َف َج َع ْلتُم ِّمنْ ُه}

59

ج

.8

{ َإ َّن ال َّظ َّن الَ ُيغْنِي ِم َن َْ
اْل ِّق َش ْيئًا}

36

108

.9

{ ُق ْل ه ْل يست َِوي ا َّل ِذين يع َلم َ ِ
ون}
ين َال َي ْع َل ُم َ
ون َوا َّلذ َ
َ َْ ُ
َ َْ

سورة الزمر

9

1

سورة األحقاف

.10

{ َر ِّب َأ ْو ِز ْعنِي َأ ْن َأ ْشك َُر نِ ْع َمت َ
ل}
َك ا َّلتِي َأ ْن َع ْم َ
ت َع َ َّ

15

ج

سورة الحشر
.11

7

{ َو َما ََنَاك ُْم َعنْ ُه َفا ْنت َُهوا}

146

61

الفهارس العامة

فه س حا ث لنبو
الرقم
-1
-2
-3
-4

طرف الحديث
ِ
ب َو َخ َرٌز
أُتِ َي َر ُسو ُل اهلل َ و ُه َو بِ َخ ْي َب َر بِِق ََّل َد ٍة ِفيهَا َذ َه ٌ

أريت إن منع اهلل الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ...
أ
ِ
يب َرُج ٌل في عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ِفي ثِ َم ٍار
أُص َ
ِ
ص َّدقُوا َعلَ ْي ِه "...
اعهَا فَ َكثَُر َد ْيُنهُ ،فَقَ َ
ْابتَ َ
ال َر ُسو ُل اهلل  " :تَ َ
ِ
ام ِة فُ (جا اًر ...
(
إن الت( (ج َار ُي ْب َعثُ َ
ون َي ْوَم اْلق َي َ

الصفحة
107 ،93
61 ،46 ،43
53 ،50
28

-5

ثمر فأصابته جائحة فَّل يحل لك أن تأخذ
إن بعت من أخيك ًا

-6

إنما البيع عن تراض ...

38

-7

البي ِ
يتفرقا ..
ِّعان بالخيار ما لم َّ

27

-8

خير ...
تألى فَّلن أن يفعل ًا

-9

منه شيئا ...

َّ
ب
الذ َه ُ

َّ
ب
 -10الذ َه ُ

53 ،50

بِ َّ
الذ َه ِب تِ ْب ُرهُ َو َع ْيُنهُ َوْزًنا بِ َوْزٍن
ضةُ بِاْل ِفض ِ
بِ َّ
الذ َه ِبَ ،واْل ِف َّ
َّةَ ،واْلُب ُّر بِاْلُبِّر ...

َ -11ال تَبِ ْع َما لَْي َس ِع ْن َد َك.
-12

54

92
123 ،85
38
،58 ،57 ،38

ال تبع ما ليس عندك...

61 ،60
سواء بِسو ٍ
اء ...
ََ ً ََ
ِ
ِ
ِ
ضهَا...
مثْ ًَّل بِم ْث ٍلَ ،والَ تُشفُّوا َب ْع َ

107

 -15المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا

100

اما فَ ََّل َيبِ ْعهُ َحتَّى َي ْكتَالَهُ
اشتَرى طَ َع ً
ال َن ِاد ًما َب ْي َعتَهُ أَقَالَهُ اللَّهُ َعثَْرتَهُ يوم القيامة
أَقَ َ

111

الذ َهب بِ َّ
الَ تَبِيعوا َّ
الذ َه ِب إِ َّال
َ
-13
ُ
الذ َهب بِ َّ
الَ تَبِيعوا َّ
الذ َه ِب إِ َّال
َ
-14
ُ
َ -16من
َ -17م ْن

َخ ِ
ال أ ِ
ْخ ْذ ِم ْن م ِ
يه َش ْيًئا ...
َص َابتْهُ َجائِ َحةٌ ،فَ ََّل َيأ ُ
َ -18م ْن َب َ
اع ثَ َم ًار فَأ َ
َ

147

85

117
51
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الرقم

طرف الحديث

 -19من باع نخَّلً قد أبرت فثمرها للبائع ،إال أن يشترط المبتاع ...

الصفحة
44

الد ِ
َ -20م ْن ُي ِرِد اللَّهُ بِ ِه َخ ْي ًار ُيفَقِّ ْههُ ِفي ِّ
ين
ِ
ص ِاةَ ،و َع ْن َب ْي ِع اْل َغ َرِر ...
َ -21نهَى َر ُسو ُل اهلل َ ع ْن َب ْي ِع اْل َح َ
ِ
ُّب َ ِرة ِم َن التَّ ْم ِرَ ،ال ُي ْعلَ ُم َم ِكيلَتُهَا..
َ -22نهَى َر ُسو ُل اهلل َ ع ْن َب ْي ِع الص ْ

86

 -23نهى عن المحاقلة ،والمزابنة ،والمخابرة ،والثنيا ،إال أن تعلم ...

