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  ت

 ممخص الدراسة بالمغة  العربية
 ىدف الدراسة:

بف الفضؿ في باب المعامبلت، ىدفت الدراسة إلى جمع شتات مسائؿ اإلماـ محمد 
كىك إماـ حنفي المذىب جميؿ القدر كعظيـ اآلراء، كقد جاءت مسائؿ فقو المعامبلت متعددة 
كتندرج تحت غالبية أبكاب المعامبلت منيا: البيع، كاإلجارة، كالشفعة، كالمزارعة، كقد بمغ عدد 

 المسائؿ في باب المعامبلت تسعكف مسألة.
 نتائج الدراسة:

 مصت الدراسة إلى تمييز فقو اإلماـ محمد بف الفضؿ في ىذا الباب بما يأتي:كقد خ
مراعاة اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى الكاقع، فقد كانت فتكاه كأقكالو تنسجـ مع الكاقع الذم عاشو  -1

 .، كذلؾ مثؿ إجازتو لئلجارة الطكيمة كبيع الثمر المتتابعفي تعامبلت الناس

بف الفضؿ بالتيسير كعدـ التشدد، كفي ذلؾ تشجيع لممكمؼ عمى التزاـ  اتصؼ فقو اإلماـ محمد -2
 الحكـ.

اتصؼ اإلماـ محمد بف الفضؿ داخؿ المذىب بمقب الشيخ اإلماـ، كىذا دليؿ عمى مكانتو  -3
 العممية عندىـ.

                                                          ي                       ابتعاد اإلماـ عف التقميد لممذىب الحنفي، حيث أنو كاف يعمؿ كي فتي بما غمب عمى ظنو مف  -4
 .، كمف أمثمة ذلؾ رأيو في ربا العطارؼحكاـاأل

 نبغ اإلماـ محمد بف الفضؿ في باب المعامبلت، كيظير ذلؾ في فتكاه كأقكالو. -5

مسائؿ اإلماـ محمد بف الفضؿ في كتب المذىب الحنفي كانت مكجكدة بمجرد عرض دكف  -6
 أدلة.

 ف، كذلؾ عمى حسب السائؿ.كاف اإلماـ محمد بف الفضؿ يميؿ إلى التفصيؿ في بعض األحيا -7

 :توصيات الدراسة

  ي                                                             ي كصي الباحث طمبة العمـ االىتماـ بفقو األئمة الذم لـ يشتير فقييـ. -1

                                ي                                    ي           عقد كرش عمؿ كمؤتمرات عممية كي ت عرض فييا حياة أكلئؾ األئمة الذيف لـ ي شتير فقييـ. -2

 لمستجدة.االستفادة مف فتاكل كأقكاؿ أكلئؾ األئمة في المسائؿ الفقيية ا -3

  



 

  ث

Abstract 

Purpose of the study: 

This study aimed to collect the scattered Fiqh issues of Imam Muhammad ibn al-

Fadhl in the section of transactions. This Imam is a respectful Hanafi school scholar 

who had great and intelligent opinions. These opinions are classified under a variety 

of Fiqh categories which represent the majority of transaction topics such as sales, 

ijara (hiring out), shuf’ah, and muzara’ah. The number of these issues is ninety 

transaction issues. 

Study Results: 

The study concluded the uniqueness of the jurisprudence of Imam Muhammad ibn 

al-Fadhl in this field as follows: 

1. Imam Muhammad ibn al-Fadhl took into account the reality, which made his 

fatwas and opinions consistent with this reality that considers the actual dealings 

of people. 

2. The jurisprudence of Imam Muhammad ibn al-Fadhl is characterized by moderation 

and avoided extremism. This encouraged people to implement his fatwas. 

3. Imam Muhammad ibn al-Fadhl was ranked within his school of Fiqh as a Sheikh 

and Imam. This indicates his high scientific rank. 

4. The Imam avoided the imitation of the Hanafi school of Fiqh. He used to issue 

fatwas depending on his own thoughts and investigations. 

5. Imam Muhammad ibn al-Fadhl showed special superiority in the field of 

transactions, which clearly appears in his fatwas and opinions. 

6. The issues of Imam Muhammad ibn al-Fadhl in the books of the Hanafi school of 

Fiqh were presented without their evidences. 

7. Imam Muhammad ibn al-Fadhl tended to elaborate on some cases, according to 

the status of the questioner. 

Study Recommendations:  

1. The researcher recommends to the students of knowledge to pay attention to the 

knowledge of the scholars of Fiqh whose jurisprudence is not famous yet. 

2. To arrange workshops and conferences to present the biographies of those imams 

of Fiqh. 

3. To benefit from the fatwas and opinions of those imams in the emerging 

jurisprudence issues. 
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 اقتباس
 

 

 

 

 َْاَاَهَعَوَى وَت
َ
َأ ٌَ َََكَىََواََّلَي ْاََي ََ َآَي ٌَ َاََّلَي ََيَرَفَعَاَّلَلَ ََ َْ َِ َْ ََََ َُ َ
ُ
ََ ََ َ ِ  َ َََ َ َْ َُ َْ َِ َََ َُ ََ َ َ ََ َ ِ  َ ََ ُ  َ ََ َِ ََ َْ ََ
َوَْنََخَبيََ ًَ اََتَع ًَ ََب ٌَََدَرَجاَتََواَّلَلَ َِ ََ َ ََ َ

َُ ََ َْ ََ ََ ََ ِ ََ ُ  َ َََ َ ٍَ َ ََ ََ ََ  

 [11المجادلة: ]
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 اإلىداء
 ،الطيبة في أخبلقيا المرىفة في حسيا، الكفية في عيدىا، الصادقة في حبيا، ىإل

كـ تعبت لنرتاح ككـ سيرت  ،فيض الحناف كالرقة كنبع الجكد كالحناف اشة في مشاعرىا،    ٌ الجي  
تعب مف كالبدف الم نجاحنا، ىعم كالحرص ،الحب لنابالممتمئ  ،القمب المرىؼ ةصاحب ،لنناـ

حالفني ك  ،التي بفضؿ دعائيا أدركت النجاح ،جمناكالتضحية أل ،أعباء العمؿ ألجؿ راحتنا
غدؽ أك  ،كأطاؿ ا عمرىا في طاعتو ،عنا ا ببرىا كطاعتيا  ٌ مت   ،أمي الغالية الحبيبة ،التكفيؽ

 .عمييا الصحة كالعافية

الكاسع الذم يشيد لو كالقمب  ،صاحب األخبلؽ الحميدة ،ركح أبي الغالي الحبيب لىإ
 ،كالطيب كالحب كالكفاء كحميد الشمائؿ -نحسبو كذلؾ  – كؿ مف عرفو بالصبلح كاالصبلح

كبذؿ الجيد العظيـ  ،الذم كابد الحياة بعنائيا، صاحب القمب الكاسع الممتمئ بالحب لآلخريف
ؿ صبلة بالرحمة لو في ك      ن داعيا   ،كالذم أساؿ ا أف أككف في ميزاف حسناتو ،     ن        ن رعاية  كتكجييا  

 .كالغفراف

                    ن                                                     إلى كؿ مف عممني حرفا ، إلى مصابيح الدجى، كأنكار المعرفة، إلى مف نشر العمـ 
ء، كأساتذتنا المخمصيف، إلى مف                                                       ٌ                              فبددكا ظممات الجيؿ، إلى عممائنا الفضبلء، كمشايخنا األجبل 

جبلال  ليـ.   ي ٌ                 ن              ن     ن قب ؿ رؤكسيـ اعترافا  بفضميـ كا 

 ب.ػػػػمػػػػاء القػػػػػكة، كنقػػػػدؽ اإلخػػػػػػػػو صػػػػيػػػػت فػػػػسػػمػػػمػػو، فػػػػاشرتػػػف عػػػؿ مػػإلى ك

 اح.ػػػػرار النجػػػر مف أسػػػػػـ سػػػػػف ىػػػػػي، الذيػػػػػي كأصدقائػػػػػي كأحبابػػػػإلى إخكان

                                                     ن                إلى أسرانا كشيدائنا، الذيف بذلكا أغمى ما يممككف نصرة  لدينيـ كدعكتيـ.

         ن                    ميف عامة  كأىؿ غزة ىاشـ خاصة.إلى المسم

 

                                     إلييم جميعا  أىدي ىذا الجيد المتواضع

 

 



 

  خ

 شكر وتقدير 
َزيَدٍَََكىََ ﴿ :قاؿ تعالى

َ
َََل ََشَمَرَتَى َََْهَِئ َُ ََّ ََ َ َِ
َ ََ َ َْ َُ َْ ََ ََ َ َِ صاحب الفضؿ ، الحمد  رب العالميف، (1) ﴾ََ

    ن أكال   فمو الشكر كمو جزؿ،كؿ كالعطاء األصاحب الفضؿ األ اليسير ما يسره كالسيؿ ما سيمو، كالعطاء،
كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ خمؽ ا أجمعيف، المعمـ كالفقيو  ةنعمو الكثيرة كعطاياه الكفير  ىعم      ن كآخرا  
       ٌ                                                                     ، مف عم ـ األمة معامبلتيا، كعمى الصحابة أجمعيف كمف تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف.األكؿ

    كمػف  "                 ركاه أبػك ىريػرة       فػي مػا           ن                              ن                امتثاالن ألمر ا في اآلية السابقة ككقكفان عند قكؿ الرسػكؿ 
               " مػف صػنع إلػيكـ         ن          مرفكعػان عػف النبػي                           ، ككػذلؾ مػا ركاه ابػف عمػر  (2 )                          لـ يشكر الناس لـ يشػكر ا "

  . (3 )      ن                                                                        معركفان فكافئكه؛ فإف لـ تجدكا ما تكافئكنو فادعكا لو حتى تركا أنكـ قد كافأتمكه "

       الجزيػػؿ               أتقػػدـ بالشػػكر     كاضػػع                                                         فػػإنني بعػػد الحمػػد كالشػػكر  الػػذم كفقنػػي إلتمػػاـ ىػػذا البحػػث المت
    لتػي                    ي                      ىذه الرسالة، كما كأيثنػي عمػى أخبلقػو الطيبػة ا     عمى          ؿ باإلشراؼ          ٌ كالذم تفضٌ              ماىر السكسي،          لمدكتكر/ 

                                                        كالذم لػـ يبخػؿ بكقتػو كعممػو مػف أجػؿ أف تخػرج الرسػالة بشػكميا             كسعة صدره،   ،                      لمستيا في المعاممة معو
     ٌ                          ، كمٌتع المسمميف بعممو كمعرفتو.             ن                      فجزاه ا خيران ككفقو لما يحبو كيرضاه        البلئؽ،

                                           كالشكر كذلؾ إلى عضكم لجنة المناقشة كؿ مف: 

         حفظو ا.             ماىر الحكلي                الدكتكر الفاضؿ/        األستاذ 

         حفظو ا.                  محمد كماؿ السكسي                الدكتكر الفاضؿ/ 

                                                                ٌ        ٌ       كما كأتكجو بخالص شكرم كامتناني إلى صاحب األنامػؿ الذىبيػة التػي مػا كٌمػت كمػا مٌمػت كىػي 
                                                                ٌ                 ات ىػػذه الرسػػالة، إلػػى صػػاحب الجيػػد الكبيػػر كالبػػذؿ العظػػيـ كاإلشػػارات النٌيػػرة، إلػػى الػػذم لػػـ         تكتػػب كممػػ

                                                                                       ن يتكانى كلك لمحظة في طباعة ىذا العمؿ رغـ انشغالو األستاذ القدير جياد النحاؿ جزاه ا خيران.

ٌ                        ن                   كما أتقدـ بالشكر إلى الباحث الذم تبٌرع بمراجعة الرسالة لغكيان األستاذ القدير سػميم                   اف المبللحػة غفػر ا                                    
                                                                                   كمػػا أتقػػدـ بالشػػكر الجزيػػؿ كخػػالص العرفػػاف لجميػػع إخػػكاني كأصػػدقائي، الػػذيف لمسػػت فػػييـ حرصػػيـ        لػو.
نجاز ىذا العمؿ كلك بالدعاء.   الش                                               ديد عمى مكاصمة كا 

 الباحث/ عيد عودة الميموم

                                                           

 [.7 :إبراىيـ] (1)
صححو  ،[1955: رقـ الحديث4/339 باب ما جاء في الشكر لمف أحسف إليؾ،، سنف الترمذم ]الترمذم: (2)

 (.2/1114ج -6534 الحديث رقـ ،نظر: صحيح الجامع الصغير)ا األلباني
صححو [ 1672: رقـ الحديث2/128، أبك داكد: سنف أبي داككد، كتاب الزكاة/ باب عطية مف سأؿ ا] (3)

 .(2/1041ج -6017الجامع الصغير: رقـصحيح )انظر: األلباني 
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 المقدمة:
الحمد  رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف، 

، جاءنا بشريعة غراء، (1)                                           ن                 القائؿ في حديثو الشريؼ: " مف يرد ا بو خيرا  يفقيو في الديف "
                         ٌ                ن      ن      ن ا عمى المحجة البيضاء، كخم ؼ مف بعده تراثا  فقييا  عظيما .كتركن

ثـ انبرل مف بعده عمماء أجبلء كاصمكا الميؿ بالنيار في تبييف كشرح ذلؾ التراث الفقيي 
      ن       ن تفصيبل  كتأصيبل .

فكاف ليـ الدكر األمثؿ كالجيد األعظـ في إبراز األحكاـ الفقيية كتشييد البناء الفقيي 
ف الضياع، فغدا مف ىؤالء أصحاب المذاىب المعركفة كاألقكاؿ المشيكرة، اإلسبلمي كحفظو م

بيف الدارسيف كالباحثيف في جنبات الكتب الفقيية، ممف دكنكا فقيـ في كتبيـ أك سخر ا ليـ 
تبلميذ حفظكا ليـ فقيـ كدكنكه عنيـ، كانغمر مف ىؤالء عدد كبير، فمـ تعرؼ أقكاليـ أك لـ 

 تشتير فتكاىـ.

ىذا االنغمار ألسباب عديدة إما لضياع كتبيـ، أك أنيـ لـ يرزقكا تبلميذ نجباء ككاف 
                                                  ن                               يحفظكف عنيـ األقكاؿ كاالجتيادات، أك لعدـ التدكيف أصبل ، عمى الرغـ أف ليـ أقكاؿ عظيمة 
كأراء سديدة في المسائؿ الفقيية كلكنيا منثكرة في كتب الفقو أك كتب الفتاكل كال يعرفيا كثير مف 

 سيف.الدار 

كمف ىؤالء األئمة المغمكريف اإلماـ محمد بف الفضؿ البخارم الحنفي، صاحب اآلراء 
الفقيية العظيمة، فبل يكاد يخمك باب مف أبكاب الفقو الحنفي كال كتاب مف كتبيـ إال لو فيو قكؿ 

يو،               ن                                                                 أك فتكل، كسعيا  منا إلبراز فقو ذلؾ اإلماـ في جانب المعامبلت، كاالستدالؿ ألقكالو كفتاك 
برازا  لمكانتو الفقيية، ككفاء  لجيكده التي بذليا في خدمة الفقو، كىك الممقب بالشيخ اإلماـ          ن                       ن                                                          كا 
              ن                                                                        عندىـ، كاتباعا  لنيج الباحثيف مف قبمي  السابقيف في ىذا الجيد العظيـ المبارؾ كلكي تكتمؿ 

خالد عرفة في الباقة الفقيية التي ابتدأتيا األخت إيماف أبك شعباف في جانب العبادات كاألخ 
جانب األحكاؿ الشخصية، فإني أضع بيف يدم الدارسيف ىذا البحث المتكاضع حكؿ فقو االماـ 
محمد بف الفضؿ في جانب المعامبلت، كلكي ينتفع طمبة العمـ كالدارسيف بيذه الرسالة فإني 

                                                           

: 4/85]البخارم: صحيح البخارم، كتاب فرض الخمس/ باب قكؿ ا تعالى: }فأف  خمسو كلمرسكؿ{،  (1)
 [.3116رقـ الحديث



 

  ط

                                                                ن           رأيت السيكلة كالكضكح في عرض المسائؿ ما أمكف إلى ذلؾ سبيؿ، معترفا  بقمة جيدم 
 قصاف عممي.كن

 كا أسأؿ أف ينفع بو الدارسيف كيجعؿ لو القبكؿ

                     أول : طبيعة الموضوع:
في  (1)عبارة عف دراسة فقيية تقـك عمى جمع أقكاؿ اإلماـ محمد بف الفضؿ البخارم

جانب المعامبلت، كتجميعيا في مكاف كاحد، كمف ثـ ذكر األدلة عمى أقكالو أك االستدالؿ بو 
 ا مع أقكاؿ العمماء الكاردة في ىذه المسائؿ.بما يصمح كمقارنتي

                       ثانيا : أىمية الموضوع:
 تكمف أىمية المكضكع في الجكانب التالية:

 ارتباط الدراسة كالبحث بإماـ جميؿ مغمكر ىك اإلماـ محمد بف الفضؿ البخارم. -1

 تعمؽ المكضكع بفقو المعامبلت كىك عمـ شريؼ كذك أىمية عند المسمميف، حيث تشتد -2
 حاجة الناس إليو.

إعطاء الفرصة لمدارسيف كالباحثيف عمى االطبلع عمى أراء كأقكاؿ محمد بف الفضؿ الفقيية،  -3
 مما يساعد في تنمية الممكة الفقيية لدييـ.

تجميع أراء اإلماـ محمد بف الفضؿ البخارم في باب المعامبلت في كتاب محمد يسيؿ  -4
 الكصكؿ إلييا.

ة عمى االطبلع عمى كثير مف اآلراء الفقيية المغمكرة، كتنمية ميارة تساعد ىذه الدراس -5
 االستدالؿ لؤلحكاـ.

 إحياء التراث الفقيي القديـ، مما يساعد عمى مكاكبة الفقو لممسائؿ المستجدة. -6

 

 
                                                           

ق في مدينة بخارل، كتكفي عاـ 301د عاـ             ي ، البخارم، ك لىك محمد بف الفضؿ بف رجاء بف زرعة الفضمي (1)
                                 ي                                                      ق، كىك مف فقياء المذىب الحنفي، كي مقب في كتبيـ بالشيخ اإلماـ، حفظ المبسكط، كمف أشير كتبو 381

الفكائد في الفقو كمف أشير تبلميذه اإلماـ الحاكـ صاحب المستدرؾ. انظر إيماف شعباف، فقو اإلماـ محمد 
 (14 - 8 -7بف الفضؿ في العبادات )ص
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                              ثالثا : أسباب اختيار الموضوع:
يماف أبك شعباف ( حكؿ إكماؿ المسيرة العممية التي بدأىا إخكاني الباحثيف ) خالد عرفة ك  -1                        ا 

 فقو محمد بف الفضؿ في تككيف مؤلؼ فقيي كاحد في جميع أبكاب الفقو خاصة بو.

 إبراز دكر اإلماـ كأقكالو في خدمة الفقو اإلسبلمي. -2

الرجكع إلى أقكالو كفتكاه في كثير مف النكازؿ كالمعامبلت المالية في العالـ اإلسبلمي  -3
 لحديثة.     ن                   خصكصا  المعامبلت المالية ا

    ن        ن                                ن                           كفاء  كتقديرا  لجيكد اإلماـ محمد بف الفضؿ خصكصا  أنو ممقب بالشيخ اإلماـ عند  -4
 األحناؼ.

خدمة المكتبة اإلسبلمية كالتراث اإلسبلمي كلك بجيد قميؿ مف خبلؿ تقديـ كتاب يجمع  -5
 أقكاؿ اإلماـ في جانب المعامبلت.

حاجة إلى فقو المعامبلت شديدة كيأتي فقو المعامبلت ذات عبلقة يكمية في حياة الناس، فال -6
 اإلماـ إلعطاء ىذا الجانب مزيد مف المركنة كالسيكلة في المعامبلت المالية كالعقكد.

                                          ن                تعتبر جميع نقاط األىمية السابقة الذكر سببا  الختيار المكضكع. -7

                          رابعا : الدراسات السابقة:
تجمع آراء اإلماـ   سالةر عمى حسب جيدم كاطبلعي فإني لـ أعثر عمى كتاب أك 
 الباحثة إيمان أبو شعبانمحمد بف الفضؿ في كتاب كاحد، إلى أف ظيرت إلى النكر رسالة 

     ن                                                                        حديثا  حكؿ فقو اإلماـ في جانب العبادات، ككذلؾ رسالة أخرل في باب األحكاؿ الشخصية 
ف كانت كتب الفقو الحنفي ذكرت العديد مف أقك  لمباحث خالد عرفة الو في جنباتيا                                                           قيد الكتابة كا 

 دكف االستدالؿ ليا في كثير مف األحياف، كىذا مف أىـ أسباب كتابة مثؿ ىذه الرسائؿ العممية.

                     خامسا : مشكمة البحث:
                                                                           ن       ن نالت آراء الفقياء القدماء كأصحاب المذاىب الفقيية المشيكرة عناية فائقة قديما  كحديثا  

مد بف الفضؿ في باب المعامبلت، كالتي مف طمبة العمـ إلى أنني لـ أعثر عمى كتاب آلراء مح
 تحتاج إلى جمع كدراسة كيمكف صياغة مشكمة البحث كالتالي:

 ما ىو فقو الشيخ اإلمام محمد بن الفضل البخاري في المعامالت ؟

 



 

  ع

                      سادسا : فرضيات البحث:
يفترض الباحث أف اإلماـ محمد بف الفضؿ كاف قامة فقيية في المذىب الحنفي 

 يقة كأقكاؿ مستقمة في جكانب الفقو المتعددة كمنيا المعامبلت.كصاحب شخصية عم

                           سابعا : أىداف وحدود البحث:
ييدؼ البحث إلى كشؼ النقاب عف أقكاؿ كفتاكل اإلماـ محمد بف الفضؿ في باب  -

 المعامبلت كاالستدالؿ ليا ما أمكف، كتدكينيا في كتاب كاحد ليسيؿ الكصكؿ إلييا.

قيية ألقكاؿ اإلماـ محمد بف الفضؿ تقكـ عمى جمع أقكاؿ اإلماـ يتناكؿ البحث دراسة ف -
الخاصة بفقو المعامبلت بالدرجة األكلى، كمف ثـ مقارنة فقو ىذا اإلماـ بمذاىب األئمة 

 األربعة المتبكعيف أبي حنيفة كمالؾ كالشافعي كأحمد رحميـ ا. 

                    ثامنا : منيج البحث:
 قد التزمت في ىذا البحث بما يأتي:

 كفؽ الخطكات التالية: الكصفيعتمدت في عرض المسائؿ عمى المنيج االستقرائي ا

جمع المسائؿ الفقيية لئلماـ محمد بف الفضؿ كأقكالو في فقو المعامبلت مف كتب الفقو  -1
               ن                   كالفتاكل خصكصا  كتب المذىب الحنفي.

ما أمكف  محؿ النزاع إف كجد كسبب الخبلؼتحرير عرض صكرة المسألة بشكؿ كاضح ثـ  -2
 .            ن إلى ذلؾ سبيبل  

                                                        ن                     نسبة األقكاؿ إلى أصحابيا كردىا إلى المظاف األصمية، مراعيا  بذلؾ الترتيب الزمني. -3

ذكر آراء المذاىب األربعة ما أمكف إلى ذلؾ سبيؿ، كذكر مف كافؽ اإلماـ محمد بف الفضؿ  -4
 .كمف خالؼ مع عرض أدلة المذاىب المخالفة لو ما أمكف حتى تعـ الفائدة

 صياغة المسائؿ بصكرة كلغة سيمة حتى يسيؿ االطبلع كالفائدة منيا. -5

اجتيدت في ذكر األدلة ألقكاؿ اإلماـ محمد بف الفضؿ سكاء بذكر أدلة مف كافقو مف أصحاب  -6
 المذاىب األخرل، أك أني أجتيد في ذكر أدلة لو، ذلؾ أف أقكالو ذكرت مف غير دليؿ.

 .في الحاشية السفمية آراء المذاىب األربعةعرض  -7

 التكثيؽ في الحاشية السفمية بذكر اسـ الشيرة لممؤلؼ، ثـ اسـ الكتاب كالجزء كالصفحة. -8



 

  غ

 عزك اآليات القرآنية إلى سكرىا، بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية. -9

رد األحاديث إلى مظانيا، كتكثيقيا بذكر اسـ المصنؼ، كاسـ الكتاب كالباب، كذكر الجزء  -10
 فحة كرقـ الحديث.كالص

 في الحكـ عمى الحديث مف حيث الصحة كالضعؼ. نقؿ أقكاؿ العمماء -11

 البحث: خطة        تاسعا : 
 يتضمف البحث المقدمة السابقة الذكر كخمسة فصكؿ كخاتمة.

أما المقدمة كتشمؿ عمى ]أىمية المكضكع كطبيعتو، كأسباب اختياره، كالدراسات السابقة، 
 كمنيج البحث كخطتو [.كفرضيات البحث كأىدافو، 

 الفصل األول
 أحكام البيع والسمم والصرف وفيو ثالث وعشرون مسألة

 سبعة مباحث: وفيو

 مسائؿ ما يتبع المبيع عند البيع. المبحث األول:

 مسائؿ ضماف المبيع عند ىبلكو قبؿ التسميـ. المبحث الثاني:

 ؿ في العقد.مسائؿ فساد البيع بسبب عيب المبيع أك الجي المبحث الثالث:

 مسائؿ بيع األرض المستأجرة كالشجر. المبحث الرابع:

 مسائؿ بيع األب ماؿ األكالد كبيع الككيؿ. المبحث الخامس:

 مسائؿ السمـ في الحنطة كالصرؼ. المبحث السادس:

 مسائؿ الربا في بيع الدقيؽ كالعطارؼ. المبحث السابع:

 
 الفصل الثاني
 يو خمس عشرة مسألةأحكام الوقف واليبة والعارية وف

 خمسة مباحث: وفيو

 مسائؿ تصرفات الكلي عمى الكقؼ. المبحث األول:



 

  ؼ

 مسائؿ أنكاع الكقؼ ككقؼ المريض. المبحث الثاني:

 مسائؿ شرط الكاقؼ كغصب الكقؼ.  المبحث الثالث:

 مسائؿ في اليبة لمحاكـ كالزكج كىبة المريض. المبحث الرابع:

 عارية كضياعيا.مسائؿ إيداع ال المبحث الخامس:

 الفصل الثالث
 أحكام الكفالة والوكالة والشركة والشفعة وفيو عشرون مسألة

 ستة مباحث:وفيو 

 مسائؿ الكفالة المؤقتة كالمشركطة. المبحث األول:

 مسائؿ الكفالة بالثمف كالسفتجة. المبحث الثاني:

 مسائؿ حاالت ضماف الككيؿ كالككالة في الخصكمة. المبحث الثالث:

 مسائؿ الشركة في الجدار كحكـ اإلنفاؽ عمى الممؾ المشترؾ بحث الرابع:الم

 مسائؿ ألفاظ الشفعة كالشفعة مف الككيؿ. المبحث الخامس:

 مسائؿ حاالت التصرؼ في المشفكع فيو.  المبحث السادس:

 

 الفصل الرابع
 أحكام اإلجارة والمزارعة والمسابقة وفيو واحد وعشرون مسألة

 ستة مباحث:وفيو 

 مسائؿ األجرة عمى القرآف كاستئجار األدنى لؤلعمى. المبحث األول:

 مسائؿ اإلجارة الطكيمة. المبحث الثاني:

 مسائؿ اإلجارة الجائزة كغير الجائزة ككقت اإلجارة. المبحث الثالث:

 مسائؿ حاالت فساد المزارعة. المبحث الرابع:

 ة.مسائؿ شرط خمك األرض كألفاظ المزارع المبحث الخامس:

 مسائؿ حكـ التراىف عمى مكافقة قكؿ اإلماـ بيف الفقياء. المبحث السادس:



 

  ؽ

 الفصل الخامس
 أحكام الحجر والمقطة والوديعة والقرض وفيو ثالث عشرة مسألة

 أربعة مباحث: وفيو

 مسائؿ ضماف الكديعة. المبحث األول:

 مسائؿ لقطة السرجيف كالسنابؿ بعد الحصاد. المبحث الثاني:

 مسائؿ البينة عمى اإلفبلس. لثالث:المبحث ا

 مسائؿ أداء الكفيؿ الديف. المبحث الرابع:

 الخاتمة

 التي توصمت إلييا. تتضمن أىم النتائج والتوصيات
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول
 أحكام البيع والسمم والصرف
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 األول المبحث
 ما يتبع المبيع عند البيع

 

 دخول البذر في بيع األرض: المسألة األولى
 صورة المسألة:

             ن                                              رجؿ باع أرضا  فييا بذر، ىؿ  يدخؿ ذلؾ البذر في البيع أـ ال ؟.
 تحرير محل النزاع:

اتفؽ الفقياء عمى جكاز بيع األرض المبذكرة كلكنيـ اختمفكا ىؿ يدخؿ ذلؾ البذر في 
 .(1)                    ن         بيع األرض فيككف تابعا  ليا أـ ال

ذا لـ ال         ن      ر متقكما  فإنو كقد ذىب اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى أف البذر إذا صا               يدخؿ كا 
          ن                                                                             يكف متقكما  فإنو يدخؿ في بيع األرض، كالمراد بالمتقكـ أف تقكـ األرض مبذكرة كغير مبذكرة فإف 

 .(2)              ن            غدا ىناؾ فارقا  فإنو ال يدخؿ

                                                           

بمغة  ،لصاكما(؛ ك 6/280)جشرح فتح القدير  ،كاسيسيال(؛ ك 8/423)ج العناية شرح اليداية ،انييلمرغا (1)
(؛ 11/399)ج المجمكع ،منكك لا(؛ ك 5/181)جشرح مختصر خميؿ  ،لخرشيا(؛ ك 2/142)جؾ السال

 .(4/214)جالمغني  ،ابف قدامة(؛ ك 2/108)مغني المحتاج  ،نييلشرباك 
 يف:كالمسألة عمى قكل

 أف البذر ال يدخؿ في بيع األرض. الشافعية كالحنابمة إلىغالبية الحنفية ك ذىب إليو كؿ مف  القول األول:
(؛ كابف عابديف، الدر 6/280كالسيكاسي، شرح فتح القدير )ج (؛3/34الشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج

النككم، ك (؛ 2/108المحتاج )ج(؛ كالشربيني، مغني 1/181(؛ كحيدر، درر الحكاـ )ج7/82المختار )ج
 (.4/189؛ كابف قدامة، الشرح الكبير )ج3/7القناع )ج (؛ كالبيكتي، كشاؼ 1/399)ج المجمكع

كالمالكية أف البذر يدخؿ في البيع  مثؿ القدكرم كأبك بكر اإلسكافي ذىب إليو بعض الحنفية القول الثاني:
البذر عندىـ فإنو ال  عففف أـ ال، فإف عفأنو إذا الحنفية بالقكؿ  ؽكيككف تابع لؤلرض ما لـ ينبت كفر 

الشيخ . ؼيدخؿ ألنو ال يجكز بيعو عمى انفراد فأصبح كجزء مف أجزاء األرض، كاستدلكا كذلؾ بالعر 
كشيخ زاده، مجمع األبحر (؛ 6/285كالبابرتي، العناية شرح اليداية )ج (؛3/34النظاـ، الفتاكل اليندية )ج

 .(2/181مختصر خميؿ )ج (؛ كالخرشي، شرح2/142)ج السالؾكالصاكم، بمغة (؛ 3/25)ج

(؛ كالسيكاسي، شرح فتح 4/34(؛  كالشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج6/280)ج فتح القدير السيكاسي، (2)
 .(6/286القدير )ج
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 سبب الخالف: 

 يرجع اختالفيم في المسألة إلى أمرين:

ؿ أم قبؿ أف نتمكف مف أحدىما/ اختبلفيـ في جكاز بيع الحب قبؿ أف تنالو المناج
حصده بالمناجؿ كاالنتفاع بو، فمف قاؿ بجكاز بيعو قاؿ بعدـ دخكؿ البذر في بيع األرض، كمف 

 .(1)قاؿ بعدـ جكاز بيعو قاؿ بالدخكؿ في  بيع األرض

اآلخر/ اختبلفيـ في قيمة الحب في األرض، فمف قاؿ لو قيمة قاؿ بعدـ دخكلو كمف 
 .(2)ي البيعقاؿ بعدـ قيمتو قاؿ بدخكلو ف

                                             وي ستدل لمشيخ اإلمام محمد بن الفضل من وجيين: 

، كالكجو اآلخر: عدـ دخكؿ البذر في حاؿ  الكجو األكؿ: دخكؿ البذر في حاؿ أنو غير مقـك
 كجد أنو مقكـ.

 أما الكجو األكؿ كأدلتو مف السنة كالقكاعد الفقيية كالعرؼ:

 األدلة

                ن        : " مف ابتاع نخبل  بعد أف  قاؿ: قاؿ رسكؿ ا ما ركاه ابف عبد ا عف أبيو السنة:  -1
                                                        ن                            تؤبر فثمرتيا لمبائع إال أف يشترطو المبتاع، كمف ابتاع عبدا  كلو ماؿ فمالو لمبائع إال أف 

 ". (3)يشترطو المبتاع

فقد دؿ الحديث أف الثمر قبؿ التأبير الذم ىك تمقيح طمع شجرة النخؿ بالذكر يككف 
 .(4)يككف لمبائع إال إذا اشترط لممشترم، كأما بعد التأبير

ف إبار الزرع خركجو  فيك ما لـ يخرج ال قيمة لو فيككف داخؿ في البيع. (5)                     كا 

 

                                                           

 (.7/82)ج حاشية ابف عابديفابف عابديف،  (1)
 .(6/285ية شرح اليداية )جالبابرتي، العنا (؛7/82ابف عابديف، رد المحتار )ج (2)
 :صحيح مسمـ]، ك[1534: رقـ الحديثالرجؿ يككف لو ثمر / بابكتاب البيع ،]البخارم: صحيح البخارم (3)

 .[1543: رقـ الحديث3/1173          ن            مف باع نخبل  عمييا ثمر،  / بابالبيع تابك
 .(97-18/96)ج ئة القار دعم العيني، (4)
 .(5/181الخرشي، شرح مختصر خميؿ )ج (5)
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كىي قاعدة ) التابع تابع ( أم أف التابع لشيء في الكجكد تابع لو في القواعد الفقيية:  -2
 البيع.                                                        ن   ، فالبذر غير المتقكـ يككف تابع لؤلرض في البيع كيدخؿ ضمنا  في(1)الحكـ

 في البيع. (2)              ن                        ن أف مف باع أرضا  فييا بذر دخؿ البذر عرفا  العرف:  -3

                                                               ن إلماـ محمد بف الفضؿ في الكجو الثاني حاؿ عدـ دخكلو إذا كاف متقكما  مشيخ ا  ي      كي ستدؿ ل
 بالقياس كالمعقكؿ:

 األدلة

                           أول : بالقياس من ثالث أوجو:

فيك لو أجؿ محدد في  (3)ؤخذ دفعة كاحدة                                             ي قياس البذر عمى الزرع حيث إنو ال ثبات لنباتو كي   -أ
 قطعو فبل يعتبر مثؿ الشجر الثابت في األرض.

 في أنيا ال تدخؿ البيع. (4)بالقياس عمى المتاع في األرض أك الكدائع مثؿ الكنز كالقماش -ب

في أنيا ال تدخؿ مع بيع أصميا كذلؾ  (5)القياس عمى الثمرة التي تبقى إلى حيف الحصاد -ج
 ال تدخؿ مع األرض التي ىي أصؿ لو.البذكر 

                  ثانيا : المعقول:

 .(6)                           ن              ن               أف الحب إذا نبت يصبح متقكما  فبل يككف تابعا  لؤلرض حيف بيعيا -أ

أف الحب إذا غدا لو قيمة فإنو يمكف استثناؤه مف البيع، فنجد البعض قاؿ أنو يمكف فصمو  -ب
 .(7)كلك بالغرباؿ

 

 
 

                                                           

 (110كزيداف، الكجيز في شرح القكاعد الفقيية )ص (؛1/144الزرقا، شرح القكاعد الفقيية )ج (1)
 .(5/181الخرشي، شرح مختصر خميؿ )ج (2)

 .(4/125(؛ كالرممي، نياية المحتاج )ج2/108الشربيني، مغني المحتاج )ج (3)
 .(4/535)جحاشية الركض المربع  بيكتي،كال (؛3/105)جالكافي في فقو اإلماـ أحمد ،المقدسيابف قدامة  (4)
 (.3/150)جالكافي في فقو اإلماـ أحمد ابف قدامة المقدسي،  (5)
 .(3/34الشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج (6)
 .(6/285السيكاسي، شرح فتح القدير )ج (7)
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 ل بالدار عند بيعياحكم دخول ما اتص: المسألة الثانية
 صورة  المسألة: 

             ن                                 رجؿ باع دارا  ىؿ يدخؿ باب الدار في البيع أـ ال.
 تحرير محل النزاع:

اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى أف ما اتصؿ بالدار ككانت الدار ال تستغني عنو 
دخكلو عند           ن                                                                    يككف تابعا   ليا في البيع حتى مع عدـ الذكر لو في البيع إال إذا اشترط البائع عدـ 

 كمف أمثمتو الباب. (1)العقد
إلى مثؿ ما ذىب إليو أصحاب المذاىب األربعة وذىب الشيخ اإلمام محمد بن الفضل 

عمى أف ما اتصؿ بالدار اتصاؿ إقرار كثبات يككف تابع ليا في البيع كمف أمثمة التابع ليا في 
 .(2)البيع باب الدار

 كافقكه كغيرىا مف القكاعد الفقيية كمف المعقكؿ.كيستدؿ لو بأدلة المذاىب األربعة الذيف 
 األدلة

                       أول : القواعد الفقيية:

، كأف التابع إذا (3)قاعدة " التابع تابع " كمعناىا أف التابع لشيء في الكجكد تابع لو في الحكـ
 .(4)كاف جزء منو يتضرر بالتبعيض يككف تابع لو في الحكـ

 .(5)يا كاتصالو بيا فيك كجزء مف أجزاء الداركال شؾ أف الباب تابع لمدار لثباتو ب

                                                           

المختار  يؿ(؛ كالمكصمي، االختيار لتعم74-7/75ابف عابديف، رد المحتار عمى الدر المختار )ج (1)
القناع  (؛ كالبيكتي، كشاؼ 3/195)ج (؛ النككم، المجمكع3/142)ج (؛ كالصاكم، بمغة السالؾ2/7)ج
 .(3/16(؛ كابف قدامة المقدسي، الكافي في فقو اإلماـ أحمد )ج3/5)ج

قرار الشباؾ كالب(14/246السيكاسي، شرح فتح القدير )ج (2) اب                                                          ، كمف أمثمة ما اتصؿ بالدار اتصاؿ ثبات كا 
 .كالمركحة كما ال يستغني عنو صاحب الدار

 (؛ كالزرقا، شرح القكاعد1/117كالنظائر )ج (؛ كالسيكطي، األشباه1/120ابف نجيـ، األشباه كالنظائر )ج (3)
 .(1/144الفقيية )ج

 .(3/142الصاكم، بمغة السالؾ )ج (4)
(؛ 3/5القناع )ج كالبيكتي، كشاؼ  (؛4/132(؛ كالرممي، نياية المحتاج )ج11/270النككم، المجمكع )ج (5)

 .(4/215)ج كابف قدامة، المغني
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               ثانيا : العرف:

ف لـ يسمو البائع، كال شؾ أف  -أ                                                 ن                               إف كؿ ما ىك متناكؿ السـ المبيع داخؿ في البيع عرفا  كا 
 .(1)الباب  داخؿ تحت مسمى الدار

 .(2)إف الباب مف مصمحة الدار فيدخؿ في بيعيا فأشبو الحيطاف -ب
                 ثالثا : المعقول:

، فبل يصح عدـ دخكلو في (3)اب مركب فييا لمقرار كالغمؽ، كىك ثابت في الدارإف الب
 البيع لعدـ كماؿ االنتفاع  بالدار.

 

 حكم اعتبار العرف في ما يتبع المبيع: المسألة الثالثة
 صورة المسألة:

 ىؿ يدخؿ اإلكاؼ في بيع الحمار أـ ال. (4)             ن            رجؿ باع حمارا  عميو "إكاؼ"
 تحرير محل النزاع:

                                                                                 ن اتفقت أصحاب المذاىب األربعة عمى اعتبار العرؼ في البيع، كاختمفكا في دخكؿ اإلكاؼ تبعا  
 .(5)لبيع الحمار عمى قكليف

                                                           

 .(6/311المحيط البرىاني )ج ،(؛ كبرىاف الديف بازه14/246المرغياني، العناية شرح اليداية )ج (1)
 .(4/215ابف قدامة، المغني )ج (2)
 .(6/288السيكاسي، شرح فتح القدير )ج (3)
ميا يشبو الرحؿ أك األقتاب، فنقكؿ آكؼ الدابة أم شد عمييا اإلكاؼ. كاإلكاؼ سكاء بكسر اليمزة أك ض (4)

تاج العركس  كالزبيدم، (؛1/20)جمختار الصحاح  (؛ كالرازم،9/8ابف منظكر، لساف العرب )ج
 .، كيقاس عميو دخكؿ لكاـز السيارة كتكابعيا عند بيعيا في عصرنا الحالي. كىك يشبو البرذعة(23/27)ج

كىـ الحنفية كالمالكية كالحنابمة الذيف قالكا بدخكؿ اإلكاؼ في البيع حتى دكف اشتراط، كذلؾ   القول األول: (5)
(؛ كابف عابديف، رد 6/318)جالمحيط البرىاف  برىاف الديف بازه، :لمعادة كالعرؼ السائد عندىـ، انظر

القناع  ، كشاؼ (؛ كالبيكتي2/257(؛ كالعدكم، حاشية العدكم )ج7/78المحتار عمى الدر المختار )ج
 .(4/563)جالركض المربع  (؛ كالنجدم،3/17)ج

النككم، كىـ الشافعية: قالكا بعدـ دخكؿ اإلكاؼ في بيع الحمار إال عند االشتراط، انظر  القول الثاني:
 .(2/112)ج (؛ كالشربيني، مغني المحتاج1/279المجمكع )ج
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كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى أف اإلكاؼ ال يدخؿ في بيع الحمار إال إذا اشترط 
 .(1)                          ن        كلـ يفرؽ بيف ما كاف مكككفا  مف عدمو

 سبب الخالف:

 الف الفقياء في المسألة إلى أمرين:يرجع اخت

أحدىما: اختبلفيـ في العرؼ كالعادة، فمف كاف عادتو دخكؿ اإلكاؼ في البيع قاؿ بدخكلو دكف 
 .(2)اشتراط، كمف كانت عادتو عدـ دخكؿ اإلكاؼ قاؿ بعدـ دخكلو

 .(3)اآلخر: اختبلفيـ في اشتماؿ لفظ الحمار أك الدابة عمييا فقط أـ عمييا كعمى التكابع

 اإلماـ محمد بف الفضؿ بالسنة كالعرؼ كالمعقكؿ كالمغة:لمشيخ   ي     كي ستدؿ 
 األدلة

 ". (4)                               ن        ن            ن : " المسممكف عند شركطيـ إال شرطا  حـر حبلال  أك حؿ حراما   قكلو              أول : السنة:

فكؿ شرط ال يخالؼ الشرع كلـ ينو عنو الشرع كال يخالؼ مقتضى العقد فيك ممـز لممشركط 
 .(5)عميو

 ذلؾ اشتراط دخكؿ اإلكاؼ في بيع الحمار فإنو يدخؿ في البيع حيف اشتراطو.كمثؿ 
                         ثانيا : القواعد الفقيية:

                ي ٌ                                                                     ن قاعدة " العادة م حك مة " كمعناىا أف تكرار الشيء كمعاكدتو حتى يتقرر في النفكس كيككف مقبكال  
 إلثبات حكـ شرعي. (6)                                      ي        ن عندىا، فيذه العادة عامة كانت أك خاصة ت جعؿ حكما  

مة فيي ممز إال عند االشتراط ذا كانت عادة قكـ أك مدينة عدـ دخكؿ اإلكاؼ في بيع الحمار فإ
 لممتعاقديف.

                                                           

 .(6/319المحيط البرىاني )ج ،ديف بازه(؛ كبرىاف ال3/37الشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج (1)
 .(2/257كالعدكم، حاشية العدكم )ج (2)
 .(2/112الشربيني، مغني المحتاج )ج (3)
، [1352رقـ الحديث  :3/624، صمحما ذكر الرسكؿ في ال / باب، كتاب األحكاـ]الترمذم: سنف الترمذم (4)

 .2915: رقـ الحديث 6/414أللباني: السمسمة الصحيحة، ا
 (.4/232 )ج تحفة األحكذمالمباركفكرم،  (5)
 .(100زيداف، الكجيز في شرح القكاعد الفقيية )ج (6)
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                 ثالثا : المعقول:

فعدـ دكاـ ( 1)إف اإلكاؼ كالمقكد ال يستداـ اتصاليا في الدابة بخبلؼ النعاؿ الممسمرة فإنيا تدكـ
 االتصاؿ ال يدخؿ اإلكاؼ في البيع.

               رابعا : المغة:

 .(3)أك برذعة (2)تصر عمييا دكف تكابعيا مف إكاؼقفظ الدابة يإف ل

 
 بيع الشجر والزرع ودخول الثمر من عدمو: المسألة الرابعة
 صورة المسألة:

أك بعد خركجيا، ىؿ يصح البيع كلمف  (4)رجؿ اشترل مف آخر شجر البطيخ قبؿ خركج الحدجة
 تككف الحدجة.