78 ،75

 -24نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صَّلحها ،نهى البائع والمبتاع...

59

 -25نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صَّلحها ،نهى البائع
والمشتري...

43
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فه س آلثاا
صاحب األثر

الصفحة

الرقم

أنس بن مالك

94

أبوسعيد الخدري

60

عبد اهلل بن أبي بكر

76

محمد بن عبد الرحمن

76

عن ابن عمر

100

-6

ال بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم

عبداهلل بن عباس

92

-7

الد َين َار ِّ
يعوا ِّ
بالدرَه َمين
الدرَه َم (
بالدينارين وال (
الَ تَبِ ُ

عثمان بن عفان

87

مالك بن أوس

101

ربيعة بن أبي عبد الرحمن

75

-1
-2
-3
-4
-5

-8
-9

األ ثر
أال تبيعوا السيوف فيها حلقة فضة بدرهم
أن رجَّل أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه،
فقال النبي (( :تصدقوا عليه)..
باع ثمر حائط له يقال له األفرق بأربعة آالف
درهم واستثنى منه بثمان مائة درهم تم ار
كانت تبيع ثمارها وتستثني منها...
كنت أبيع اإلبل بالبقيع ،فأبيع بالدنانير وآخذ
الدراهم ،وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير.

الورق بالذهب ربا ،إال هاء وهاء ،والبر بالبر
ربا ،إال هاء وهاء
يبيع ثمر حائطه ،ويستثني منه ...
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فه س صط حا ل ه
المصطلح
أبرت
االستثناء

التعريف

الصفحة

بار وابارة وأبره أصلحه ،وأصل اإلبار:
أبر وا ًا
أبر النخل والزرع يأبره ويأبره ًا

44

أن تخرج شيئا أدخلت فيه غيره ،أو تدخله فيما أخرجت منه

73

التلقيح :وهو وضع الذكر في األنثى.
غيره.

اآلفة

بحسب الفطرة أو الخلقة أو غيرها كضعف
هو عدم مطاوعة اآلالت إما َ
اآلالت.

47

اإلقالة

هي رفع العقد ،والغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين.

64

البرسام

علة معروفة وقد برسم الرجل على مالم يسم فاعله فهو مبرسم.

38

البريد

أربعة فراسخ ،والفرسخ :ثَّلثة أميال ،فالبريد الواحد  22كيلو متر ،وعليه األربع

11

كيلو متر تقر ًيبا.
ب اْل َب ْيعُ َب ْينِي َوَب ْي َن َك
َن َيقُ َ
ول اْل َبائِعُ لِْل ُم ْشتَِري :إِ َذا َن َب ْذ ُ
أْ
صاةُ ،فَقَ ْد َو َج َ
ت إِلَ ْي َك اْل َح َ
ِ
يعهُ.
يما َنبِ ُ
فَ

86

بيع الحصاة

برد تساوي  88كيلو متر تقريباً ،فتكون المسافة ثمانية وأربعين ميَّلً.أي 176

التألي

يكون بحلف العبد أال يفعل اهلل كذا ،كأن يقول :واهلل ال يغفر اهلل لفَّلن ،أو ال

50

التبر

ِ
َّ
أن ُي ْع َمَّل.
ب والفضةُ قَْب َل ْ
غير مضروب .أي الذ َه ُ
هو ما كان من الذهب َ
المولَى بما قام عليه من غير زيادة
نقل جميع المبيع إلى ُ

83

التولية
الثنيا

يرحمه.

أن يبيع الرجل ثمرة بستان ويستثني منها قد ار معينا.

64
75

الجائحة

قدر من ثمر أو نبات بعد بيعه.
عادة ًا
هي ما أتلف من معجوز عن دفعه ً
هو البيع بَّل كيل وال وزن وال تقدير.

83

الجفن

جفن السيف غَّلفه والجمع جفون.

96

الحمائل

جمع حمالة وهو المحل بكسر الميم األلى وهو العَّلقة.

96

الخربز

صنف معروف من البطيخ أملس مدور األرؤس منقط ،كأنه األخضر من

56

الجزاف

الخرز
الخرص

الحنظل ،رقيق الجلد ،وهو البطيخ السندي.
وِ
اح َدة الخرزات الَّتِي تنظم ِفي سلك ليتزين بهَا وحمضة ْترتَفع قدر ...
َ

بكسر الخاء :هو الشيء المخروص المقدر.
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التعريف

المصطلح

الصفحة

الدخن

حب الجاورس وواحدته دخنة ،وهو حب صغير فوق حب البرسيم ،وهو طعام

110

الدراهم

جمع درهم وهو اسم للمضروب من الفضة.