 تحرير محل النزاع:

المثمر كأف الثمر المكجكد  أك الشجر( 5)األربعة عمى جكاز بيع الزرع اتفؽ أصحاب المذاىب
 .(6)يككف لمبائع إال أف يشترطو المبتاع كاتفقكا عمى جكاز شراء األصكؿ مع ثمارىا ألمف العاىو

                                                           

 .(1/279)ج المجمكع شرح الميذب ،النككم(؛ ك 4/133ج )حنياية المحتاال الرممي، (1)
 .(1/279)جالمجمكع شرح الميذب  النككم، (2)

 (.1/73ظر الرازم، مختار الصحاح )جم يكضع تحت الرحؿ عمى ظير الدابة. انىي الحمس الذ( 3)

 .(2/230)جابف منظكر، لساف العرب :                                    ن                 الحدجة: ىي صغير البطيخ ما داـ أخضرا  ما لـ يصفر. انظر (4)
                        ن                       كجدت أكثر المباحث تفصيبل  في بيع األشجار أك الزرع ثـ أني في أثناء البحث في المذاىب األربعة (5)

مكا فقالكا إف النبات ىك اسـ لكؿ ما ينبت مف األرض المذىب الشافعي بشكؿ كاضح، حيث أنيـ قس
كينقسـ إلى قسميف: أصؿ كغير أصؿ، كاألصؿ ينقسـ إلى شجر كغير شجر، كغير األصؿ ىك الزرع، 

الشربيني، مغني  :كىك الذم ال يحمؿ إال مرة كاحدة كىك ما ليس بشجر أك ما يحمؿ مرة بعد مرة. انظر
 .(11/380كع )ج(؛ النككم، المجم2/118المحتاج )ج

 المبسكط، السرخسيك  (؛83-7/82(؛ كابف عابديف، الدر المختار )ج5/138الكاساني، بدائع الصنائع )ج (6)
(؛ كالدردير، الشرح الكبير 5/158القرافي، الذخيرة )جك ، (3/25ي، تبييف الحقائؽ )جمعالزيك ، (6/283)ج
؛ كابف (2/119يني، مغني المحتاج )ج(؛ كالشرب4/340الرافعي، العزيز شرح الكجيز )جك ، (3/272)ج

 .(1/131(؛ كالبيكتي، الركض المربع )ج4/190 قدامة، الشرح الكبير )ج
 وتفصيل المذاىب كالتالي:

= 
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=_________________________________________________________________________ 

قالكا أف الثمر حتى إذا لـ يؤبر فيك لمبائع ألنو نماء ممكو، كيجكز بيع الشجر أك الزرع قبؿ  :             أول : الحنفية
                                         ٌ                      جكد لمبائع كاشترطكا القطع كعدـ اإلبقاء كفصم كا في حالة الثمر عمى اإلثمار أك بعده كيككف الثمر المك 

 ثبلث أحكاؿ:
                  ن      ن                                                             أف الثمر يكجد شيئا  فشيئا  كقد كجد بعضو فيذا يشترم األصكؿ ببعض الثمف كيستأجر األرض بباقي  -أ

 الثمف مدة انتياء القطاؼ.
حالة يشترم أصكؿ األشجار ببعض إذا لـ يكجد مف الثمر شيء مثؿ الباذنجاف أك البطيخ ففي ىذه ال -ب

 الثمف كيستأجر األرض.
أف يكجد كمو لكنو لـ يدرؾ كالزرع كالحشيش فيذا يشترم الحشيش المكجكد كيستأجر األرض. انظر  -ج

(؛ كالكاساني، بدائع 6/291)جشرح فتح القدير كالسيكاسيي،  (؛7/89ابف عابديف، الدر المختار )ج
 .(5/168الصنائع )ج
في اسـ الثمرة كؿ ما تخرجو الشجرة مثؿ الكركد أك الياسميف أك عكد األراؾ فيك ممؾ لمبائع.  كقالكا يدخؿ

 دايةالي ،المرغيانيك ، (6/283)جالمبسكط كالسرخسي، ، (7/82ابف عابديف، الدر المختار )جانظر 
 .(3/25)ج

كلـ يفصمكا بيف الشجر جعمكا الضابط في الدخكؿ مف عدمو ىك اإلبار، أك االنعقاد،                   ثانيا : المالكية:
كالزرع، كضابطيـ خركج الثمرة حتى ال تدخؿ في البيع كضربكا لو أمثمة مثؿ خركج التيف أك الخكخ. انظر 

(؛ كالعدكم، حاشية العدكم 3/147(؛ كالصاكم، بمغة السالؾ )ج3/172الدردير، الشرح الكبير )ج
 .(2/241)ج

ياف معنى الزرع، حيث إنيـ أجازكا بيع األصكؿ كاشترطكا كمر تقسيميـ في األعمى عند ب                  ثالثا : الشافعية:
ابقاء الثمرة إلى حيف نضجيا ألف الثمر تابع لؤلصؿ، كالثمر المكجكد لمبائع كالحادث لممشترم، كعدد لذلؾ 
أصناؼ مثؿ القثاء أك البطيخ أك الباذنجاف كقالكا مثؿ الحنفية باستعارة األرض كاستأجارىا إلى حيف انتياء 

(؛ كالشربيني، مغني 11/380النككم، المجمكع )جلؾ النبات، كالضابط في الفترة ىك العرؼ. انظر فترة ذ
 .(4/340كالرافعي، العزيز شرح الكجيز )ج، (2/119)ج المحتاج

                                  ن                                                             كقسمكا الزرع نكعاف يبقى، يجز مرارا  مثؿ القت كالبقؿ كالعمؼ، فما طمع مف الزرع فيك لمبائع، كما لـ 
 انظر المصادر السابقة. يطمع فيك لممشترم.

 .(162 -5/161)جالحاكم في الفقو الشافعي يخ في بيع أصكلو. انظر الماكردم، كقالكا بعدـ دخكؿ البط
جعمكا ضابط عدـ دخكؿ الثمرة في بيع أصؿ الشجرة أك الزرع ىك التأبير في النخؿ كغيره                   رابعا : الحنابمة:

 أقساـ:     ن                                     قياسا  عميو، كقسمكا الشجر كالنبات عمى خمسة 
األكؿ: يخرج مف األكماـ مثؿ النخؿ، كالثاني كالثالث: ما لـ يظير مباشرة مثؿ التيف أك الجميز أك ما 
يظير في قشرة مثؿ المكز كتأبيره الظيكر، كالرابع: ما يكجد عميو قشرتاف فتأبيره كانعقاده ىك التشقؽ لمقشرة 

التفاح، كغير ىذه األصناؼ مقيس عمييا فما األعمى، كالخامس: ما يظير نكارا ثـ يتانثر مثؿ الخكخ ك 
انعقد منيا يككف لمبائع عند بيع األصؿ، كقالكا إف البطيخ الظاىر ىك لمبائع ألف ثمرتو تؤخذ مع بقاء 

(؛ كابف قدامة 4/195)ج لمقدسي، الشرح الكبيرابف قدامة ا :أصمو كمثمو القثاء كالباذنجاف. انظر
كقالكا ال يجبر البائع  (.2/40)جالكافي في فقو اإلماـ أحمد  ،دامةابف ق(؛ ك 4/210)ج المقدسي، المغني
 عمى القطع لمثمرة.
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كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى جكاز بيع أصكؿ الزرع أك الشجر قبؿ األثمار، 
إال أف  (1)البيع فيك لمبائع، كالثمر الحادث بعد البيع يككف لممشترم كأف ما خرج مف ثمر قبؿ

 يشترطو.
 .كالعرؼ بالسنة كالقياس كالمعقكؿ محمد بف الفضؿ اإلماـالشيخ كيستدؿ لما ذىب إليو 

 األدلة
                 ن    قاؿ: " مف باع نخبل  قد   أف النبي  -رضي ا عنيما  -ما ركم عف ابف عمر             أول : السنة:

 .(3)رىا لمبائع إال أف يشترط المبتاع "فثم (2)أبرت
كجو الداللة: فقد دؿ الحديث بمنطكقو عمى جكاز بيع الشجر قبؿ اإلثمار، كأف الثمر المكجكد 

 .(4)فيك لمبائع، إال أف يشترطو المبتاع
نما ذكر في الحديث لقصة الحديث أك أنو خرج مخرج الغالب مف  ف ذكر النخؿ ليس بقيد كا                                                                                     كا 

تالي يدؿ الحديث عمى جكاز بيع باقي األشجار أك الزركع قبؿ اإلثمار مثؿ كبال (5)زركعيـ
 كالتفاح كالعنب كأف ثمرىا حيف كجكده فيك لمبائع. القثاءالبطيخ أك 

إف ثمرة البطيخ كغيرىا مف الثمار حاؿ االنعقاد مثميا مثؿ الزرع في حاؿ ككنو                 ثانيا : القياس:
جب أف يستكم حاؿ الثمرة ككنيا صغيرة أك منعقدة زرع أك بقؿ ال يدخؿ في بيع األرض، فك 

 .(6)بعدـ الدخكؿ في بيع أصميا
إف العرؼ يعتبر في بيع األصكؿ لؤلشجار الثابتة أك النباتات العادية، كقد تعارؼ                ثالثا : العرف:

                                                                           ن  الناس عمى أمريف جكاز بيع األصكؿ، كأف الثمر المكجكد يككف لمبائع كالمعركؼ عرفا ، 
 ، فعادة الناس معتبرة في األحكاـ.(7) ن          ا  في البيكعكالمشركط شرط

                                                           

 .(2/131قاضيخاف، فتاكم قاضيخاف )ج (1)
الدسكقي، حاشية الدسكقي تعميؽ طمع الذكر عمى أنثى النخؿ حتى ال يتساقط ثمرىا. انظر ىك كالتأبير  (2)

، كبالتالي التأبير في باقي األشجار كالزركع ىك (12/230(؛ كالبيكتي، الركض المربع )ج3/172)ج
 كؿ نبات عمى حسب طبيعتو. ،خركج كانعقاد الثمرة كتميزىا أك ظيكرىا

]مسمـ: [، ك2206رقـ الحديث: 3/87: بيع النخيؿ بأصمو / باب، كتاب البيع]البخارم: صحيح البخارم (3)
 .[1543: رقـ الحديث3/1172،           ن          مف باع نخبل  عمييا ثمر / باب، كتاب البيعصحيح مسمـ

 .(10/191النككم، شرح مسمـ )ج، 6/224 ابف بطاؿ، شرح البخارم )ج (4)
 .(18/97)جشرح البخارم  ،العيني (5)

 .(169-5/168الماكردم، الحاكم في الفقو الشافعي )ج (6)
 .(1/100)ج القكاعد الفقيية ،زيداف (7)
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إف الثمر المكجكد قد نمى عمى ممؾ كجيد البائع فيك لو، بخبلؼ الثمرة التي لـ                  رابعا : المعقول:
تحصؿ فيي تبع لؤلصكؿ، ألف الشجرة، أك النبات، أصؿ مقصكد كالنماء مف ثمر جديد تبع، 

 .(1)فنجعؿ ما لـ يظير مف الثمر تبع لؤلصؿ

  

                                                           

 .(11/494النككم، المجمكع )ج (1)
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 الثاني المبحث
 مسائل ضمان المبيع عند ىالكو قبل التسميم

 

 حكم المبيع المقبوض عمى سوم الشراء إذا ىمك: المسألة األولى
 صورة المسألة:

، فساـ ثكبا  كأخذه فإذا ىمؾ المبيع أك الثكب ىؿ       ٌ  ى    ن             و      و       و           ن                                   رجؿ كك ؿ  رجبل  في شراء سمعة  معينة  أك ثكب 
 .؟(1)يككف عمى المككؿ أـ عمى الككيؿ

 تحرير محل النزاع:

كأف الككيؿ يتصرؼ بما فيو   (2)اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى جكاز بيع المساكمة
ف المبيع المقبكض عمى سكـ الشراء إذا ىمؾ  (3)مصمحة لممككؿ، كيد الككيؿ مثؿ يد المككؿ                                            كا 

 .(4)في يد المشترم أك ككيمو ييمؾ عمى ضماف المشترم

                                                           

 .(3/12)ج الفتاكل اليندية ،الشيخ النظاـ (1)
الرافعي، ك  (؛3/159)ج شرح الكبير ،الدردير (19/485ابف عابديف، رد المحتار عمى الدر المختار )ج (2)

، كبيع المساكمة لو عدة تعاريؼ منيا: (5/152(؛ كالمرداكم، اإلنصاؼ )ج10/31العزيز شرح الكجيز )ج
ابف عابديف، رد المحتار عمى الدر األكؿ " انظر  " ىي البيع بأم ثمف مف غير النظر إلى الثمف -1

 .(19/485المختار )ج
                                                                                              ن كمف أمثمة بيع المساكمة  أف تأتي رب السمعة كتقكؿ لو بعني ىذه السمعة بكذا فيقكؿ: ال فتزيد لو شيئا   -

 .(3/159الدردير، الشرح الكبير )ج     ن                                                         فشيئا  إلى أف يرضى فتأخذىا، كلـ يبيف لؾ الثمف الذم اشتراىا بو. 
كقد يسمى بيع التماكس، كأكرد المالكية صكر عديدة ليذا النكع، كال شؾ أف ىذا النكع ىك السائد في  -

 .  .(3/5(؛ كالدسكقي، حاشية الدسكقي)ج3/6الصاكم، بمغة السالؾ )جالبيكع اليـك

كم، بمغة (؛ كالصا14/163)ج (؛ النككم، المجمكع8/259ابف عابديف، رد المحتار عمى الدر المختار )ج (3)
، كال شؾ أف طرح ىذه المسألة " يككف مف باب (2/255(؛ كابف قدامة، المغني )ج3/323السالؾ )ج

 المقبكض عمى السـك " أكلى مف طرحيا مف جية الككالة.
(؛ كحيدر، درر الحكاـ 7/221ابف عابديف، رد المحتار )ج(؛ ك 7/156ابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج (4)

(؛ 10/31(؛ كالرافعي، العزيز شرح الكجيز )ج270-7/269بياف كالتحصيؿ )ج(؛ كالقرطبي، ال3/622)ج
 .(5/152كالمرداكم، اإلنصاؼ )ج
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ف الفضؿ عمى أف المبيع المقبكض عمى كجو السكـ إذا ىمؾ في كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد ب
ذا خالؼ الككيؿ أمر المككؿ بالشراء، فاشترل                            ي                                                          يد المشترم أك ككيمو فإنو ي ضمف بالقيمة، كا 

 .(1) بالسـك فإنو ييمؾ عمى ضماف الككيؿ

 مف كجكب ضماف المبيع المقبكض عمى محمد بف الفضؿ   ي                             كي ستدؿ لما ذىب إليو الشيخ اإلماـ
 كجو السكـ كضماف الككيؿ عند المخالفة، بالسنة، كالقياس، كالمعقكؿ.

 األدلة

                     أول : السنة النبوية:

 .(3)أنو قاؿ: " عمى اليد ما أخذت حتى تؤديو "  عف النبي   (2)ما ركاه سمرة
 وجو الدللة:

عمى دؿ الحديث عمى أف اليد يجب عمييا ما أخذتو، كتقدير الحديث ما أخذتو اليد ضماف 
 كال شؾ أف المبيع المأخكذ عمى كجو السـك يجب رده أك ضمانو عند اليبلؾ. (4)صاحبيا

 
                                                           

 (.6/12(؛ كابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج3/12الشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج (1)
مف مع العمـ أف المسألة قد كردت في ضماف المبيع المقبكض عمى كجو السـك ال مف ناحية التككيؿ 
، ـعدمو، كقد بحثت في الكتب التي رجعت إلييا فمـ أجد تصرفات الككيؿ بالسـك إال عند الحنفية أنفسي

ككذلؾ أكرد المالكية صكر كثيرة لضماف المقبكض عمى كجو (. 3/622حيدر، درر الحكاـ )جانظر 
ه الصكرة مف البيع، منيا السـك كقالكا أنو ييمؾ بالقيمة، كمثميـ الحنابمة أكردكا صكر لضماف المبيع في ىذ

ذا أخذ المبيع ليريو غيره فيضمف في                                                                                                قطع المساـك في الثمف، كمنيا إذا ساـك دكف القطع في الثمف، كا 
 (؛7/486القرطبي، البياف كالتحصيؿ )جالحالتيف األكليتيف كالمبيع أمانة في الصكرة الثالثة عندىـ، انظر 

 (.5/152)ج اإلنصاؼ، لمردكاماك 

         ي ٌ                                                                       ن بف جندب ي كن ى بأبي سمماف، كاف مف حمفاء األنصار، قدمت بو أمو بعد مكت أبيو، كاف صغيرا  ىك سمرة ( 2)
، كلكف النبي أجازه ألنو صرع رافع بف خديج، تكفي عاـ  ق. انظر ابف حجر، اإلصابة في 58       و                                                  يـك بدر 

 (.3/178جأعبلـ الصحابة )
]الترمذم: سنف الترمذم، ك، [3562لحديث : رقـ ا3/321أبك داككد: سنف أبي داككد، كتاب العارية، ] (3)

رقـ  :3/277اإلماـ أحمد: المسند، ك]، [1266: رقـ الحديث 3/566كتاب الصدقات/ باب العارية، 
: رقـ 3/479]ابف ماجة: سنف ابف ماجة، كتاب الصدقات/ باب العارية، ، ك[20086الحديث 
 .مصدر([ قاؿ األرنؤكط: حسف )انظر: الحاشية مف نفس ال2400الحديث

 .(1/344(؛ كالسيكطي، األشباه كالنظائر )ج4/403)ج تحفة األحكذم في شرح الترمذم ،المباركفكرم (4)
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                ثانيا : القياس:

قياس ىبلؾ المبيع المقبكض عمى كجو السكـ عمى ىبلؾ المبيع في يد المشترم بعد قبضو 
 .(1)بجامع أف كبلىما قد أصبحا في يد المشترم

 
                              ثالثا : المعقول من ثالثة وجوه:

: إف المشترم قد امتمؾ المبيع بالعقد، بدليؿ أنو ال يحتاج إلى تجديد القبض ألف القبض لاألو
 .(2)الذم يقتضيو العقد قد كجد

                                     ن                                        : إف السكـ كأخذ المبيع بعده يككف أخذا  لممبيع عمى كجو يتعمؽ بو ضماف ذلؾ الكجو الثاني
في يده لزمو البدؿ أك الذم أخذ عميو، كمثؿ ذلؾ المساكـ يأخذ عمى كجو البدؿ فإذا تمؼ 

 .(3)القيمة
                                                                          ن        : إف المشترم " المساكـ " لما قبض المبيع بعد ذكر الثمف مف البائع، صار راضيا  بتسمية الثالث

                                       ن  ككذا حيثما ذكر المشترم الثمف صار مضمكنا ،  (4)                                 ن البائع ككأنيا قد كجدت منيما جميعا  
ف لـ ينعقد فيك في حكـ العقد، كالمبيع في قبض المشترم أك الككيؿ عمى                                                          كأف البيع كا 

 .(5)حكـ المبيع

 .(6)                                                   ن       كيستدؿ عمى ضماف الككيؿ بأف األمر بالشراء ال يككف أمرا  بالسكـ

 

 

 

 
                                                           

 .(6/256الماكردم، الحاكم في فقو الشافعي )ج (1)
 .(18/451)ج رد المحتار، الحسكفيك  (؛4/449ابف عابديف، حاشية ابف عابديف )ج (2)
 .(6/256)ج الماكردم، الحاكم في فقو الشافعي (3) 
، مع العمـ أف الحنفية قد فرقكا بيف ما ىك (18/450ابف عابديف، رد المحتار عمى الدر المختار )ج (4)

، كما ىك مقبكض لمنظر كالرؤية فاعتبركا الثاني ال ضماف فيو ألنو أمانة.  مقبكض عمى كجو السـك
 .(5/220الزحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو )ج (5)
 .(2/150قاضيخاف )ج قاضيخاف، فتاكم (6)
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                                               معنى القبض الذي يصبح  بو المشتري ضامنا  لممبيع: المسألة الثانية
 صورة المسألة:

مع غبلمؾ  رجؿ اشترل قاركرة عطر كقاؿ لمبائع أرسؿ العطر مع غبلمي فيمؾ أك قاؿ أرسمو
 .(1)فيمؾ، عمى مف الضماف في كؿ مف الحالتيف

 تحرير محل النزاع:

                                                                              ن    اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى أف المبيع إذا سمـ في يد المشترم، فإنو يككف قابضا  لو 
ف اختمفكا في حقيقة القبض                                                                                  حقيقة كقد دخؿ في ضمانو، بحيث إذا ىمؾ يككف عمى ضمانو كا 

مبيع، ككذلؾ اتفقكا أف المبيع إذا ىمؾ في يد البائع أك ككيمو يككف الذم يضمف بو المشترم ال
 .(2)عمى ضمانو

إلى القكؿ أف حقيقة القبض ىي االستبلـ أك التناكؿ  وقد ذىب الشيخ اإلمام محمد بن الفضل
سكاء كاف مف المشترم أك مف ككيمو، فإذا قبض ككيؿ المشترم المبيع فيمؾ فيك عمى ضماف 

ذا أ  .(3)رسمو البائع مع ككيمو فيمؾ فيك عمى ضماف البائع                المشترم، كا 

                                                           

 (.3/19الشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج (1)
(؛ 5/293(؛ كالكساني، بدائع الصنائع )ج2/42(؛ كالمرغياني، اليداية )ج1/236حيدر، درر األحكاـ )ج (2)

(؛ كالرافعي، العزيز شرح الكجيز 5/32(؛ كالشافعي، األـ )ج2/185بداية المجتيد )ج ،كابف رشد
 .(4/13(؛ كابف مفمح، المبدع شرح المقنع )ج4/235ف قدامة، المغني )ج(؛ كاب8/338)ج
ذىب إليو القول األول بو المشترم ضامف عمى ثبلثة أقكاؿ:  صبحكاختمفكا في حقيقة القبض الذم ي -

                             ن                                                             : قالكا أف المبيع يككف مقبكضا  بالتخمية كىي أف يرفع المكانع كالحائؿ في كجو المشترم كالمبيع الحنفية
(؛ كالكساني، بدائع 7/98ابف عابديف، رد المحتار )ج :            ن                    يجعمو متمكنا  مف التصرؼ منو. انظر بحيث

 .(5/242الصنائع )ج
: أف القبض في العقار يككف بالتخمية، كفي غيره مف المنقكالت مثؿ: القول الثاني لممالكية والشافعية

و دكر كبير في تحديد طبيعة القبض الثكب كالدابة كغيرىما يككف بالتسميـ كالنقؿ كال شؾ أف العرؼ ل
(؛ كالرافعي، العزيز شرح 9/236النككم، المجمكع )جك (؛ 3/3الدسكقي، حاشية الدسكقي )جعندىما. انظر 

 .(8/244الكجيز )ج
(؛ 4/235ابف قدامة، المغني )ج :ضابط في طبيعة القبض. انظر عرؼالقكؿ الثالث لمحنابمة: جعمكا ال

 .(1/244)ج لمربعالركض ا ،ابف عاصـ النجدمك 

 .(3/19الشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج (3)
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مف جانبيف أحدىما حقيقة القبض، كاآلخر تصرؼ  محمد بف الفضؿ ماـمشيخ اإلل  ي     كي ستدؿ 
 الككيؿ.

                            وي ستدل لو من السنة والمغة. أما الجانب األول: حقيقة القبض

 األدلة
                        أول : من السنة النبوية:

 .(1) ن                      ا  فبل يبعو حتى يستكفيو "مف ابتاع طعام: " قكؿ النبي  -1

أف المبيع يككف في ضماف المشترم أك ككيمو باالستبلـ لذلؾ ال يجكز لو بيعو قبؿ وجو الدللة: 
 .(2)قبضو

 .(3)      ي                                                                           كمنو ي فيـ أف حقيقة االستبلـ كالقبض ىي التناكؿ كالقبض في المنقكالت كالتخمية في العقار

يأمرىـ بنقمو                  ن                  كف الطعاـ جزافا  فبعث إلييـ النبي " أنيـ كانكا يبتاع ما ركاه ابف عمر  -2
 .(4)مف المكضع الذم ابتاعكه فيو إلى مكضع آخر "

فقد دؿ الحديث أف القبض الحقيقي يككف بالنقؿ كاالستبلـ ال بالتمكيف كالدليؿ أنو منقكؿ فبل يتـ 
 .(5)إال بمجرد النقؿ

               ثانيا : المغة:
قكلو تعالى:        ن      ن                       و سالما  خالصا  ال ينازعو فيو أحد كمنو أف التسميـ الحقيقي في المغة ىك جعم

ًََََلََََُجَََََر ََََسََََ َِلًَََََاًَََََََََوَََ ، كال يككف ذلؾ إال بالقبض الحقيقي كالنقؿ، كال شؾ أف يد الككيؿ مثؿ (6)ٍََََنَََُجَََََرَََ
 .(7)ع في يده مثؿ ىبلكو في يد مف ككمو               ن                المككؿ كيده بدال  عنو، فيبلؾ المبي

 
                                                           

]مسمـ: صحيح ك، [2126 : رقـ الحديث الكيؿ عمى البائع / باب، كتاب البيع]البخارم: صحيح البخارم (1)
 .[1525: رقـ الحديث بطبلف البيع قبؿ القبض / باب، كتاب البيعمسمـ

 .(10/170نككم، شرح مسمـ )جال(؛ ك 6/244 ابف بطاؿ، شرح البخارم )ج (2)
 .(3/3(؛ كالدسكقي، حاشية الدسكقي)ج9/436النككم، المجمكع )ج (3)
 .(2/87(؛ كالشربيني، مغني المحتاج )ج5/227الماكردم، الحاكم في فقو الشافعي )ج (4)
 .المرجع السابؽ (5)

 .[29]الزمر:  (6)

 .(5/244الكساني، بدائع الصنائع )ج (7)
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                                     وي ستدلو من السنة والقواعد والمعقول. الوكيلوضمان الجانب اآلخر: صحة تصرف 
 األدلة

             أول : السنة:
ما ركم عف عركة البارقي قاؿ: أتيت الرسكؿ فقاؿ: " ائت الجميب كاشترم لنا شاة فأتيت صاحبو 

 .(1)كاشتريت لو شاتيف بدينار، فجئت أسكقيما فمقيني رجؿ فساكمني، فبعت منو شاة بدينار "

كيؿ في البيع كالشراء فمف باب أكلى التككيؿ في القبض، كأف فقد دؿ الحديث عمى جكاز التك 
فإذا ىمؾ في يده ييمؾ عمى حساب المشترم،  (2)الككيؿ ال يضمف إال عند التعدم أك التقصير

 .(3)كىذا محؿ اتفاؽ بيف المذاىب األربعةكأف يد الككيؿ مثؿ يد المككؿ، 

                            ثانيا : من القواعد الفقيية:

أف المشترم يجكز لو ، حيث (4)اشرتو لمشيء صح تككيمو فيو(مف صحت مبالقاعدة ىي )
القبض بنفسو فجاز لو التككيؿ فيو، فإذا ىمؾ في يد الككيؿ، فإنو عمى ضماف المككؿ، ألنو 

 .(5)أصبح قابض حقيقي، بقبض الككيؿ ألنو عامؿ لو، كمثمو في حاؿ ككيؿ البائع

                 ثالثا : المعقول:

مى انتقاؿ الممؾ كخمك طرؼ البائع، فيك عبارة عف قبض حقيقي الككيؿ لممبيع دليؿ ع استبلـإف 
 .(6)فإذا ىمؾ يككف عمى ضماف المشترم كالعكس في ككيؿ البائع

                                                           

ابف ماجة: سنف ك]، [3386: رقـ الحديث األميف / بابنف أبي داككد، كتاب األميف يخالؼأبك داككد: س] (1)
 : أحمد بف حنبؿ: المسندك]، [4202: رقـ الحديث األميف ينجك فيربح / بابابف ماجة، كتاب الصدقات

 [.19308رقـ الحديث : 12/100
 .(9/171محمد شمس الحؽ العظيـ، عكف المعبكد ) (2)
(؛ 6/72)ج كالخرشي، شرح خميؿ، (2/42(؛ كالمرغياني، اليداية )ج5/239بدائع الصنائع )جالكساني،  (3)

ابف عاصـ النجدم، الركض المربع (؛ ك 14/19(؛ كالنككم، المجمكع )ج8/14كالقرافي، الذخيرة )ج
 .(4/260(؛ كابف مفمح، المبدع شرح المقنع )ج1/223)ج

 .(2/216السيكطي، األشباه كالنظائر )ج (4)
 .(6/23الكاساني، بدائع الصنائع )ج (5)
 .(4/116ابف قدامة: الشرح الكبير،  (6)

 ممسألة السابقة:ل ة صكر مشابيةكقد أكرد أصحاب المذاىب عد
= 
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 حكم ضمان المشتري لممبيع المأخوذ عمى خيار التعيين: المسألة الثالثة
 صورة المسألة:

بعشرة كىذا بعشريف كىذا                        ن                                       رجؿ طمب مف البائع ثكبا  ليشتريو، فدفع إليو ثبلثة أثكاب فقاؿ ىذا
بثبلثيف فاحمؿ الثياب إلى منزلؾ فأم ثكب ترضى بعتؾ إياه، فيمؾ أحد ىذه األثكاب أك ىمكت 

      ن                          ن                      جميعا  كال يدرم أم األثكاب ىمؾ أكال  فمف يضمف اليالؾ منيا.

 .(1)كيسمى ىذا النكع مف البيع البيع مع خيار التعييف
  تحرير محل النزاع:

األربعة في جكاز مثؿ ذلؾ الخيار، فأجازه كؿ مف الحنفية كالمالكية  اختمؼ أصحاب المذاىب
 كزفر مف الحنفية. (2)كمنعو كؿ مف الشافعية كالحنابمة

=_________________________________________________________________________ 

ذا قاؿ افرقكا في نفس المسألة بالقكؿ )  الحنفية: -أ                                                         بعثو، ادفعو ( فإذا قاؿ ابعتو فيمؾ عمى البائع، كا 
 البدائع ،الكاساني(؛ ك 7/98ابف عابديف، رد المحتار )جنظر افيك عمى المشترم.  يادفعو لمككم

 .(6/34)ج
 البياف كالتحصيؿ ،ابف رشد . انظرصكرة مشابية في ىبلؾ المبيع في يد البائع حيف تككيمو المالكية: -ب
 .(7/375)ج

 كالضابط عندىـ خركج المبيع مف يد البائع مف عدمو، كما اختمفكا في كقت الضماف ىؿ يككف بمجرد
قالكا يككف ضماف المبيع بعد االستبلـ أـ المالكية قالكا يككف  كراستبلـ المبيع أـ بمجرد العقد كالجمي

اؼ كالغائب، كيرجع سبب الخبلؼ ىؿ القبض شرط مف جز بمجرد العقد إال في بعض المسائؿ مثؿ بيع ال
أف الضماف يككف بعد  شركط العقد أـ حكـ مف أحكامو كالعقد الـز دكف القبض، فمف قاؿ أنو شرط قاؿ
بداية  ،ابف رشد . انظرالتسمـ، كمف قاؿ أنو حكـ مف أحكاـ العقد، قاؿ  إف الضماف يككف بمجرد العقد

(؛ كحيدر، درر 3/5(؛ كالشافعي، األـ )ج3/28(؛ كالدسكقي، حاشية الدسكقي)ج2/185)ج المجتيد
 .(4/235(؛ كابف قدامة، المغني )ج1/236الحكاـ )ج

ات، قيمي: أف يككف لمعاقد حؽ تعييف أحد األشياء الثبلثة أك االثنيف التي أخذ كيككف في الفعييكخيار الت (1)
(؛ 3/54)ج الفتاكل اليندية ،الشيخ النظاـ :                                  ن      ف أحد ىذه األشياء صار ىك المبيع حقا . انظريفإذا ع

 .(1/38(؛ كحيدر، درر الحكاـ )ج4/21)جتبييف الحقائؽ  ،الزيمعيك 
القرافي، (؛ ك 7/137(؛ كابف عابديف، رد المحتار عمى الدر المختار )ج4/21ف الحقائؽ )ج، تبييالزيمعي (2)

(؛ النككم، 8/134(؛ كالرافعي، العزيز شرح الكجيز )ج3/7(؛ كالصاكم، بمغة السالؾ )ج5/32الذخيرة )ج
 .(4/69)جالشرح الكبير  ،المغني(؛ ك 3/408)ج المبدع شرح المقنع ،(؛ كالبيكتي9/288المجمكع )ج

= 
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كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى جكاز خيار التعييف كأف المشترم عند ىبلؾ أحد 
 .(1)                                   ن                 أصناؼ المبيع يضمنو كعند ىبلكيا جميعا  يضمف ثمث كؿ منيا

 سبب الخالف:

كيرجع سبب الخبلؼ إلى مدل تقدير الحاجة إلى مثؿ ىذا النكع مف الخيار كحجـ الجيالة 
كالنزاع الناشئ عنو، فمف قاؿ أف الحاجة ممحة قاؿ بجكازه كمف نظر لمجيالة كالنزاع الناشئ عنو 

 .(2)قاؿ بعدـ صحتو

                         يار التعيين: وي ستدل عمى من جانبين: أحدىما جواز خ محمد بن الفضل إلماممشيخ اويستدل ل
 جواز خيار التعيين بالمعقول من وجيين:

=_________________________________________________________________________ 

 والمسألة عمى قولين:
حنفية كالمالكية ككافقيـ الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ عمى جكاز مثؿ ىذا النكع : ذىب إليو الالقول األول

مف الخيار، مع العمـ أف المالكية أطمقكا عمى مثؿ ىذا النكع مف الخيار بيع االختيار كأكجبكا قيمة الضماف 
خيار إلى ثبلث أقساـ: بيع بالخيار، أك بيع باالختيار، أك بيع بنفس الثمف عند اليبلؾ كقسمكا بيع ال

(؛ 2/203(؛ كالعدكم، حاشية العدكم )ج3/107الصاكم، بمغة السالؾ )ج                    ن       بالخيار كاالختيار معا . انظر 
 (.3/221)ج ، المدكنةمالؾ (؛3/87كالدردير، الشرح الكبير )ج

 كاشترط الحنفية إلى جكاز مثؿ ذلؾ الشرط  ثبلثة شركط:
أف يككف كاقع في مبيعيف أك ثبلثة أما في أربعة فبل يصح النقساـ األشياء إلى جيد كحسف كردمء  -أ

 كىك شرع لمحاجة فبل يتعداىا.
أف البائع بالقكؿ بعتؾ أحد ىذيف المبيعيف عمى أنؾ تأخذ أييا شئت، كيككف في القيميات المختمفة في  -ب

 القيمة كالكقؼ.
 كمة حتى لك زادت عمى ثبلث عند الصاحبيف.أف تككف مدة الخيار معم -ج

(؛  4/21، تبييف الحقائؽ )جالزيمعيكاختمؼ المذىب في مصاحبة خيار الشرط لخيار التعييف. انظر 
شرح كالساكيس،  (؛139-7/138(؛ كابف عابديف، رد المحتار )ج3/54كالشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج

 (.6/325)ج فتح القدير
                                                  ن                                ىب إليو الشافعية كالحنابمة بعدـ جكاز ىذا البيع أصبل  كاستدلكا مع ذلؾ بدليميف: األكؿ: كذ القول الثاني:
 " نيى عف بيع الغرر "، كىذا بيع غرر لجيالة المبيع.  قكؿ النبي 

الدليؿ الثاني: بقياس مف اشترل كاحد مف عبديف غير محدد فيذه جيالة مفضية عندىـ إلى النزاع 
(؛ 5/332(؛ كالماكردم، الحاكم في الفقو الشافعي )ج9/288المجمكع )ج النككم،كالخبلؼ. انظر 

 (.4/69(؛ كابف قدامة، الشرح الكبير )ج3/408)ج كالبيكتي، المبدع شرح المقنع

 (.6/11)ج البحر الرائؽ ،ابف نجيـ (1)
 .(4/102)ج (؛ كابف قدامة، المغني7/139ابف عابديف، رد المحتار عمى الدر المختار )ج (2)
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أف الحاجة ماسة إلى مثؿ ىذا النكع مف الخيار حيث أف المشترم يريد أف يختار لنفسو  األول:
األكفؽ كاألرفؽ، فيك يحتاج إلى اختيار مف يثؽ بو أك اختيار مف يشتريو ألجمو كال يمكنو البائع 

                     ن فيك قد أجيز استحسانا . (1)ء كي ال يبقى أمانةمف الحمؿ إال بالشرا
القياس عمى خيار الشرط بجامع أف خيار الشرط أجيز لحاجة الغبف كذلؾ خيار التعييف  الثاني:

 أجيز لحاجة الرفؽ كالسيكلة.
   ي                                        كي ستدؿ لكجكب الضماف مف المعقكؿ بثبلثة كجكه:الجانب اآلخر: وجوب الضمان: 

                              ن                   ن       د لزمو كال يعمـ أييا قد ىمؾ أكال  فكجب أف يككف شريكا  في كؿ أف أحد ىذه األثكاب ق األول:
 .(2)األثكاب
إف ذكر الثمف مف البائع كأخذ المشترم دليؿ عمى رضاه عف البيع عمى أحد المبيعات  الثاني:

 .(3)              ن                                                 عمى األقؿ قياسا  عمى ذكر الثمف مف المشترم كحصكؿ التسميـ مف البائع
بيع في زمف خيار البائع فيمؾ ضمنو بالقيمة ألف البيع ينفسخ أف المشترم إذا قبض الم الثالث:
 فيك مف باب أكلى أف يضمف في مثؿ ىذه الصكرة مف البيع. (4)باليبلؾ

 انتياء خيار الشرط لمبائع: المسألة الرابعة
 صورة المسألة:

ؾ رجؿ باع سمعة كاشترط الخيار لنفسو، ثـ سمـ السمعة في كقت الخيار لممشترم، ىؿ يعد ذل
 إبطاؿ لخياره.

 تحرير محل النزاع:
اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى أف خيار الشرط ينتيي بما يدؿ عميو صراحة أك داللة سكاء 

  .(5)كاف الخيار لمبائع أك المشترم أك لمعاقديف

                                                           

 .(3/55(؛  كالشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج4/21)ج تبييف الحقائؽ ،يالزبعم (1)
 .(3/107الصاكم، بمغة السالؾ )ج (2)
 .(7/218ابف عابديف، رد المحتار )ج (3)
 (.6/302الساكيس، شرح فتح القدير )ج (4)

فسخت البيع، كمف أمثمة انتياء البيع، أجزت البيع، أك  فسختقكؿ البائع  صراحةكمف أمثمة اسقاط الخيار  (5)
الكاساني، بدائع خيار الشرط دالتو، كعرضو لمبيع، أك ىيبتو، أك استعماؿ ال يصدر إال مف مالؾ. انظر 

(؛ كالصاكم، بمغة 5/34القرافي، الذخيرة )ج(؛ ك 4/17، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي(؛ ك 5/267الصنائع )ج
 .(4/16؛ كابف قدامة، المغني )ج(9/202النككم، المجمكع )جك (؛ 3/88السالؾ )ج
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ع كاختمفكا في ممكية المبي (1)                                                        ن       كاتفقكا أف تسميـ البائع في زمف خياره المبيع ال يعد إسقاطا  لمخيار
كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ أف البائع إذا سمـ المبيع  .(2)في زمف الخيار عمى قكليف

ذا سممو عمى كجو التمميؾ بطؿ خياره  .(3)                                                                               في زمف خياره عمى كجو االختيار ال يبطؿ خياره، كا 
 اإلماـ محمد بف الفضؿ بالقكاعد الفقيية كالمعقكؿ:الشيخ كيستدؿ لما ذىب إليو 

 األدلة
 ".صد كالمعاني ال لؤللفاظ كالمبانيالعبرة في العقكد لممقاقاعدة "                       أول : القواعد الفقيية:

دلت القاعدة أف إعطاء البائع المبيع في زمف خياره لممشترم كنيتو التمميؾ، أف ذلؾ يتضمف 
 .(4)ذف لممشترم في التصرؼ، بخبلؼ إعطائو عمى جية االختيار                     لخياره في البيع، كا        ن إسقاطا  

  يسقط معو خياره. فبل
 مف كجييف:                 ثانيا : المعقول:

، فإذا أعطاه لممشترم عمى جية االختيار (5)األكؿ: إف ممؾ المبيع في زمف خيار البائع يككف لو
 .(6)                                                                ن      ن       كاف بمثابة الكديعة، أما إعطاؤه عمى جية التمميؾ فإنو يتضمف إسقاطا  صريحا  لخياره

سقاط الثاني: أف الخيار قد شرع لمتركم، كتممي                                                        ؾ المبيع لممشترم دليؿ عمى اقتناع البائع بالعقد كا 
 خياره.

                                                           

(؛ كالدردير، الشرح الكبير 220-3/217اإلماـ مالؾ، المدكنة )ج(؛ ك 4/17، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي (1)
 .(17-4/16(؛ كابف قدامة، المغني )ج5/68(؛ كالماكردم، الحاكم في الفقو الشافعي )ج95-3/94)ج

 :كالمسألة عمى قكليف (2)
يو الجميكر مف الحنفية كالشافعية كالمالكية عمى الراجح أف المبيع في زمف خيار كذىب إل القول األول:

، تبييف الحقائؽ الزيمعيك  (؛5/266الكاساني، بدائع الصنائع )جالبائع ال يخرج عف ممكو. انظر 
(؛ كالشربيني، 8/315(؛ كالرافعي، العزيز شرح الكجيز )ج3/27(؛ كالسمرقندم، تحفة الفقياء )ج4/17)ج
 .(95-3/94(؛ كالدردير، الشرح الكبير )ج2/65ني المحتاج )جمغ

كذىب إليو الحنابمة أف المبيع ينتقؿ إلى ممؾ المشترم سكاء كاف الخيار لمبائع أك لممشترم،  القول الثاني:
 .(4/71(؛ كابف قدامة، الشرح الكبير )ج4/67ابف قدامة، المغني )جفيك ينتقؿ بنفس العقد. انظر 

                                                               ن                       كبل القكليف: فإف تسميـ المبيع مف قبؿ البائع لممشترم ال يعد إسقاطا  لخياره، ألنو عمى القكؿ كبالتالي عمى 
 األكؿ متبرع، كعمى القكؿ الثاني قد طبؽ مقتضى العقد.

كلقد بحثت في المذاىب األخرل فمـ أجد تسميـ المبيع في ىذه  ،( /3)ج اليندم لالفتاك  ،الشيخ النظاـ (3)
 مميؾ.الصكرة عمى جية الت

 .(1/24زيداف، الكجيز في شرح القكاعد الفقيية )ج (4)
 .(2/67السمرقندم، تحفة الفقياء )ج (5)
 .صراحةكيفيـ مف كممة التمميؾ أنو قد يتـ مف خبلؿ لفظ صريح يدؿ عميو كىذا مشابو إلنياء خيار الشرط  (6)
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 الثالث المبحث
 مسائل فساد البيع بسبب عيب المبيع أو الجيل في العقد

 ثبوت خيار العيب في شراء الشجر: المسألة األولى
 صورة المسألة:

لؾ العيب               ن                                                      رجؿ اشترل شجرا  عمى أنو مثمر، فكجد أحد ىذه األشجار غير مثمرة، ىؿ يصح ذ
 كيثبت لو خيار العيب.

 تحرير محل النزاع:
عمى جكاز بيع الشجر المثمر، كأنو يجكز رد الشجرة إذا لـ  (1)اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة

 تكف مثمرة كقد اشتراىا بشرط اإلثمار.
كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى مثؿ ما ذىب إليو الجميكر إلى جكاز بيع الشجر 

 .(2)إلثمار، كأنو يفسد في حاؿ كجكد شجرة غير مثمرة كيثبت لو حؽ الردبشرط ا
 مف السنة كالمعقكؿ مف كجييف: كيستدؿ لما ذىب إليو الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ

 األدلة
في حديث الشاة المصراة: " مف ابتاع شاة مصراة فيك بالخيار ثبلث إف   قكلو              أول : السنة:

ف شاء ردى  .(3)       ن         ا كصاعا  مف تمر "                       شاء أمسكيا كا 
فيو عيب، كال شؾ أف  (4)فقد دؿ الحديث عمى ثبكت خيار الرد في البيع الذم وجو الدللة:

 .(5)                                                ن        اإلثمار في الشجر حقو مقصكدة كفي عدميا يفكت مقصكدا  لممشترم

                                                           

اإلماـ مالؾ، المدكنة ك  (؛5/4(؛ كابف عابديف، رد المحتار )ج5/167الكاساني، بدائع الصنائع )ج (1)
بك محمد المقدسي، الكافي في فقو اإلماـ أحمد (؛ كأ12/20النككم، المجمكع )جك (؛ 3/360)ج
 (.6/248)ج الفركع ،ابف مفمح(؛ ك 132-3/131)ج

بؿ إف بعض المذاىب مثؿ المالكية كالشافعية، قالكا بجكاز رد الشجرة حتى بعد األخذ مف بعض ثمرىا 
 .(21-12/20(؛ النككم، المجمكع )ج3/360اإلماـ مالؾ، المدكنة )جغمة بالضماف. انظر لؤلكؿ، ألف ال

، كال شؾ أف قكؿ اإلماـ ممكف االنتفاع بو في أيامنا ألنو يكجد مف (2/72قاضيخاف، فتاكم قاضيخاف )ج (2)
 مشترم.ؿ عمى أنو مثمر ثـ يتبيف غير ذلؾ، كفي اثبات خيار العيب حماية لمخيبيع الشجر مثؿ الن

 .[1524: رقـ الحديث بيع المسطرة / باب، كتاب البيع]مسمـ: صحيح مسمـ (3)
 .[10/166النككم، شرح مسمـ )ج (4)

 .(3/173أبك محمد المقدسي، الكافي في فقو اإلماـ أحمد )ج(؛ ك 4/265ابف قدامة، المغني )ج (5)
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 مف كجييف:                  ثانيا : المعقول:

فأحدىما: إف خيار الرد بالعيب يثبت في حاؿ فكات صفة مقصكدة لممشت اإلثمار في  (1)        رم، كا 
 الشجرة ىي مف أىـ الصفات المقصكدة.