83

الدمان

هو الفراء ششن األصابع وششلها ويقال ششلت وهو الغليظ الخشين ويقال

45

الدينار

جمع دينار وهو مثقال من الذهب يساوي  71.5شعيرة تقر ًيبا ،ويراد به الذهب
المسكوك.

83

الركن

أركان الشيء أجزاؤه في الوجود التي ال يحصل إال بحصولها داخلًة في حقيقته محققًة
لهويته.

31

الزهو

اْلكبر والمنظر اْلحسن والنبات الناضر والبسر المتلون واحدته زهوة.
ِ
صفَةُ اْلج َ ِ
ت ِ
وهو الَِّذي ُخلِ َ ِ
اسِم
اس أ َْو َغ ْي ُرهُ فَفَاتَ ْ
ُ
ط بِه ُن َح ٌ
ودة َولَ ْم َي ْخ ُرْج م ْن ْ
َ َُ
الدر ِ
اهِم.
َّ َ

43

الزيف

السودان.

لألسد ششن البراثن ،ويقال :أصاب النخل الدمان :إذا أصابه سواد وفساد.

98

السلت

ضرب من الشعير ليس له قشر يشبه الحنطة يكون بالغور والحجا.

الشبرق

أيضا السيرج والشيرج وهو دهن السمسم.
ويسمى ً

110

الشرط

ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته ،أو ما يقف

34

الشرك

وهي اختَّلط شيء بشيء لغة .وفي الشريعة عبارة عن اختَّلط النصيبين

64

الصاع
الصبرة

مكيال يسع َخ ْم َسة أ َْرطَال َوثلث َو ُه َو أ َْرَب َعة أ َْم َداد بِمد َّ
النبِي صلى اهلل َعلَْي ِه َوسلم
هي الطعام المجتمع كالكومة وجمعها صبر.

77
86

الصرف

الصرف فضل الدرهم في الجودة على الدرهم.

98

العرية

هي أن الرجل كان يهب النخَّلت من حائطه ،فيشق عليه دخول الموهوب له

64

المؤثر على وجوده في إثبات الحكم.

فصاعدا بحيث ال يفرق أحد النصيبين عن اآلخر.

110

عليه
الغرر

هو ما كان له ظاهر يغر المشتري ،وباطن مجهول.

42

الغريم

هو الدائن ،ألنه يلزم الذي عليه الدين ،والمديون ألن الدين الزم له وأيضاً

51

القثاء

وهي نبات معروف ،يشبه الخيار ،لكنه أطول.

56

الخصم.
َ
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المصطلح

التعريف

الصفحة

القشام

بلحا :أي ما بقى على المائدة ونحوها
هو أن ينتفض ثمر النخل قبل أن يصير ً
مما ال خير فيه.

45

القطنية

ما يدخر في البيت من الحبوب ويطبخ.

110

هو أن َيتردد فرعٌ بين أصلين له شبة بكل واحد منهما وشبهه بأحدهما أكثر أو
أقيس َشبهاً وآكد تأثي اًر ،فإنه ُيرد إليه.

49

قياس الشبه
المحاقلة

هي بيع الزرع في سنبله بمقدار من الغلة معلوم.

المخابرة

فهي المزارعة  -بالنصب  -وذلك بأن يستأجر األرض بجزء ريعها.

75

المراطلة

هو بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزًنا.

105

المزابنة
المعاومة

هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر كيَّل ،وبيع العنب بالزبيب كيَّل ،وبيع

الزرع بالحنطة كيَّلً.

75

75

فهي أن يبيع الرجل تمرة بستانه سنتين فصاعدا.

78

الورق

هو المال من الدراهم ،ويجمع على أوراق ،وهو اسم للدراهم المضروبة.

98

الوسق

صاعا باتفاق ،والوسق حمل بعير ،ويساوي ثَّلثمائة وعشرين
يساوي ستون
ً
رطَّل.
ً

65
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فه س عالم
األعالم

الرقم

الصفحة

.1

أبو القاسم محمد بن أحمد الكلبي اشتهر بابن جزي.

32

.2

أبو عبد اهلل إسماعيل بن أبي أويس .

21

.3

أبي الرجال المعروف محمد بن عبد الرحمن بن حارثة.

76

.4

أبي بردة بن أبي موسى األشعري .

124

.5

ربيعة بن أبي عبد الرحمن.

75

.6

زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري ،زين الدين أبو يحيى السنيكي.

64

.7

عبد اهلل بن أبي بكر.

76

153