ف عدـ اإلثمار حقو يثبت معيا الرد (2)اآلخر: إف مطمؽ العقد يقتضي السبلمة مف العيكب                                      ، كا 
 ألنيا تنافي السبلمة في الشجرة.

 
 المتنامي (3)ىل يصح بيع ورق الفرصاد: المسألة الثانية
 صورة المسألة:

 ت المتنامي، ىؿ يصح ذلؾ البيع ؟.رجؿ اشترل كرؽ التك 
 تحرير محل النزاع:

اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة أنو يشترط لصحة البيع العمـ بالمعقكد عميو مف حيث القدر 
 بشرط القطع مباشرة. (5)، كاتفقكا عمى جكاز بيع كرؽ التكت(4)كالصفة

                                                           

، (3/130)ج و اإلماـ أحمد بف حنبؿكافي في فق، الأبك محمد المقدسيك  (؛2/202النككم، المجمكع )ج (1)
كثيرة يفكت معيا صفات مقصكدة لممشترم مثؿ اشتراط سرعة  صكركلقد كجدت في المذىب الحنبمي 

 اإلثمار. صفةالدابة، أك أف يككف الديؾ يكقظ لمصبلة، فمف باب أكلى إثبات حؽ الرد في 
 .(1/119)ج ، المباب شرح الكتابغنيميال (2)

 ،القز. انظر الرازم درؽ التكت، كخاصة ىك كرؽ التكت األحمر الذم يتغذل عميو دك كالفرصاد: ىك ك  (3)
؛ كابف عابديف، حاشية ابف عابديف (3/333ابف منظكر، لساف العرب )جك ، (1/83)ج مختار الصحاح

 .(5/52)ج
لصاكم، (؛ كا5/64(؛ كابف عابديف، حاشية ابف عابديف )ج2/24المكصمي، االختيار لتعميؿ المختار )ج (4)

(؛ كابف مفمح، 9/286النككم، المجمكع )جك (؛ 3/9(؛ كالدردير، الشرح الكبير )ج2/9بمغة السالؾ )ج
 .(1/210)ج حاشية الركض المربع ،البيكتي(؛ ك 3/263المبدع شرح المقنع )ج

 كتفصيؿ المذاىب كالتالي: (5)
دـ اشتراط الشرط ألنو يحث اختبلط فقد ذىب كؿ مف الحنفية كالشافعية إلى القكؿ بجكازه صراحة، كع :     أول  

(؛ 5/64(؛ كابف عابديف، حاشية ابف عابديف )ج6/327السرخسي، المبسكط )جالحادث بالقديـ. انظر 
 .(4/134(؛ كالرممي، نياية المحتاج )ج11/443النككم، المجمكع )ج

جز مرة بعد مرة مثؿ قد ذكركا بيع كرؽ التكت في باب الجكائح، كمثمو عندىـ بيع ما ي                  ثانيا : المالكية:
الجرجير كالقصب كالبقدكنس فإنو يجكز بشرط عدـ الترؾ عمى الراجح عندىـ كىي ما يسمى بيع خمفة 
= 
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عد التناىي، كال يجكز ما إلى جكاز بيع كرؽ الفرصاد ب الشيخ اإلمام محمد بن الفضلكقد ذىب 
، كأنو يشترط عدـ اختبلط المبيع بغيره، كمنو يفيـ جكاز بيع ما يجز مثؿ (1)داـ في زيادة

البقدكنس كالقصب بشرط القطع كعدـ الترؾ، حتى ال يحدث االختبلط، كتميز المبيع ضركرم 
 في كؿ بيع.

 لمعقكؿ:كيستدؿ لما ذىب إليو الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ مف السنة كا
 األدلة

 .(2)عف بيع الحصاة كبيع الغرر  قاؿ: نيى النبي  عف أبي ىريرة              أول : السنة:

 وجو الدللة:
فقد دؿ الحديث عمى عدـ جكاز بيع الغرر، كمف أشكاؿ الغرر الجيالة سكاء في كمية المبيع أك 

يو البيع فبل بد مف كالخداع، كبالتالي المبيع ما داـ يتنامى يصعب معرفة ما كقع عم (3)الغش
 تناىيو، كعدـ اختبلطو بغيره.

 مف ثبلثة كجكه:                 ثانيا : المعقول:
األكؿ: إف أكراؽ التكت يحصؿ التنامي فييا مف أعبلىا فبل يحصؿ اختبلط ما كقع عميو البيع 

 ، كىذا يدؿ عمى جكاز البيع.(4)بغيره، كىذا بيع منتشر بالعرؼ
 

=_________________________________________________________________________ 

القصيؿ بشركط أربعة، أم ليس لممشترم إلى ما كجد مف الجرير أما الثاني فبل يتناكلو البيع ألنو بطف 
اإلماـ مالؾ، المدكنة (؛ ك 173-3/172)جالدردير، الشرح الكبير األكؿ. انظر ثاني فبل يتناكلو بيع 

، كاشتراط الخمفة ىك أف يشترم ما يجز (5/182)ج ختصر خميؿم (؛ كالخرشي، شرح189-3/188)ج
 بحيث يشمؿ ما كاف مكجكد كالخارج مف بعده.

يـ                              ن                                                 لـ يذكركا بيع كرؽ التكت منفصبل  بؿ ما يككف منو تابع لبيع الشجر، كلكف يفيـ مف قكل                  ثالثا : الحنابمة:
           ن                                                                              جكازه منفصبل ، ككذلؾ اشترطكا في ما يباع بالجز أنو يباع مرة كاحدة، ألف الزيادة تحصؿ عمى نماء 

(؛ كالبيكتي، كشاؼ  القناع 4/203)ج ، الشرح الكبيرالمالؾ كىذا الحؽ لممشترم فيو. انظر ابف قدامة
 .(3/105أبك محمد المقدسي، الكافي في فقو اإلماـ أحمد )ج، (3/83)ج

 .(2/31شيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )جال (1)

 [1513رقـ الحديث : 3/1152 ،بطبلف بيع الحصاة / باب، كتاب البيكع]مسمـ: صحيح مسمـ (2)
 .(5/94)ج الزحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو(؛ ك 10/106النككم، شرح مسمـ )ج (3)
 .(2/24ميؿ المختار )ج(؛ كالمكصمي، االختيار لتع5/64ابف عابديف، حاشية ابف عابديف )ج (4)
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لتناىي غير معركؼ مما يؤدم إلى عدـ إمكانية معرفة الثاني: إف مكضع القطع في حاؿ عدـ ا
 ، كبالتالي يشترط انتياء تناىي كرقة التكت حتى يقع البيع عمى مكضع محدد.(1)مكاف القطع

الثالث: أنو في حاؿ عدـ معرفة مكاف القطع، أك اختبلط المبيع بغيره يؤدم إلى النزاع 
 كالخبلؼ.

 يل الثمن إلى وقت غير محددفساد البيع بسبب تأج: المسألة الثالثة
 صورة المسألة:

 رجؿ اشترل مف آخر سمعة كقاؿ أدفع لؾ الثمف في كقت الحصاد.
 تحرير محل النزاع:

، كاختمفكا في تحديد كقت (2)اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى جكاز البيع مؤجؿ الثمف
 .(3)الحصاد ألداء الثمف

                                                           

 .(7/253ابف عابديف، رد المحتار عمى الدر المختار )ج (1)

محمد بف القاسـ: ك  (؛2/7(؛ كالمكصمي، االختيار لتعميؿ المختار )ج7/52ابف عابديف، الدر المختار )ج (2)
قدامة،  ؛ كابف(9/339النككم، المجمكع )جك (؛ 5/254جالقرافي، الذخيرة )(؛ ك 4/528)ج التاج كاإلكميؿ

 .(3/372)ج المبدع شرح المقنع ،(؛ كالبيكتي12/134الشرح الكبير )ج
 كالمسألة في جعؿ الحصاد لمزرع كقت لؤلداء عمى قكليف: (3)

الحنفية عمى الراجح كالشافعية كالحنابمة أنو ال يصح أف يككف الحصاد كذىب إليو كؿ مف  القول األول:
(؛ كالمكصمي، االختيار لتعميؿ المختار 2/29الفتاكل اليندية )ج الشيخ النظاـ،مكعده ألداء الثمف. انظر 

(؛ كالرافعي، العزيز شرح الكجيز 3/36(؛ كالشافعي، األـ )ج6/96(؛ كابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج5/5)ج
(؛ كابف 4/356(؛ كابف قدامة، المغني )ج18/145(؛ كالماكردم، الحاكم في الفقو الشافعي )ج9/231)ج

 .(8/170)ج الممتع عثيميف، الشرح
كذىب إليو كؿ مف المالكية كاإلماـ محمد مف الحنفية قالكا بجكاز الشراء نسيئو كجعؿ كقت  القول الثاني:

(؛ 3/196(؛ كاإلماـ مالؾ، المدكنة )ج6/97انظر: ابف نجيـ، البحر الرائؽ )جالحصاد ىك كقت األداء. 
 .(15/450حصيؿ )ج(؛ كالقرطبي، البياف كالت5/254كالقرافي، الذخيرة )ج

 واستدل اإلمام محمد والمالكية بما يمي:
 أف مكعد الحصاد معركؼ كمحدد كجعمكا الحصاد عند المالكية أم ذركة الحصاد. -أ
ف عرؼ الناس كتعامميـ بيذا النكع مف البيكع. -ب                                               كا 
لى مجيكؿ مثؿ كاستدؿ اإلماـ محمد مف الحنفية بأف التأخير لمثمف بعد البيع تبرع فيقبؿ التأجيؿ إ -ج

 الكفالة. انظر المصادر السابقة.
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كاشتراط أف يككف مكعد السداد  كاز البيع نسيئةحمد بف الفضؿ إلى جكقد ذىب الشيخ اإلماـ م
 .(1)     ن       مكعدا  لؤلداء كقت الحصاد  عنده جعؿ      ن       محددا  فبل يصح

بأدلة الجميكر مف القرآف كالسنة كالقياس  محمد بف الفضؿ اإلماـالشيخ كيستدؿ لما ذىب إليو 
 كالمعقكؿ.

 األدلة

َآيََ ﴿قكلو تعالى:               أول : القرآن: ٌَ َي اَاَّلََ َّ يََ
َ
ََََياَأ َ َ ََ َ ِ ََّ َََ ََ َُّ
َ
َ َ َ ْهََََ ََفاَلَتَب َجَنََمَسًمََ

َ
ََإََلَأ ٌَ َإََذاََتَداَيَنَتَىَبََدَي ْا

َََََُ َُ َُ َْ َ ََ َ ًَّ ََ َُ َ ٍَ
ََ َََ ََ ِ ََ ٍَ

َْ ََ ِ ََ َْ َُ
َْ ََ َ ََ ََ َ َََ ِ ََ ََ َُ ﴾ (2) ،

، فقد دلت اآلية أف (3)                                          ن                     كالديف كؿ معاممة كاف أحد العكضيف فييا نقدا  كاآلخر نسيئة في الذمة
 .(4)                        ن       ن                                              األجؿ ال بد أف يككف معمكما  كمحددا  كمسمى، ككقت الحصاد غير معمكـ ألنو يتقدـ كيتأخر

 : السنة:       ثانيا  
             ن                  " اشترل طعاما  مف ييكدم إلى أجؿ   أف النبي  ما ركاه ابراىيـ بف األسكد عف عائشة  -أ

 .(5)كرىنو درعو "
                                  ن                         ن        ن  فقد دؿ الحديث عمى جكاز الشراء دينا  كأف يككف كقت األداء محددا  كمعركفا ،  وجو الدللة:

 .(6)حتى ال يفضى ذلؾ إلى النزاع كالخبلؼ في المتبايعيف
 .(7)" نيى عف بيع الحصاة كبيع الغرر "  أف النبي   بي ىريرة عف أ -ب

فقد دؿ الحديث عمى جعؿ كقت الحصاد ىك كقت األداء فيو غرر كجيالة ألنو  وجو الدللة:
 .(8)يتقدـ كيتأخر كالغرر ىك كؿ جيالة في المبيع، أك في الثمف كمية أك كقت األداء

السمـ ال بد أف يككف محدد الزمف كالكمية كذلؾ كقت كما أف كقت                           ثالثا : القياس عمى السمم:
 .(9)أداء الديف

                                                           

 .(97-6/96ابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج (1)
 .[282]البقرة:  (2)

 .(381-3/377)جالقرطبي: الجامع في أحكاـ القرآف  (3)
 (1/211(؛ كالبيكتي، الركض المربع )ج12/132ابف قدامة: الشرح الكبير،  (4)
 .[1603: رقـ الحديث 3/1226 ،الرىف باب /، كتاب البيكع]مسمـ: صحيح مسمـ (5)
 (.11/39النككم، شرح مسمـ )ج (6)
 .[3/8152، 1513: رقـ الحديث بطبلف بيع الحصاة / باب، كتاب البيكع]مسمـ: صحيح مسمـ (7)
 .(5/94)جالزحيمي: الفقو اإلسبلمي (؛ ك 10/156النككم، شرح مسمـ )ج (8)
 .(3/36، األـ )ج(؛ كالشافعي9/339النككم، المجمكع )ج (9)
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 خيار العيب في المبيع المزدوج: المسألة الرابعة
 صورة المسألة:

               ن                                                         ن        رجؿ اشترل مبيعا  يتككف مف زكجيف مثؿ مصرعي الباب أك خفيف ككجد أحدىما معيبا ، ىؿ لو 
                             ن رد أحدىما أك يجب ردىما جميعا .

 تحرير محل النزاع:

يثبت لممشترم إما  (1)فؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى أف العيب في أحد أفراد المبيع المزدكجات
، أما إف كاف المبيع مف شيئيف مختمفيف أك أشياء متعددة مف جنس (2)رد الجميع أك إمساؾ الجميع

 .(3)كاحد مثؿ مجمكعة أثكاب، أك سيارتيف فقد اختمفت أقكاؿ العمماء في طريقة رد المعيب منو

                                                                                  ن      كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ أف البائع مخير إذا كجد المبيع المزدكج أحده معيبا ، إما 
 .(4)              ن              ن                       أف يمسكو جميعا  أك يرده جميعا ، كليس لو رد المعيب فقط

                                                           

أبك محمد المقدسي، الكافي ع بو دكف جزئو اآلخر مثؿ القرطيف أك الخفيف. انظر نتفكىك المبيع الذم ال ي (1)
 .(2/48في فقو اإلماـ أحمد )ج

(؛ كاإلماـ 3/35(؛ كالمكصمي، االختيار لتعميؿ المختار )جالدردير، الشرح الكبير )ج13/188السرخسي:  (2)
 .(2/69(؛ كالشربيني، مغني المحتاج )ج12/175(؛ النككم، المجمكع )ج3/359جمالؾ، المدكنة )

 المسألة عمى ثبلث أقكاؿ: (3)
ذىب إليو الحنفية: قالكا بجكاز رد المبيع المعيب مف البيعة بثمنو إذا كاف بعد القبض، أما  القول األول:

خذ جميع الصفقة أك أف يرد جميع قبؿ القبض قاؿ ال يجكز رد المعيب فقط مقابؿ ثمنو بؿ، إما أف يأ
الصفقة، كاستدلكا أف في ذلؾ دفع لمضرر عف البائع بعدـ تفريؽ الصفقة عميو قبؿ القبض ألف المشترم 

اطبلعو عمى المبيع المعيب يرده كيأخذ الجيد الباقي بنفس الثمف ألف في عادة التجار ضـ الجيد مع  دعن
(؛ كالمكصمي، االختيار لتعميؿ المختار 5/287الصنائع )ج الكاساني، بدائعمء لرفع الثمف. انظر دالر 
 .(4/41، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي(؛ ك 2/18)ج

كذىب إليو المالكية قالكا أنو يجكز رد المعيب مف البيعة مقابؿ ثمنو إذا لـ يكف المعيب  القول الثاني:
الدسكقي، حاشية الدسكقي يكؿ. انظر أكثر الصفقة، ألف في إبقاء األقؿ الباقي القميؿ إنشاء لعقد بثمف مج

 .(3/84)ج (؛ كاإلماـ مالؾ، المدكنة5/148(؛ كالخرشي، شرح مختصر خميؿ )ج3/135)ج

ذىب إليو الشافعية كالحنابمة إلى رد المبيع المعيب فقط مقابؿ ثمنو كاختمفكا في ذلؾ عمى  القول الثالث:
(؛ 3/60الشربيني، مغني المحتاج )جنو. انظر ركايتيف الراجح عندىـ جكاز رد أحد المعيبيف مقابؿ ثم

، (؛ كابف قدامة، المغني5/252(؛ كالماكردم، الحاكم في الفقو الشافعي )ج12/174النككم، المجمكع )ج
 .(4/300(؛ كالمرداكم، اإلنصاؼ )ج4/266

 .(3/73الشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج (4)
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 .(1)سبب الخبلؼ: اختبلفيـ في تفريؽ الصفقة في البيع

 .كالعرؼ كالمعقكؿإليو الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ بالسنة كيستدؿ لما ذىب 

 األدلة

ٌ                    يقكؿ: " مف فر ؽ بيف جارية ككلدىا   قاؿ: سمعت رسكؿ ا  عف أبي أيكب              أول : السنة:             
 .(2)فرؽ ا بينو كبيف أحبتو يـك القيامة "

                                                        ن            دؿ الحديث أف الضرر الناشئ عف التفريؽ بيف شيئيف يككف سببا  في منع ذلؾ  وجو الدللة:
                                  ه                     يع المزدكج فإف التفريؽ بينيما سبب  في عدـ االنتفاع بيما.في المب (3)األمر، كمثمو
               ثانيا : العرف:

     ن عرفا . (4)أف العرؼ يثبت لو حؽ الرد، كأف أحدىما ال يستغني عف اآلخر

               ثالثا : العقل:
إف البيع المزدكج ىك في الصكرة شيئيف، كفي المنفعة كشيء كاحد فبل يمكف االنتفاع بأحدىما 

 .(5)            ن                ن ب الرد جميعا  أك اإلمساؾ جميعا  دكف نفع اآلخر، فكج
 

 عدم صحة البيع بثمن مجيول: المسألة الخامسة
 صورة المسألة:

 فمكس أك درىـ فمكس ىؿ يصح ذلؾ البيع ؟. (6)               ن                رجؿ اشترل مبيعا  ككاف الثمف دانؽ
 

                                                           

 .(12/174النككم، المجمكع )ج (1)
 [.1281: رقـ الحديث 3/580كراىة التفريؽ بيف األخكيف / باب، كتاب البيع: سنف الترمذم]الترمذم (2)
 .(4/420المباركفكرم، تحفة األحكذم ) (3)
 .(4/94(؛ كالسمرقندم، تحفة الفقياء )ج3/135(؛ كالدردير، الشرح الكبير )ج3/360النككم، المجمكع )ج (4)
ي شراء األشياء المتعددة ككجد بأحدىا عيب، كلكف يفيـ مف رأيو ىنا كلـ أجد في نفس المسألة رأم لئلماـ ف (5)

 أنو مقارب لممذىب الحنفي في التفريؽ بعد القبض.

كالدانؽ كالقيراط عبارة عف أكزاف، فنجد أف الدانؽ يساكم سدس الدرىـ كالقيراط ىك نصؼ الدرىـ. انظر  (6)
(؛ كالسيكاسي، شرح فتح 5/291دامة، المغني )ج(؛ كابف ق8/10الماكردم، الحاكم في الفقو الشافعي )ج

 .(1/120(؛ كالزحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو )ج7/159)ج القدير
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 تحرير محل النزاع:
كما اتفقكا  (1)لبيع                                                          ن         اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى أف الثمف ال بد أف يككف معمكما  في عقد ا

 .(2)كذلؾ عمى جكاز البيع بالدراىـ الخالصة
إلى عدـ صحة مثؿ ذلؾ البيع في ىذه الصكرة بسبب  الشيخ اإلمام محمد بن الفضلكقد ذىب 

 .(3)الجيالة في الثمف
بأدلة مف قاؿ بعدـ جكاز مثؿ ذلؾ البيع  كيستدؿ لما ذىب إليو الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ

 لقياس كالمعقكؿ:مف السنة كا
 
 

                                                           

 (؛3/6(؛ كالدسكقي، حاشية الدسكقي)ج2/362)ج الجكىرة النيرة ،الحدادك  (؛4/46)ج السرخسي (1)
(؛ 3/371)ج ح المصنعالمبدع شر  ،(؛ كالبيكتي5/139)ج الحاكم في فقو اإلماـ الشافعي ،الماكردمك 

 .(4/223كالمرداكم، اإلنصاؼ )ج
 كالمسألة في الشراء بدرىـ فمكس عمى تفصيؿ: (2)

حيث انقسـ المذىب عمى قكليف، فنجد أف اإلماـ أبك يكسؼ قد جكز مثؿ ذىب إليو الحنفية : القول األول
. ىذه الصكرة مف البيع ألف عدد الفمكس في الدرىـ معمـك كبالتالي يككف الثمف  معمـك

إلى عدـ جكاز في الصكرة السابقة ما لـ يبيف عدد الفمكس ألف العقد يتعمؽ  ار فقد ذىبفأما اإلماـ محمد كز 
 بالفمكس ال بالدانؽ أك الدرىـ فبل بد أف تككف معمكمة العدد.

فبل بد مف ذكر عددىا، كلعؿ الخبلؼ يرجع في المذىب  مكذكر الدانؽ كالدرىـ ذكر لمكزف كالفمكس عدد
ف كانكا متفقيف عمى كجكب معرفة الثمف في البيع.                                                                                        إلى اختبلؼ عرؼ الناس في البيع بالفمكس، كا 

ذىب إليو المالكية كقالكا يصح الشراء بدانؽ فمكس أك قيراط فمكس، فنجد أف الضابط في  القول الثاني:
ف جيؿ مف حيث الجممة بشرط العمـ بقدر دانؽ                                                                              معرفة الثمف أنو يجب أف يككف معمـك بالتفصيؿ كا 

التاج  كالقاسـ،، (53-3/52(؛ كاإلماـ مالؾ، المدكنة )ج3/6الدسكقي، حاشية الدسكقي )جالفمكس. انظر 
 .(4/338)ج يؿكاإلكم

ف ساقكا عدة  القول الثالث:                                                                                   ذىب إليو الشافعية كالحنابمة كلـ أجد عندىـ مثؿ تمؾ الصكرة مف الثمف، كا 
درىـ شريطة معرفة قيمة الدينار، كمنو يفيـ جكاز مثؿ تمؾ  صكر مشابية مثؿ: جكاز الشراء بدينار إال

 .(9/323(؛ كالنككم، المجمكع )ج5/151الماكردم، الحاكم في الفقو الشافعي )جالصكرة عندىـ. انظر 
كساؽ كؿ مف الحنابمة كالشافعية عدة صكر تدؿ عمى الجيالة بالثمف مثؿ بعتؾ بما شئت، أك بعتؾ بألؼ 

ؾ بعشرة صحاح أك عشرة مكسرة، كغيرىا مف الصكر التي يككف الثمف فييا مجيكؿ. درىـ كدينار، أك بعت
 ، الفركعابف مفمح(؛ ك 2/24شربيني، مغني المحتاج )جالك ، (4/46الرافعي، العزيز شرح الكجيز )جانظر 
 .(4/33، (؛ كابف قدامة، الشرح الكبير )ج6/155)ج

 .(14/44السرخسي، المبسكط )ج (3)
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 األدلة
             أول : السنة:

 .(1)عف بيع الحصاة كبيع الغرر  قاؿ: نيى النبي  عف أبي ىريرة 
كال شؾ  (3)، كعمى عدـ بيع الغرر(2)فقد دؿ الحديث عمى عدـ جكاز بيع الحصاة وجو الدللة:

الدرىـ ىك ذكر  كر الغرر، ذلؾ أف ذكر الدانؽ أكػػػػأف عدـ معرفة الثمف في البيع صكرة مف ص
 .(4)لمكزف كليس ذكر لعدد الفمكس التي ىي الثمف

قياس عدـ صحة البيع بسبب جيالة الثمف عمى عدـ صحة البيع بسبب جيالة                 ثانيا : القياس:
 .(5)المبيع، كقياس كجكب العمـ بالثمف في المبيع عمى العمـ برأس ماؿ السمـ

كال  (6)النزاع كالخبلؼ فيك نكع مف أنكاع بيع الغررإف الجيالة بالثمف تؤدم إلى                  ثالثا : المعقول:
 شؾ أف الثمف ىك أحد العكضيف.

 

 ثبوت خيار العيب بفوات صفة شروطو: المسألة السادسة

 صورة المسألة:

              ن                          ن                                     رجؿ اشترل ثكبا  عمى أنو أبيض فكجده مصبكغا ، ىؿ يصح ذلؾ البيع، أـ يثبت حؽ الفسخ 
 كالرد لممشترم.

 تحرير محل النزاع:

 ؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى أف فكات الصفة المشركطة في المبيع يثبت لممشترم حؽ اتف

                                                           

 سبؽ تخريجو. (1)
 .كبيع الحصاة لو صكر كثيرة منيا: أبيع ما تقع عميو الحصاة (2)
، أما في الفقو: ىك كؿ بيع فيو غش (1/488انظر الرازم، مختار الصحاح ) الغرر: ىك الخطر في المغة (3)

 (.5/94)ج الفقو اإلسبلمي ،أك خداع أك جيالة في المعقكد عميو. انظر الزحيمي
النككم، شرح مسمـ ك  (؛14/4(؛ كالسرخسي، المبسكط )ج7/176)ج البرىانيالمحيط ، نظاـ الديف مازه (4)

 .(10/156)ج
 .(2/4)جالكافي في فقو اإلماـ أحمد  ،بك محمد المقدسيأ(؛ ك 4/33)ج الشرح الكبير ،ابف قدامة (5)
 .(1/308الضكياف، منار السبيؿ )ج (6)
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كأف العرؼ يحكـ مف خبللو عمى كجكد العيب مف عدمو، كأف المشترم لو حؽ الرد في  (1)الفسخ
 .(2)ىذه الصكر

كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى أف البيع يفسد في مثؿ ىذه الصكرة كأف فكات 
 .(3)لشرط يثبت حؽ الرد كالعيب تقديره بالعرؼا

كيستدؿ لما ذىب إليو الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ عمى ثبكت حؽ الرد لفكات صفة مشركطة 
 أك فائتة، كأف العرؼ معتبر في تحديد العيب بالقكاعد الفقيية كالمعقكؿ.

 األدلة

                       أول : القواعد الفقيية:

  ن                                               طا  " فقد دلت القاعدة عمى أف العرؼ معتبر في تحديد                     ن             قاعدة " المعركؼ عرفا  كالمشركط شر 
، حتى لك لـ يشترط المشترم سبلمة المبيع مف ىذا العيب، فمف باب أكلى (4)العيب في المبيع

 أك المتعارؼ عمييا. (5)الكفاء بالصفة المشركطة مف قبؿ المشترم

 

                                                           

(؛ 3/108الدردير، الشرح الكبير )جك  (؛3/22(؛ كالسرخسي، المبسكط )ج4/23، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي (1)
(؛ كالرممي، نياية المحتاج 2/50(؛ كالشربيني، مغني المحتاج )ج3/108)جالدسكقي، حاشية الدسكقي ك 

 .(1/210(؛ كالبيكتي، الركض المربع )ج4/265(؛ كابف قدامة، المغني )ج4/27)ج
 حنفية كالحنابمة:كلقد قسـ العمماء الشركط في العقد إلى أربعة أقساـ مثؿ ال

شرط  -شرط يتعمؽ بو مصمحة العاقديف مثؿ اشتراط الرىف. ج -شرط يقتضيو العقد مثؿ التسمـ. ب -أ
ليس مف مقتضى العقد كال مف مصمحتو كلكنو ال ينافي العقد، كىك نكعيف، األكؿ: اشتراط منفعة البائع في 

ابؿ التأجير، الرابع: اشتراط ما ينافي مقتضى المبيع، الثاني: أف يشترط عقد في عقد مثؿ اشتراط البيع مق
ابف قدامة، ك  (؛283 - 7/281ابف عابديف، حاشية ابف عابديف )ج العقد، كالكبلـ في الشرط يطكؿ. انظر

 .(2/160)ج اىب األربعةالفقو عمى المذ (؛ كالجذيرم،4/39المغني )ج
(؛ النككم، المجمكع 1/142رح الكتاب )ج ؛ كالغنيمي، المباب في ش(6/334الساكيس، شرح فتح القدير )ج (2)

ف لـ أجد صكرة المكف في الثكب إال عند الحنفية لكف (4/257(؛ كابف قدامة، المغني )ج12/20)ج                                                      ، كا 
 يفيـ مف باقي المذاىب أف لو الرد لفكات صفة مقصكدة مف المبيع.

ف داللة العرؼ عمى العيب في الثك (2/29قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج (3) ب كجدتيا في كتاب اليداية،                                     ، كا 
 .(4/18)ج

 .(102-1/101)ج القكاعد الفقيية، زيداف (4)
 . (2/18(؛ كالمكصمي، االختيار لتعميؿ المختار )ج4/262ابف قدامة، المغني )ج (5)
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 مف كجييف:                 ثالثا : المعقول:

الكفاء بيا، فأصبحت مستحقة بالشرط مثؿ صفة سبلمة  أحدىما: إف ذكر الصفة المرغكبة يمكف
 كبالتالي ذكر صفة المكف في المبيع يمكف الكفاء بو. (1)المبيع

اآلخر: إف اإلنساف قد يشترم المبيع كيذكر صفة معينة مثؿ المكف أك صفة مرغكبة لذاتو فيجب 
ال كاف الذكر لمصفة عبثا .                                                   ن عمى المشترم اإليفاء بيا، كا 

  

                                                           

 .(12/215(؛ كالبيكتي، الركض المربع )ج4/23، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي (1)
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 رابعال المبحث
 مسائل بيع األرض المستأجرة والشجر

 
 بيع العقار واألرض المستأجرة: المسألة األولى
 صورة المسألة:

             ن         ن      ن                             رجؿ باع أرضا  أك عقارا  مؤجرا  آلخر ىؿ يصح ىذا البيع أـ ال ؟.
 تحرير محل النزاع:

رم إذا لـ ، كأف المشت(1)اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى جكاز بيع العقار أك الدار المستأجرة
، كاختمفكا ىؿ ىك عقد نافذ أـ مكقكؼ عمى مكافقة (2)يعمـ أنو مؤجر فإف لو خيار الفسخ

 المستأجر ؟.

                                                           

(؛ كالخرشي، شرح مختصر خميؿ 6/85، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي(؛ ك 7/353الكاساني، بدائع الصنائع )ج (1)
(؛ كالشربيني، مغني 15/88النككم، المجمكع )جك (؛ 4/13(؛ كالدسكقي، حاشية الدسكقي)ج7/10)ج

(؛ كالبيكتي، 6/53(؛ كابف قدامة، المغني )ج5/428(؛ كالرممي، نياية المحتاج )ج2/264، المحتاج
 .(6/115ابف قدامة، الشرح الكبير )ج؛ ك 1/269الركض المربع )ج

 اختمؼ أصحاب المذاىب األربعة عمى قكليف: (2)
قالكا إف العقد مكقكؼ عمى إرادة المستأجر، كاستدلكا أنو مكقكؼ و لحنفيةفقد ذىب إليو ا: القول األول

ؽ اإلنساف بأمريف: األكؿ: أف البائع غير قادر عمى تسميـ الدار أك العقار لتعمؽ حؽ المستأجر بيا كح
يجب صيانتو عف اإلبطاؿ فيككف العقد مكقكؼ عمى إرادة المستأجر كذلؾ حتى ال يمحؽ بو ضرر، كليس 

(؛ كبرىاف 4/207الكاساني، بدائع الصنائع )جلممستأجر نفؽ البيع ألنو يممؾ المنفعة دكف الرقبة. انظر 
 .(6/85ائؽ )ج، تبييف الحقالزيمعي(؛ ك 335-6/334الديف مازه، المحيط البرىاني )ج

 .(23/271السرخسي، المبسكط )جالثاني: أف اإلذف في االنتياء كمثؿ اإلذف في االبتداء. انظر 
ذىب إليو لممالكية عمى الراجح عنده كالشافعية كالحنابمة أف العقد صحيح كال يتكقؼ عمى القول الثاني:  

كاء كاف البيع عمى المستأجر نفسو أك إذف المستأجر، ألنو يممؾ المنفعة، كالبيع قد كقع عمى العيف، كس
عمى أجنبي، كيثبت الخيار لممشترم حاؿ عدـ العمـ، أما مع عممو يقع البيع صحيح، كنجد المالكية قد 

 (؛4/13الدسكقي، حاشية الدسكقي )ج                                              ن       اشترطكا فترة ال تؤثر عمى سبلمة المستأجر كسنة مثبل . انظر 
الحادم في الفقو  (؛ كالماكردم،5/541لذخيرة )ج(؛ كالقرافي، ا7/10)ج كالخرشي، مختصر خميؿ

 (.6/53(؛ كابف قدامة، المغني )ج15/588(؛ النككم، المجمكع )ج6/310)جالشافعي 
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نو ال يتكقؼ عمى  الشيخ اإلمام محمد بن الفضلكقد ذىب                                                 إلى صحة بيع العقار المستأجر، كا 
 .(1)                                                   ن        رضا المستأجر، كيثبت الخيار لممشترم إذا لـ يكف عالما  باإلجارة

 خالف:سبب ال

اختبلفيـ في القدرة عمى تسميـ الدار أك العقار المؤجرة، فالذيف قالكا إف عقد اإلجارة مانع مف 
التسميـ لتمميؾ المنفعة لممستأجر، قالكا إنو مكقكؼ عميو، كالذيف قالكا إف اإلجارة ال تمنع ألف 

 لكا بصحتو.قا (2)العقد كاقع عمى األصؿ كالمنفعة تابعة ليا، فبل تؤثر عمى صحة البيع

اإلماـ محمد بف الفضؿ بصحة البيع كثبكت الخيار لممشترم حاؿ الشيخ كيستدؿ لما ذىب إليو 
 عدـ عممو باإلجارة بالقياس كالعقؿ.

 األدلة

              أول : القياس:

ف كانت مستحقة المنافع، كذلؾ يجكز بيع                                                                                          القياس عمى جكاز بيع الشجر المؤبر كالثمر لمبائع، كا 
تأجرة مستحقة المنفعة بعقد اإلجارة فيذا مف باب أكلى ألف اإلجارة ليا مدة الدار أك األرض المس

 .(3)زمنية محددة، كمدة بقاء الثمر غير معمكمة
 مف ثبلثة كجكه:                 ثانيا : المعقول: 

 .(4)األكؿ: إف يد المستأجر يد أمانة فيي ليس مانعة لمبيع

مى المنافع فالمستأجر يممؾ الثاني: إف عقد البيع يقع عمى عيف الدار أك األرض كليس ع
ف (5)المنفعة دكف العيف، فبل تككف يده مانع مف صحة البيع كتسميـ الرقبة حتى لك لفترة            ، فيي كا 

 منعت في الحاؿ ال تمنع التسمـ عند انتياء اإلجارة.

                                                           

 .(2/33قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج (1)
 د، كذىب الذيف قالكا بالجكاز أف العقار أك األرض تؤخذ منو لممشترم ثـ تر (5/541القرافي، الذخيرة )ج (2)

كمنيـ مف اعتبر بقاء  .(2/264الشربيني، مغني المحتاج )جتأجر ليستكمؿ كقت اإلجارة. انظر لممس
العقار فترة كجزء مف الثمف ألنيا أم المنفعة مستثناة باإلجارة فمك اشتراىا بمئة تككف بمئة كعشرة كالعشرة 

 .(7/10)ج كمنفعة. انظر الخرشي، مختصر خميؿ قدميا المشترم
 .(6/310حاكم في الفقو الشافعي )جالماكردم، ال (3)

 .(5/428)ج نياية المحتاج ،الرممي (4)
 .(429-5/428(؛ كالرممي، نياية المحتاج )ج6/115)ج الشرح الكبير ،ابف قدامة (5)
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                                                                       ن                الثالث: كيستدؿ لثبكت الفسخ عند عدـ العمـ أف اإلجارة كالعيب إذا كاف عالما  بو المشترم عند 
ف لـ يعمـ بو كاف لو الخيار إف شاء نقض البيع ألجؿ العيب كىك الش                    ن                                                               راء كاف الشراء الزما ، كا 

ف شاء أمضاه  .(1)                     اإلجارة كا 

 

 بيع الثمر المتتابع " الذي يخرج عمى عدة بطون ": المسألة الثانية
 صورة المسألة:

يخرج أك لـ  رجؿ اشترل ثمر شجر يتتابع إنتاجو، ككاف بعض ىذا الثمر قد نضج كاآلخر لـ
 .(2)يكتمؿ صبلحو، ىؿ يصح ذلؾ البيع

 تحرير محل النزاع:

نو ال يجكز بيع                                                                                     اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة أنو ال يجكز بيع الثمر المعدكـ قبؿ خركجو، كا 
 .(4)، كاختمفكا في جكاز بيع الثمر المتتابع(3)الثمر قبؿ بدء صبلحو بشرط الترؾ

                                                           

 .(9/115؛ كابف قدامة، الشرح الكبير )ج(4/207الكاساني، بدائع الصنائع )ج (1)

خيار أك الباذنجاف أك البطيخ الذم يخرج عمى ىيئة " بطكف كىذا النكع مف األشجار يككف في مثؿ ال (2)
 متتابعة "، كقد يسمى بيع الثمر المتعاقب.

(؛ كالدردير، الشرح الكبير 3/146(؛ كالصاكم، بمغة السالؾ )ج12/348السرخسي، المبسكط )ج (3)
(؛ 4/222)ج(؛ كابف قدامة، المغني 3/116(؛ ابف قدامة، الكافي في فقو اإلماـ أحمد )ج2/178)ج

 .(4/155(؛ كالرممي، نياية المحتاج )ج2/88كالشربيني، مغني المحتاج )ج
عف بيع الثمر حتى يبدك صبلحيا   قاؿ: " نيى الرسكؿ  عف ابف عمر   كاستدلكا عمى ذلؾ بقكلو 

النيي عف بيع الثمر حتى يبدك  / باب، كتاب البيع]مسمـ: صحيح مسمـنيى البائع كالمتباع ". انظر 
فقد دؿ الحديث عمى عدـ جكاز بيع الثمر قبؿ صبلحو،  [. 1534: رقـ الحديث 3/1165، بلحياص

عف   ، عف أنس قاؿ: " نيى النبي  كالعمة في ذلؾ المنع الخكؼ مف العاىة كدليميـ في ذلؾ قكلو 
أحدكـ ماؿ أرأيت إف منع ا ثمره بـ يأخذ   بيع الثمار حتى تزىك فقيؿ لو ما تزىك قاؿ تحمر فقاؿ 

: 3/77 ،إذا باع الثمار قبؿ أف يبدك صبلحيا / باب، كتاب البيع]البخارم: صحيح البخارمأخيو ". انظر 
 .[2198رقـ الحديث 

 كاختمفكا في جكاز بيع الثمر المتتابع عمى قكليف: (4)
ا بعدـ جكاز بيع كذىب إليو الجميكر مف الحنفية عمى الراجح عندىـ كالشافعية كالحنابمة قالك  القول األول:

 الثمر المتتابع إال لقطة لقطة كاستدلكا عمى ذلؾ بعدد مف األدلة مف السنة كالمعقكؿ:
= 
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 .(1)إلى جكاز بيع الثمر المتتابع ضلالشيخ اإلمام محمد بن الفكقد ذىب 

 سبب الخالف:
 لعؿ الخبلؼ يرجع إلى أمريف: 

أحدىما: اختبلؼ النظر في الثمر الذم لـ يخرج ىؿ ىك في حكـ المعدكـ أـ في حكـ المكجكد 
 الذم يجكز بيعو ؟.

 اآلخر: اختبلفيـ في مقدار الحاجة إلى مثؿ ذلؾ البيع.
اـ محمد بف الفضؿ بأدلة مف كافقكه مف القياس كالمعقكؿ كيستدؿ لما ذىب إليو الشيخ اإلم

 كالعرؼ.
 
 

=_________________________________________________________________________ 

" نيى عف   أف النبي  -قالكا إف ىذا بيع معدـك فبل يجكز كاستدلكا عمى ذلؾ مف السنة: أ             أول : السنة:
ة ىي بيع كلد الناقة قبؿ اإلنجاب. كالحبم (،5/139الكاساني، بدائع الصنائع )جبيع حبؿ الحبمة ". انظر 

[؛ 1514: رقـ الحديث 3/1514، تحريـ بيع حبؿ الحبمة / باب، كتاب البيكع]مسمـ: صحيح مسمـانظر 
(؛ كابف قدامة، الشرح الكبير 2/118(؛ كالشربيني، مغني المحتاج )ج5/139كالكاساني، بدائع الصنائع )ج

 .(4/203، )ج
 / باب تبع ما ليس عندؾ ". انظر أبك داكد: سنف أبك داكد، كتاب البيع" ال  كاستدلكا كذلؾ بقكلو  -ب

صححو األلباني في السمسمة الصحيحة،  [.3505: رقـ الحديث 3/302الرجؿ يبيع ما ليس عنده، 
، كاستدلكا مف الحديث عمى أنو ال يجكز بيع ما ليس عند اإلنساف، فكذلؾ الثمر قبؿ خركجو ال 3/112

 (4/12، تبييف الحقائؽ )جالزيمعييجكز بيعو. انظر 
                 ثانيا : المعقول:

اختبلط الثمر الحادث بالقديـ يؤدم إلى تعذر إمضاء العقد كعدـ القدرة عمى التسميـ، فيي ثمرة لـ  -أ
 .(3/116(؛ كابف قدامة، الكافي في فقو اإلماـ أحمد )ج2/118)ج مؽ فبل يصح بيعيا. انظر الشربينيتخ
في جكاز مثؿ ذلؾ البيع يمكف تجنبو عف طريؽ بيع أصكؿ ذلؾ الثمر معو. إف الضركرة المدعاة  -ب

(؛ كابف قدامة، المغني 5/139(؛ كالكاساني، بدائع الصنائع )ج4/12، تبييف الحقائؽ )جالزيمعيانظر 
 .(6/160)ج

؛ (4/12، تبييف الحقائؽ )جالزيمعيكذىب إليو المالكية كالحمكاني مف الحنفية. انظر  القول الثاني:
(؛ كالصاكم، بمغة السالؾ 2/178(؛ كالدردير، الشرح الكبير )ج12/351كالسرخسي، المبسكط )ج

 .(147-2/146)ج
 .(15/351(؛ كالسرخسي، المبسكط )ج4/12، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي (1)
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 األدلة
                        أول : القياس: من وجيين:

أحدىما: قياس جكاز بيع الثمر المتتابع عمى جكاز اإلجارة رغـ كجكد جزء مف المنفعة فقط، 
 يو.، بجامع عدـ كجكد المعقكد عم(1)كذلؾ كجكد بعض الثمر الكاقع عميو الشراء ككجكده كمو

، كذلؾ الثمر المتتابع  اآلخر: قياس بيع الثمر المتتابع عمى السمـ، إنو بيع جائز مع أنو معدـك
 .(2)كالحقناه بو مف باب االستحساف

               ثانيا : العرف:

حيث أف الناس قد اعتادكا عمى مثؿ ذلؾ النكع مف البيكع كفي منع الناس إيقاع ليـ في المشقة 
، كالحاجة ماسة إلى مثؿ ذلؾ مف البيكع فيك أجيز مف (3)ـكالعنت كالعرؼ معتبر في األحكا

 باب الضركرة.

 مف كجييف:                 ثالثا : المعقول: 

 .(4)أحدىما: أنو ال يكجد في كتاب ا كال سنة رسكلو نص يمنع ذلؾ البيع

                                                ن                               اآلخر: أف الثمر غير المكجكد يتبع المكجكد استحسانا  كلمضركرة حيث أنو يشؽ تميزه عف 
 .(5)    ن                                   تبعا  لو فطيب الثاني تبع لطيب الثمر األكؿالظاىر فيحصؿ 

 
 بيع الثمر قبل بدو الصالح: المسألة الثالثة
 صورة المسألة:

                     ن                                                         رجؿ اشترل مف آخر ثمرا  قبؿ بدك صبلحيا، ىؿ يصح ذلؾ البيع، كفي حاؿ إطبلؽ البيع، ىؿ 
 ؟. لمبائع أف يأمره بالقطع ؟، كىؿ يصح البيع عند اشتراط ترؾ الثمر إلى أف ينضج

                                                           

 .(12/350السرخسي، المبسكط )ج (1)
 (4/12، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي (2)
 .(7/247(؛ كالقرطبي، البياف كالتحصيؿ )ج7/78ر عمى الدر المختار )جابف عابديف، رد المحتا (3)

 .(4/546)ج حاشية الركض المربع ،البيكتي (4)
-2/146(؛ كالصاكم، بمغة السالؾ )ج6/160(؛ كابف قدامة، المغني )ج4/12، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي (5)

 .(2/178(؛ كالدردير، الشرح الكبير )ج147
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 تحرير محل النزاع:

اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى عدـ جكاز بيع الثمر قبؿ خركجو، كذلؾ عمى عدـ 
 .(1)صحة بيع الثمر قبؿ بدك الصبلح بشرط الترؾ، كعمى صحتو بشرط القطع مباشرة

اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى مثؿ ما ذىب إليو الجميكر في جكاز بيع الشيخ كقد ذىب 
ذا العن (2)حصـر                                      ن                                   ب، كأف المشترم إذا اشترل الحصـر مطمقا  كاف لمبائع أف يأمره بالقطع، كا 

اإلماـ محمد بف الفضؿ الشيخ اشترل بشرط تركو حتى ينضج فسد البيع، كيستدؿ لما ذىب إليو 
 مف السنة كالمعقكؿ.

 األدلة
             أول : السنة:

حيا نيى البائع نيى عف بيع الثمار حتى يبدك صبل  أف رسكؿ ا  عف ابف عمر  -أ
 .(3)كالمبتاع

                                                                  ن فقد دؿ الحديث عمى عدـ جكاز بيع الثمار قبؿ بدء الصبلح ألف في ذلؾ غررا   وجو الدللة:
     ن                                                                            كخطرا  بشرط تركو، ألنو ال يؤمف العاىة كفساده في تمؾ الفترة، كيصح مع القطع ألننا نأمف 

 .(4)العاىة

                                                           

(؛ 2/7 (؛ كالمكصمي، االختيار في تعميؿ المختار )ج6/290سيكاسي، شرح فتح القدير )جكماؿ الديف ال (1)
(؛ كالدردير، الشرح الكبير 2/150(؛ كالصاكم، بمغة السالؾ )ج5/139كالكاساني، بدائع الصنائع )ج

 (؛ كالمرداكم،4/152(؛ كالرممي، نياية المحتاج )ج2/16،18(؛ كالشربيني، مغني المحتاج )ج2/176)ج
، مع العمـ أف كؿ مف الذيف قالكا بجكاز بيع 1/231(؛ كالبيكتي، الركض المربع )ج5/53اإلنصاؼ )ج

، كالثمار لؤلكؿ أك لمدكاب كعم . انظر  ؼالعنب كىك حصـر الدردير، حتى يصح أف يككف ماؿ متقـك
مرغياني، (؛ كال3/180أبك محمد المقدسي، الكافي في فقو اإلماـ أحمد )ج، (2/177الشرح الكبير )ج

 .(6/287اليداية )ج
 .(2/130قاضيخاف، فتاكم قاضيخاف )ج ،كىك صغير العنب بعد الخركج (2)
 [2194رقـ الحديث  ،3/77بيع الثمر قبؿ بدء صبلحو،  / باب، كتاب البيكع]البخارم: صحيح البخارم (3)

رقـ الحديث : 3/1165 ، النيي عف بيع الثمار قبؿ بدء صبلحيا / باب، كتاب البيع]مسمـ: صحيح مسمـ
1534]. 

كالبيكتي، الركض المربع  ؛(2/150(؛ كابف رشد، بداية المجتيد )ج10/178النككم، شرح مسمـ )ج (4)
 .(1/231)ج
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ى عف بيع الثمار حتى تزىي، فقيؿ ني  " أف رسكؿ ا  عف أنس بف مالؾ   قكلو  -ب
: " أرأيت إف منع ا ثمرة، بـ يأخذ أحدكـ ماؿ  ، قاؿ تحمر، فقاؿ رسكؿ ا (1)لو ما تزىي

 .(2) أخيو "
ىي خكؼ  (3)فقد دؿ الحديث عمى أف العمة في منع بيع الثمر قبؿ بدء صبلحو وجو الدللة:

إذا اشترط المشترم ترؾ الثمرة سكاء مف حصـر  العاىة كالفساد، فكاف ذلؾ دليؿ عمى فساد البيع
 عنب أك غيره كىذا يستفاد مف الحديثيف السابقيف.

      ن                        ثانيا : المعقكؿ: مف ثبلثة كجكه:
، كىذا يقتضي أنو (4)األكؿ: إف الحصـر ماؿ متقـك منتفع بو سكاء لمدكاء أك لمطعاـ فجاز بيعو

 بائع كأمره بالقطع.عند إطبلؽ البيع مكافقة البيع لمشرع فيثبت الحؽ لم
الثاني: إف العادة المطردة تنزؿ منزلة الشرط، كبالتالي إذا جرت عادة قكـ بقطع الحصـر قبؿ 

، كال شؾ أف إطبلؽ العقد يككف عمى حسب عرؼ (5)النضج، صح بيعو ككاف لمبائع أمره بالقطع
 البمد مع مكافقة الشرع.

ي ذلؾ حماية لممشترم، كال شؾ إف كف (6)إف إطبلؽ العقد يقتضي السبلمة مف العيب -ج
إطبلؽ العقد في بيع الثمر قبؿ بدك صبلحو يقتضي القطع، حماية لمبائع مف أف ييمؾ عمى 

 ضمانتو، فكاف لو أمره بالقطع.

                                                           

في لكف عمى الثمر أم بدء صبلحيا كال شؾ أف كؿ ثمرة بدء صبلحيا عمى حسب  خركجكالزىك ىك  (1)
(؛ كالرممي، نياية 2/119ي، مغني المحتاج )جالشربيننكعيا، مف حمرة أك صفرة أك حبلكة. انظر 

 . (4/152المحتاج )ج
 .[2198رقـ الحديث : 3/77إذا باع الثمار قبؿ صبلحيا،  / باب، كتاب البيع]البخارم: صحيح البخارم (2)
 .(1/231(؛ كالبيكتي، الركض المربع )ج319-6/318)ج اؿ: شرح صحيح البخارمطابف ب (3)
 .(6/290)ج قديرشرح فتح ال ،الساكيس (4)
 .(1/96)ج األشباه كالنضائر ،السيكطي (5)
 .(9/459الزحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو )ج (6)
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 الخامس المبحث
 مسائل بيع األب مال األولد وبيع الوكيل

 

 مخالفة الوكيل بالبيع نسيئة: المسألة األولى
 صورة المسألة:

، ىؿ يصح (1)                                           ن                         ككؿ آخر في بيع سمعة نسيئة، فباع السمعة نقدا  بثمف أكثر مف البيع نسيئةرجؿ 
 ذلؾ البيع ؟.

 تحرير محل النزاع:

                                                    ن                     اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى أف المككؿ إذا ككؿ شخصا  في البيع، كاشترط أف 
 حتى مع الزيادة.  (2)         ن                     ن يبيع نقدا  فميس لو أف يبيع دينا  

                           ن                                     ككمو بالبيع نسيئة فباع نقدا  بأكثر مف ثمف النسيئة يجكز عمى تفصيؿ  ككذلؾ اتفقكا إذا
 .(3)بيف المذاىب

                                                           

 (.5/138إلى أجؿ معيف. انظر الزحيمي، الفقو اإلسبلمي )ج النسيئة: ىي تأخير الثمف في البيع (1)
(؛ 8/14كالقرافي، الذخيرة )ج(؛ 3/630(؛ كحيدر، درر الحكاـ )ج8/259ابف عابديف، الدر المختار )ج (2)

 ، ألنو في ذلؾ فكت عميو مصمحة القبض.5/254(؛ كابف قدامة، المغني )ج4/136النككم، المجمكع )ج
(؛ كالدردير، الشرح الكبير 19/101(؛ كالسرخسي، المبسكط )ج8/259ابف عابديف، رد المحتار )ج (3)

، الحاكم في الفقو الشافعي (؛ كالماكردم6/75(؛ كالخرشي، شرح مختصر خميؿ )ج3/390)ج
 .(5/255(؛ كابف قدامة، المغني )ج6/542)ج

 والمسألة عمى قولين:
: ذىب إليو كؿ مف الحنفية كالمالكية كجعمكا الضابط في تصرؼ الككيؿ ىي المصمحة في القول األول
 .(6/75(؛ كالخرشي، شرح مختصر خميؿ )ج19/101السرخسي، المبسكط )جالبيع. انظر 

                                                                                        ن ذىب إليو كؿ مف الحنابمة كالشافعية إلى القكؿ أف البائع " المككؿ " إذا نياه عند البيع نقدا   اني:القول الث
صراحة مع أمره بالبيع نسيئة ككاف لو غرض حقيقي في البيع نسيئة مثؿ الخكؼ مف ضرر، أك الخكؼ 

المجمكع النككم، ، كفصمكا في البيع بما يساكم النسيئة. انظر فبل يصح مف نيب عمى الثمف
 .(255-5/254(؛ كابف قدامة، المغني )ج2/477(؛ كالبيكتي، كشاؼ  القناع )ج14/136)ج
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                                                            ن                  كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى أف المككؿ إذا باع نقدا  بأكثر مف النسيئة 
ف باع نقدا  بأقؿ مما يباع بالنسيئة ال يجكز ذلؾ البيع  .(1)                               ن                                        حيف اشتراطيا جاز، كا 

 بأدلة الجميكر مف القياس كالعرؼ كالعقؿ: اـ محمد بف الفضؿكيستدؿ لمشيخ اإلم
 األدلة

 .(2)     ن                 ن                                قياسا  عمى المشترم دينا  إذا عجؿ الثمف المؤجؿ لـز القبكؿ              أول : القياس:

، كالعرؼ معتبر (3)إف عرؼ الناس يجكز مثؿ ذلؾ التصرؼ مف الككيؿ في البيع               ثانيا : العرف:
ف المخالفة التي ال يص ح معيا تصرؼ الككيؿ ىي التي تفكت غرض صحيح كىذه                                  في الشرع، كا 

 .(4)يرغب فييا الناس

                           ثالثا : المعقول: من وجيين:

                                                                                      ن أحدىما: إف مخالفة الككيؿ فييا خير مف كجييف، زيادة الثمف كتعجيؿ الثمف، أما إذا باع نقدا  
صمة مع بأقؿ، فإنو قد فكت مقصكد المككؿ مف كراء النسيئة كىي الزيادة في الثمف كىذه حا

 .(5)التعجيؿ

                   ن                                                                اآلخر: إف البيع نقدا  فيو فائدة كىي تكقي خطر ادعاء اإلفبلس مف قبؿ المشترم أك إنكار ثمف 
 .(6)البيع

 

 بيع الوصي أو األب دار أو عقار الصغير: المسألة الثانية
 صورة المسألة:

ذلؾ أب باع عقار الصغير، ىؿ يصح ذلؾ البيع إذا كاف بغبف فاحش، كىؿ لمقاضي نقض 
 البيع ؟.

                                                           

 .(3/589الشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج (1)
 .(8/14القرافي، الذخيرة )ج (2)
 .(5/255ابف قدامة، المغني )ج (3)
 .(3/327الصاكم، بمغة السالؾ )ج (4)
(؛ كالماكردم، الحاكم في الفقو 3/630(؛ كحيدر، درر الحكاـ )ج5/216ابف عابديف، رد المحتار )ج (5)

 .(6/542الشافعي )ج

 .(3/630حيدر، درر الحكاـ )ج (6)
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 تحرير محل النزاع:

اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة أنو يجكز لؤلب أك الكصي بيع عقار أك دار الصغير إذا كاف 
 .(1)فيو مصمحة بثمف المثؿ، كاتفقكا أنو يجكز لمقاضي نقض البيع إذا باع العقار بغبف فاحش

لمصمحة، كفي حاؿ  كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى جكاز بيع عقار الصغير
 .(2)الغبف الفاحش أك عدـ المصمحة في البيع يجكز لمقاضي نقض البيع

 اإلماـ محمد بف الفضؿ مف القرآف كالقكاعد الفقيية كالمعقكؿ:الشيخ كيستدؿ لقكؿ 

 األدلة

َ ﴿قكلو تعالى:                      أول : القرآن الكريم:
َ
َأ َبَاهَََِتََِهَ ْاََياَلَاَْلََتيَىََإَلََ ََوََلََتَقَرَب
َ
ََ َ َِ َ َِ

ََّ َََِ ََّ ِ ََ َِ َ َِ َ
َْ ََ ََ َ ََ َََ َُ ََ َْ ََ َ ََ ٌََََ َََُحَس ََ َْ ﴾(3). 

فقد دلت اآلية أف التعامؿ في ماؿ اليتيـ يككف باألصمح لو كاألفضؿ كمفيكـ اآلية  وجو الدللة:
 .(4)أف ما ليس أحسف ال يجكز

كال شؾ أف البيع بغبف فاحش غير يسير ليس فيو مصمحة لميتيـ فبل يصح، فيككف لمقاضي إذا 
 رأل عدـ المصمحة فسخ ذلؾ البيع.

 

                                                           

(؛ كالكاساني، بدائع 6/719(؛ كابف عابديف، حاشية ابف عابديف )ج6/212، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي (1)
(؛ كالشربيني، 3/171القرافي، الذخيرة )ج(؛ ك 4/455(؛ كالدسكقي، حاشية الدسكقي)ج5/185الصنائع )ج

كالبيكتي، كشاؼ القناع ، (2/382)ج كقميكبي كعميرة، حاشية قميكبي كعميرة، (2/174مغني المحتاج )ج
، كلقد فصؿ كؿ مذىب في الحاالت التي يجكز فييا بيع (4/315(؛ كابف قدامة، المغني )ج3/247)ج

ىي أنفع لميتيـ كأحفظ لمالو، فنجد أف الحنفية أكصمكىا إلى العقار كذلؾ ألف العقار أك الدار أك األرض 
تسعة حاالت مثؿ: كثرة نفقات العقار كضريبتو، إشرافو عمى اليبلؾ، الكصية مف قبؿ األب بإعطاء جزء 
مف العقار لشخص كىذا العقار غير قابؿ لمقسمة، كالخكؼ مف ظالـ، أك كفاء الديف، أك احتياج الصغير 

 .(1/330حيدر، درر الحكاـ )ج إلى النفقة. انظر
كحاالت جكاز بيع العقار في المذاىب األخرل متقاربة، مثؿ احتياج العقار إلى نفقة كبيرة، أك الخكؼ مف 

(؛ 4/455الدسكقي، حاشية الدسكقي )جظالـ، أك الغبطة الظاىرة في البيع، أك إشرافو عمى اليبلؾ. انظر 
 .(4/315امة، المغني )ج(؛ كابف قد349-13/348النككم، المجمكع )ج

 .(3/174الشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج (2)
 .[152:األنعاـ] (3)
 .(3/172القرافي، الذخيرة )جك  (؛7/134)ج جامع ألحكاـ القرآف، القرطبي (4)
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 اعد الفقيية:             ثانيا : القو 

، حيث أف الحاكـ مكمؼ بالتعرؼ بما (1)كىي قاعدة ) التصرؼ عمى الرعية منكط بالمصمحة (
يحقؽ مصالح الناس، كأكلى المصالح رعاية ليا ىي أمكاؿ كدكر كعقار األيتاـ، فكاف لمسمطاف 

 فسخ البيع بغبف فاحش.
                               ثالثا : المعقول: من ثالثة أوجو:

 .(2)مثؿ التبرع مف ماؿ الصغير كىذا غير جائز األكؿ: إف البيع بغبف فاحش

بأقؿ مف الثاني: إف الكالية في حؽ األب أك الكصي ىي كالية رعاية كنظر كال نظر في البيع 
 ، فكاف لمحاكـ التدخؿ حماية ألمكاؿ الصغار كاأليتاـ.(3)لغير مصمحةالثمف 

 اية ألمكاؿ الصغار.الثالث: إف القكؿ بجكاز التدخؿ مف القاضي فيو مزيد حماية كرع

  

                                                           

 .(1/120)ج يداف، الكجيز في القكاعد الفقييةز  (1)
 .(6/211، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي (2)
 .(8/533)ج ر الرائؽ شرح كنز الدقائؽالبح ،ابف نجـ (3)
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 المبحث السادس
 مسائل السمم في الحنطة والصرف

 السمم في الحنطة: المسألة األولى
 صورة المسألة:

                            ى ٍ ن في الحنطة كقاؿ في نفخة كذا م ن ا   (1)رجؿ أسمـ
 .(3)، ال يجكز كلك قاؿ كذا منا مف الحنطة جاز(2)

 تحرير محل النزاع:
السمـ في الحنطة، ككذلؾ اتفقكا أف مف شركط المسمـ اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى جكاز 

ف لـ يشترطكا نكعا  محددا  مف المكاييؿ مثؿ المف.(4)فيو أف يككف معمـك القدر كالصفة                        ن      ن                      ، كا 
                                                                      ن            كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى اشتراط أف يككف المسمـ فيو معمكما  لصحة السمـ 

 .(5)مكيبلتسكاء بالكيؿ في المكزكنات أك الكزف في ال

                                                           

، كيسمى كذلؾ بالسمؼ كىك لغة أىؿ (4/110، تبييف الحقائؽ )جالزيمعيكالسمـ ىك بيع آجؿ بعاجؿ. انظر  (1)
البيكتي، كمف تعريفات السمـ " أف يسمـ عكض حاضر في عكض مكصكؼ في الذمة إلى أجؿ " انظر  العراؽ.

 . (2/136(؛ كالشربيني، مغني المحتاج )ج4/338، المغني )ج(؛ كابف قدامة1/223الركض المربع )ج
الزحيمي، الفقو كالمف ىك إناء يكاؿ بو السمف أك غيره، أك ىك الذم يكزف بو، كقدره البعض رطبلف. انظر  (2)

 .(13/415ابف منظكر، لساف العرب )جك  (؛5/334اإلسبلمي كأدلتو )ج
 .(36/197)ج تاج العركس في جكاىر القامكس ،ى الزبيدممرتض :ثنيتو منكاف. انظركجمع المف: أمناء كت

. كلقد كردت ىذه المسألة في أكؿ باب السمـ في ثنايا الحديث عف اشتراط (2/4قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج (3)
 العمـ بمقدار المسمـ فيو.

السرخسي، المبسكط (؛ ك 5/207(؛ كالكساني، بدائع الصنائع )ج5/209)ج االختيار تعميؿ المختار ،المكصمي (4)
(؛ كالشربيني، مغني المحتاج 9/257(؛ كالصاكم، بمغة السالؾ )ج2/207(؛ كالدردير، الشرح الكبير )ج12/234)ج
 .(2/137)ج

، كقد سبؽ تعريؼ المف أنو نكع مف أنكاع المكاييؿ، كلقد بحثت في كثير (2/4قاضيخاف، فتاكم قاضيخاف )ج (5)
 بير كممة نفخة، كلعؿ المراد بيا عدد غير معمـك مف األمناء.مف كتب الفقو فمـ أجد المراد بتع

 القول األول:مع العمـ أف المذاىب قد اختمفت في اشتراط الكيؿ في المكيبلت كالكزف في المكزكنات كالتالي: 
الكساني، بدائع صحة السمـ في المكيبلت بالكزف كالعكس. انظر ب قالكاالحنفية كالشافعية ذىب إليو 

 .(2/137(؛ كالشربيني، مغني المحتاج )ج9/257(؛ كالرافعي، العزيز شرح الكجيز )ج5/207جالصنائع)
اشترطكا مراعاة عرؼ البمد فما كاف مكزكف يجب السمـ فيو مكزكف، كما كاف فالمالكية ىب إليو ذالقول الثاني: 
صاكم، بمغة السالؾ (؛ كال2/207الدردير، الشرح الكبير )جمكيؿ يجب السمـ فيو مكيؿ. انظر في العرؼ 

 .(5/212)ج شرح خميؿ ي،الخرشك  (؛3/170)ج
                           ن                 ن                        اشترطكا السمـ في المكيؿ كيبل  كفي المكزكف كزنا . انظر ابف قدامة: الشرح فالحنابمة  ذىب إليو: القول الثالث

 .(1/235)ج رح زاد المستقنعش(؛ كالبيكتي، الركض المربع 4/325الكبير، 
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   ي                                               كي ستدؿ لمشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ بالسنة كالمعقكؿ:
 األدلة

المدينة كىـ يسمفكف في التمر السنة   قاؿ: قدـ رسكؿ ا  عف ابف عباس              أول : السنة: 
 .(1)كالسنتيف كالثبلثة فقاؿ: "مف أسمـ في شيء فميسمـ في كيؿ معمكـ ككزف معمـك إلى أجؿ معمـك "

 :وجو الدللة

، كال (2)دؿ الحديث عمى اشتراط العمـ بقدر المسمـ فيو لصحة السمـ سكاء كاف بالكيؿ أك الكزف
 شؾ أف عدد األمناء كحجميا معمـك القدر فيككف المسمـ فيو معمـك القدر.

، كىذا العمـ (3)إف اشتراط معرفة القدر في المسمـ فيو حتى ال يفضي لممنازعة                 ثانيا : المعقول: 
 معرفة األمناء فبل نزاع في ىذه الصكرة. يحصؿ عف طرؽ

 

 في البيع والصرف (4)تفريق الصفقة: المسألة الثانية
 صورة المسألة:

رجؿ قاؿ آلخر أعطني بنصؼ ىذا الدرىـ فمكس، كأعطني بنصفو الثاني درىـ صغير كزنو 
 ع ؟.، ىؿ يصح العقد في نصفو األكؿ بتكزيع الصفقة أـ يفسد في الجمي(5)نصؼ درىـ إال حبو

 
                                                           

]مسمـ: صحيح ك، [2240 : رقـ الحديث 3/85السمـ،  / باباب البيع: كت]البخارم: صحيح البخارم (1)
 [1604: رقـ الحديث 3/1227السمـ،  / باب، كتاب البيعمسمـ

 .(4/11، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي(؛ ك 11/41النككم، شرح مسمـ )ج(؛ ك 18/219)ج ئعمدة القار  ،العيف (2)
 .(5/208ائع الصنائع )ج(؛ كالكساني، بد4/11، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي (3)

فيو حبلؿ كحراـ، حيث أف الصفقة مأخكذة مف أف  تفريؽ الصفقة: ىك بيع أك عقد عمى ما اجتمع (4)
المتبايعيف يضرب يد أحدىما باآلخر بعد تماـ الصفقة ثـ استعممت داللة عمى العقد نفسو، كالتفريؽ ىك 

(؛ كابف قدامة، المغني 3/377)جح المقنع تفريؽ ما اشتراه في عقد كاحد. انظر البيكتي: المبدع شر 
(؛ كالنككم، 7/45(؛ كابف عابديف، الدر المختار )ج5/313(؛ كابف قدامة، الشرح الكبير )ج4/314)ج

 .(9/379المجمكع )ج
    ي    ، كت طمؽ مف الغراـ 0,589                                                    ن                   كالحبة ىي نكع مف أنكاع الميزاف القديمة كتساكم تقريبا  فمسيف أك ما يعادؿ  (5)

(؛ 1/20بة الشعير قبؿ الدؽ، كىي معيار لمدرىـ كالدينار. انظر الزحيمي، الفقو اإلسبلمي )جكيراد بيا ح
 (.307-38/306كزارة األكقاؼ، المكسكعة الككيتية )ج
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 تحرير محل النزاع:

اختمؼ أصحاب المذاىب األربعة في جكاز تفريؽ الصفقة في عقد البيع، أك عقد البيع كالصرؼ 
 .(1)عمى قكليف

إلى القكؿ بصحة شراء الفمكس كبطبلف شراء نصؼ  الشيخ اإلمام محمد بن الفضلكقد ذىب 
 .(2)جكاز تفريؽ الصفقة                                             ن         الدرىـ بدرىـ صغير إال حبة لعمة الربا كذلؾ أخذا  بالقكؿ ب

 سبب الخالف:

 يرجع سبب الخبلؼ في صكرة المسألة السابقة إلى خبلؼ العمماء في القكؿ بتفريؽ الصفقة.

                                                           

ذىب إليو كؿ مف الحنفية كالمالكية حيث قالكا بعدـ جكاز تفريؽ الصفقة المشتممة عمى حبلؿ  القول األول: (1)
 مذكاة، كاستدلكا عمى عدـ الجكاز بأمريف:كحراـ، مثؿ شراء ميتة ك 

 األكؿ: قالكا ما اجتمع الحبلؿ كالحراـ إال غمب جانب الحراـ.
(؛ كابف عابديف، الدر 14/44السرخسي، المبسكط )جالثاني: الجيالة في العكض المقابؿ لمحبلؿ. انظر 

، (3/58الفقياء )ج (؛ كالسمرقندم، تحفة5/287(؛ كالكاساني، بدائع الصنائع )ج7/45المختار )ج
، (3/19)ج (،3/553(؛ كاإلماـ مالؾ، المدكنة )ج4/349كالقرافي، الذخيرة )ج (؛1/172)ج كالغرناطي

 بيع كسبعة عقكد منيا الصرؼ.كذىب المالكية إلى منع الجمع بيف ال
بيع أك كذىب إليو الشافعية كالحنابمة كالصاحبيف مف الحنفية بجكاز تفريؽ الصفقة في ال القول الثاني:

(؛ كالماكردم، الحاكم في الفقو 7/366)ج ىاف الديف مازه: المحيط البرىانيبر  :البيع أك الصرؼ. انظر
كافي في فقو اإلماـ ال ،أبك محمد المقدسيك ، (2/54(؛ كالشربيني، مغني المحتاج )ج5/291الشافعي )ج

كقد ذىب  (.6/162)ج ركعكابف مفمح، الف (؛1/207)ج (؛ كابف تيمية، المحرر2/20)ج أحمد بف حنبؿ
             ن                                              الحنابمة نصا  إلى القكؿ بجكاز تفريؽ الصفقة في البيع كالصرؼ.

 كقد قسـ كؿ مف الشافعية كالحنابمة تفريؽ الصفقة إلى ثبلثة أقساـ:
 ما اجتمع فيو حراـ كحبلؿ مثؿ بيع خمر كخؿ بجكاز التفريؽ. -أ
 خيار أما الفسخ أك اإلجازة.                                    ن             الجمع بيف شيئيف كقد كجد أحدىما معيبا  فالمشترم بال -ب
 الجمع في صفقة مختمفة الحكـ نحك اإلجارة كالبيع. -ج

(؛ 9/379(؛ النككم، المجمكع )ج2/52الشربيني، مغني المحتاج )جكتقسيـ الحنابمة مقارب ليـ. انظر 
، كمف خبلؿ المذىبيف السابقيف يفيـ (6/162)ج (؛ كابف مفمح، الفركع4/314كابف قدامة، المغني )ج

القكؿ بعدـ الجكاز ألصحاب المذىب األكؿ، كالجكاز ألصحاب المذىب الثاني في شراء الفمكس فقط 
 بنصؼ الدرىـ.

 .(7/365)ج ىاف الديف مازه: المحيط البرىانيبر  (2)
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بأدلة الذيف قالكا بجكاز تفريؽ الصفقة مف المعقكؿ بأربعة  إلمام محمد بن الفضلمشيخ لكيستدؿ 
 كجكه:

حداىما عمى اآلخر، لـ يكف حمؿ الصحة األكؿ: إنو لك كاف الجمع بيف البيعتيف يكجب حمؿ أ
في البيع عمى البطبلف بأكلى مف حمؿ البطبلف عمى الصحة، فكجب أف يسقط اعتبار 

، كمنو يفيـ صحة البيع في الجزء األكؿ مف العقد (1)كؿ منيما باآلخر لتكافئ األمريف
 ألنو بيع، كبطبلنو في الثاني لعمة الربا.

ف العقديف لكحده لخالؼ حكـ صاحبو، فكجب إذا جمع بينيما الثاني: إنو لك أفرد كؿ كاحد م
 .(2)بالعقد أف يخالؼ حكـ صاحبو

 .(3)الثالث: إف ىذه الصكرة عبارة عف صفقتاف، فيصح في األكلى، كيبطؿ في الثانية

الرابع: إف القكؿ بتفريؽ الصفقة في ىذه الصكرة مف البيع أك الصرؼ فيو تيسير عمى الناس في 
 حفاظ عمى استمرار العقكد.التعامؿ كال

  

                                                           

 .(5/294(؛ كالماكردم، الحاكم في الفقو الشافعي )ج9/379النككم، المجمكع )ج (1)

 السابؽ. المرجع (2)
 (.5/197، بدائع الصنائع )جالكاساني(؛ ك 7/366)ج ف مازه، المحيط البرىانيىاف الديبر  (3)
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 المبحث السابع
 الربا في بيع الدقيق والعطارف

 
 الربا في بيع العطارف متفاضمة: المسألة األولى
 صورة المسألة:

 كاحدة باثنتيف ىؿ يعد ذلؾ ربا أـ ال ؟. (1)رجؿ باع عطرفية
 تحرير محل النزاع:

راىـ الفضية الخالصة أك الجياد اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى حرمة ربا الفضؿ في الد
فذىب كؿ مف  (3)، كاختمفكا في عمة ربا الفضة كالذىب(2)كأنو ال يجكز بيع درىـ منيا بدرىميف

                                                           

كالعطارؼ: ىي نكع مف أنكاع النقكد المكجكدة في بخارل في عيد اإلماـ محمد بف الفضؿ، ككانت تعد مف  (1)
يا مف أعز أنكاع النقكد عندىـ، كتسمى بالدراىـ البخارية، كاختمؼ المذىب الحنفي في تحديد مقدار ما في

 ،الشيخ النظاـ(؛ ك 2/17الكاساني، بدائع الصنائع )جالفضة بيف دانؽ أك دانقيف أـ دانقيف كنصؼ. انظر 
. كعمى ىذا يمكف اعتبار العطارؼ (1/399)ج معجـ لغة الفقياء ،قمعجي(؛ ك 3/427)ج المحيط البرىاني

التي فييا أقؿ مف كف الفضة مثؿ العدليات نكع مف أنكاع الدراىـ المغشكشة بالنحاس كالرصاص بحيث يك
 ، كىذا يشبو الربا الجارم في بيع النقكد المعدنية أك الكرقية في عصرنا.المعدف اآلخر

(؛ النككم، المجمكع 5/56(؛ كالخرشي، شرح مختصر خميؿ )ج5/183الكاساني، بدائع الصنائع )ج (2)
 .(4/135(؛ كابف قدامة، المغني )ج9/395)ج

(؛ كالشافعي، األـ 29-3/28(؛ كالصاكم، بمغة السالؾ )ج3/218كل اليندية )جالشيخ النظاـ، الفتا (3)
(؛ كابف قدامة، المغني 1/226(؛ كالبيكتي، الركض المربع )ج9/392النككم، المجمكع )جك (؛ 3/30)ج
مع العمـ أف ىذا النكع مف النقكد ال يكجد إال في المذىب الحنفي كذلؾ مف خبلؿ البحث في  (.4/135)ج

لكتب السابقة فإني لـ أجد مثؿ ىذا النكع مف النقكد في كتبيـ كلعمو خاص بمنطقة الشيخ اإلماـ جميع ا
 كىذا يظير مف التعريؼ السابؽ ليا.

 فعمي اعتبار أنيا نكع مف الدراىـ المغشكشة نعرض جكاز التفاضؿ في بيع الدراىـ المغشكشة:
الدراىـ المغشكشة أم المخمكطة بغير الفضة مف  : كذىب إليو الحنفية الذيف فصمكا في أنكاعالقول األول

النحاس كغيره مف المعادف كليا عندىـ أسماء كثيرة منيا الستكقة، العدلية، كالنبيرجية، كالزيكؼ، كغيرىا 
                                                                              ن           كالضابط عندىـ في غمبة الفضة فما تعادلت فييا الفضة أك زادت فبل يجكز بيعيا إال مثبل  بمثؿ، كما 

جازكا الكاحد منيا باثنيف كلعؿ ىذا يظير مدل كسع المذىب الحنفي كتعدد أنكاع كانت فييا الفضة أقؿ أ
(؛ 5/196(؛ كالكاساني، بدائع الصنائع )ج4/198، تبييف الحقائؽ )جالزيمعيالدراىـ عندىـ، انظر 

 .(6/317)ج ىاف الديف مازه، المحيط البرىانيبر ك 
= 
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الحنفية كالحنابمة إلى أف العمة في الفضة كالذىب ىي الكزف أما المالكية كالشافعية فالعمة ىي 
 .(1)الثمف

و ال يجكز بيع كاحدة مف العطارؼ باثنتيف كأف كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى أن
 .(2)العمة في التحريـ ىي الثمنية

 بالسنة كالمعقكؿ: محمد بف الفضؿ كيستدؿ لمشيخ اإلماـ

 األدلة

قاؿ: " ال تبيعكا الذىب بالذىب   أف النبي   ما ركم عف أبي سعيد الخدرم              أول : السنة:
                               ن                ض كال تبيعكا الفضة بالفضة إال مثبل  بمثؿ، كال تشفكا       ن                            إال مثبل  بمثؿ، كال تشفكا بعضيا عمى بع

 .(3)بعضيا عمى بعض كال تبيعكا غائب بناجز "

 

 

=_________________________________________________________________________ 

عية كالحنابمة فقد ذىبكا إلى أنو ال يجكز بيع الدراىـ : كذىب إليو الجميكر مف المالكية كالشافالقول الثاني
المغشكشة بعضيا ببعض متفاضمة إال إذا عمـ كمية الغش الذم فييا كمع كجكد خبلؼ عمى قكليف في 
نفس المذىب المالكي كقصد المالكية بالدراىـ المغشكشة التي لـ تدرج أما الدراجة فبل خبلؼ عندىـ في 

(؛ كالصاكم، بمغة السالؾ 54-5/52الخرشي، شرح مختصر خميؿ )جانظر  كجكب التماثؿ عند بيعيا.
(؛ كالشربيني، مغني 10/408)ج (، كالنككم، المجمكع3/43(؛ كالدردير، الشرح الكبير )ج3/36)ج

 ، (4/190(؛ كابف قدامة، المغني )ج6/13(؛ كالرافعي، العزيز شرح الكجيز )ج2/29المحتاج )ج
 .(2/3)ج اإلماـ أحمد دامة، الكافي في فقوابف قك 

(؛ كالشافعي، األـ 29-3/28(؛ كالصاكم، بمغة السالؾ )ج3/218الشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج (1)
 .(1/226(؛ كالبيكتي، الركض المربع )ج9/329(؛ النككم، المجمكع )ج3/30)ج

كالمسألة في (. 2/162(؛ كقاضيخاف، فتاكم قاضيخاف )ج6/218)ج المحيط البرىاني ،اف الديف مازهبرى (2)
 المذىب الحنفي عمى قكليف:

القكؿ األكؿ: الذم ذىب إليو الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ بعدـ جكاز التفاضؿ في الدراىـ العطرفية عند 
 بيعيا. انظر المصدر السابؽ.

تبركا أنيا القكؿ الثاني: ذىب إليو اإلماـ أبك حنيفة إلى القكؿ بجكاز بيع الكاحدة منيا باثنتيف ألنيـ اع
(؛ كبرىاف الديف 2/35السرخسي، المبسكط )جأقرب إلى الفمكس باعتبار أف فييا كمية فضة قميمة. انظر 

 .(6/317مازه، المحيط البرىاني )ج
 .[1584رقـ الحديث : 3/1208الربا،  / باب، كتاب البيع]مسمـ: صحيح مسمـ (3)
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 وجو الدللة:

بحيث أنيا قكاـ  (1)فقد دؿ الحديث أف عمة الربا في الذىب كالفضة ) الدراىـ ( ىي الثمنية
 ىـ فيجرم فييا ربا الفضؿ.، كال شؾ أف الدراىـ العطرفية تقكـ بيا األشياء في ببلد(2)األثماف

                            ثانيا : المعقول: من وجيين:

، فيي تقكـ (3)أحدىما: إف العطارؼ مثؿ الدراىـ الجياد في ببلد بخارل، فيي ال تتغير كال تتبدؿ
لتالي فيي كبا (4)بيا األشياء عندىـ كبالتالي عمة الثمنية ثابتة فييا فيي مف أغمى النقكد عندىـ

 فبل يجكز فييا التفاضؿ.بمنزلة الدراىـ الجياد، 

 اآلخر: إف العطارؼ تفارؽ الفمكس في أنيا تقـك بيا األشياء فبل يجكز التفاضؿ فييا.

 الربا في بيع الدقيق بالدقيق: المسألة الثانية
 صورة المسألة:

                              ن          ن                    رجؿ باع أك اشترل مف آخر دقيقا  بدقيؽ كيبل  ىؿ يصح ذلؾ البيع ؟.
 تحرير محل النزاع:

ذاىب األربعة عمى أف الدقيؽ مف األصناؼ الربكية لكركد النص، كاختمفكا في اتفؽ أصحاب الم
نو ال يجكز بيع الدقيؽ بالقمح أك الشعير الذم (5)                           ن          جكاز بيع الدقيؽ بالدقيؽ كيبل  عمى قكليف                                                 ، كا 

 ىك مف جنسو لعدـ المماثمة كالتساكم.

                                                           

 .(2/29(؛ كالشربيني، مغني المحتاج )ج9/137النككم، المجمكع )جك (؛ 11/10النككم، شرح مسمـ )ج (1)
 .(4/135ابف قدامة، المغني )ج (2)
 .(6/318)ج ىاف الديف مازه: المحيط البرىانيبر  (3)
. كعمى مذىب اإلماـ محمد بف الفضؿ فإف الربا يجرم في العممة (2/17الكاساني، بدائع الصنائع )ج (4)

 الكرقة ألنيا تقـك بيا األشياء في عصرنا.

 كالمسألة عمى قكليف: (5)
: ذىب إليو الجميكر مف الحنفية كالمالكية كالحنابمة إلى جكاز بيع الدقيؽ بالدقيؽ مف جنسو القول األول

، تبييف الزيمعي   ن                                                    ن                   كيبل  بشرط التساكم، كأنو يجكز بيع الدقيؽ بدقيؽ آخر متفاضبل  مف غير جنسو. انظر 
كفاية األخيار حؿ غاية  ،المكصميك ، (6/358)ج انيالمحيط البرى ،الشيخ النظاـك ، (4/95الحقائؽ )ج
 التاج كاإلكميؿ ،محمد بف القاسـك ، (2/184؛ كالعدكم، حاشية العدكم )ج(2/123)ج االختصار

(؛ ابف قدامة، 2/137بداية المجتيد )ج ،(؛ كابف رشد3/46(؛ كالصاكم، بمغة السالؾ )ج4/160)ج
 .(4/149امة، المغني )ج(؛ كابف قد3/85الكافي في فقو اإلماـ أحمد )ج

= 
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              ن      ؽ متساكييف كيبل  بكيؿ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى جكاز بيع الدقيؽ بالدقي الشيخ كقد ذىب
 .(1)بشرط أف يككنا مكبكسيف

 سبب الخالف:
يرجع سبب االختبلؼ إلى اختبلفيـ في إمكانية حصكؿ التساكم عند الطحف بسبب اختبلؼ 
النعكمة كالخشكنة، فالذيف قالكا بالجكاز قالكا الطحف غير مؤثر، كالذيف قالكا بعدـ الجكاز قالكا 

 .(2)اختبلؼ تباعد الحبيبات الطحف مؤثر في المماثمة بسبب
  (3)                                                                    ن إلماـ محمد بف الفضؿ عمى اشتراط المماثمة كصحة البيع لمدقيؽ بالدقيؽ كيبل  مشيخ ا  ي      كي ستدؿ ل

 بما استدؿ بو الجميكر مف السنة كالمعقكؿ.
 األدلة

             أول : السنة:
 .(4)                        ن     نيى عف بيع الطعاـ إال مثبل  بمثؿ  أنو  -أ

 وجو الدللة:
 جرياف الربا في بيع الطعاـ بالطعاـ كالطعاـ يتناكؿ كؿ مطعـك في المغة  فقد دؿ الحديث عمى

 كىي متحققة بالكيؿ كاالستكاء  (5)كالشرع كال شؾ أف الدقيؽ مف قبؿ الطعاـ فيشترط فيو المثمية
=_________________________________________________________________________ 

 : ذىب إليو الشافعية كقالكا بعدـ جكاز بيع الدقيؽ بالدقيؽ كاستدلكا عمى ذلؾ بعدة أدلة:القول الثاني
             ن                                  ليف أكثر طحنا  مف الثاني فيحصؿ التفاكت، فالناعـ ياأف الطحف متفاكت فقد يككف ما في أحد المك -1

 أكثر مف الخشف المتباعد.
النككم،                     ن                             ن                   العمـ بالتفاضؿ قياسا  عمى بيع الصبرة بالصبرة جزافا  فجيؿ المبيع. انظر أف الجيؿ بالتماثؿ ك -2

الماكردم، الحاكم في فقو الشافعي (؛ ك 2/26(؛ كالشربيني، مغني المحتاج )ج118-11/117المجمكع )ج
 .(5/110)ج

فتاكم اضيخاف، (؛ كق6/358)ج المحيط البرىاني ،الشيخ النظاـ(؛ ك 4/96، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي (1)
 .(2/163)ج قاضيخاف

(؛ كالشربيني، مغني 11/117النككم، المجمكع )جك (؛ 5/110الماكردم، الحاكم في فقو الشافعي )ج (2)
 .(3/436المحتاج )ج

مع العمـ أف المذاىب قد اختمفت في اشتراط الكيؿ لحصكؿ المماثمة فنجد أف الحنفية كالمالكية كالحنابمة  (3)
                                                             ن      ن       أما اإلماـ أبك يكسؼ فقاؿ عمى حسب عرؼ الناس يجكز بيع الدقيؽ كيبل  ككزنا . انظر اشترطكا الكيؿ، 

(؛ كابف 4/355)ج التاج كاإلكميؿ ،محمد بف أبي القاسـ(؛ ك 2/33المكصمي، االختيار لتعميؿ المختار )ج
 .(7/23)ج شرح فتح القدير ،الساكيس(؛ ك 4/150قدامة، المغني )ج

 [1592: رقـ الحديث 3/1214ج              ن       بيع الطعاـ مثبل  بمثؿ،  / بابالمساقاة، كتاب ]مسمـ: صحيح مسمـ (4)
 (.10/170)ج شرح مسمـ، النككم (5)
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 .(1)لذلؾ ال يجكز بيع الدقيؽ بالقمح لعدـ التساكم ،في الطحف كالنعكمة
نيى عف بيع الذىب بالذىب كالفضة بالفضة   النبي  أف ما يركيو عبادة بف الصامت  -ب

                                                              ن                            كالشعير بالشعير كالتمر بالتمر كالممح بالممح إال سكاء بسكاء عينا  بعيف فمف زاد أك استزاد فقد 
 .(2)أربى

 وجو الدللة:
فقد دؿ الحديث أف البر كالشعير ماالف ربكياف، كما تفرع عنيما مف طحيف كذلؾ، لذلؾ يشترط المماثمة 

 كال شؾ أف ىذا التماثؿ حاصؿ بالكيؿ فيو فيصح بيعو. (3)ي الطحيف عند بيعو بمثمو مف جنسوف
                           ثانيا : المعقول: من وجيين:

أحدىما: إف الطحيف حيف ينكبس يتساكل في النعكمة كفي تقارب حبيباتو، فإذا ما كضع في 
ـ النعكمة ال يصح                   ن                                             المكياؿ يككف مماثبل  لما كضع في نفس المكياؿ في الكمية، كفي حاؿ عد

 .(4)البيع لذلؾ ال يصح بيع الطحيف بالحب
اآلخر: إف المجانسة كالتماثؿ الذم ىك شرط لصحة البيع مكجكدة مف كؿ كجو سكاء مف حيث 
الكيؿ أك النعكمة، فيما متساكياف في االسـ كالصكرة، فتنعدـ شبية الربا مف خبلؿ التساكم في 

عف  ضابط فيستدؿ لو بالسنة بما ركاه عبادة بف الصامت أما عف اشتراط الكيؿ ك .(5)المكياؿ
                                       ن                            ن             أنو قاؿ: " الذىب بالذىب تبره كعينو كزنا  بكزف كالفضة تبره كعينو كزنا  بكزف كالممح   الرسكؿ 

 .(6)                                        ن                                  بالممح كالتمر بالتمر كالشعير بالشعير كيبل  بكيؿ فمف زاد أك استزاد فقد أربى "
 وجو الدللة:

لمماثمة في الشعير أك القمح تككف بالكيؿ، ككذلؾ في فركعيا مثؿ فقد دؿ الحديث أف ا
                                                          ن       ن ألف أصميما الكيؿ، كىذا دليؿ عمى صحة بيع الدقيؽ بالدقيؽ كيبل  ال كزنا . (7)الطحيف

                                                           

 .(3/436(؛ كالشربيني، مغني المحتاج )ج4/141ابف قدامة، المغني )ج (1)

 [1587: رقـ الحديث 3/1211، الصرؼ كبيع الذىب بالفضة / باب، كتاب البيع]مسمـ: صحيح مسمـ (2)
 .(3/185)ج الكافي في فقو اإلماـ أحمد، قدامة ابف (3)
 .(4/146)ج الشرح الكبير ،ابف قدامة (4)
 .(2/32 (؛ كالمكصمي، االختيار في تعميؿ المختار )ج6/354)ج المحيط البرىاني ـ، الشيخ النظا (5)
 ،[ قاؿ4564: رقـ الحديث 7/276]النسائي: سنف النسائي، كتاب البيكع/ باب بيع الشعير بالشعير،  (6)

 .1/647ج -3442األلباني: صحيح )انظر: صحيح الجامع الصغير لؤللباني: رقـ 
 .(7/23الساكيس، شرح فتح القدير )ج(؛ ك 10/218النككم، المجمكع )جك (؛ 4/148ابف قدامة، المغني )ج (7)
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 األول المبحث
 مسائل تصرفات الولي عمى الوقف

 جارة الطويمة لموقفحكم اإل: المسألة األولى
  صورة المسألة:

 أجر ناظر الكقؼ العقار المكقكؼ فترة أكثر مف ثبلث سنكات، ىؿ تصح ىذه اإلجارة؟
 تحرير محل النزاع:

اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى جكاز إجارة الكقؼ، مف قبؿ ناظر أك متكلي الكقؼ، لكنيـ 
 .(1)اختمفكا في مقدار مدة اإلجارة المسمكح بيا

كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى عدـ فساد اإلجارة في الكقؼ فترة طكيمة حتى لك 
 .(2)خمس سنكات إال إذا كجد ضرر فإف الحاكـ يبطميا

                                                           

، تبييف الزيمعيك (؛ 6/606(؛ كابف عابديف، الدر المختار )ج8/33برىاف الديف مازة، المحيط البرىاني )ج (1)
(؛ كالييثمي، 4/96(؛ كالدسكقي، حاشية الدسكقي)ج7/99)ج شرح خميؿ ،الخرشيك  ؛5/106الحقائؽ )ج

(؛ كابف قدامة، المغني 5/176(؛ كالرممي، نياية المحتاج )ج339-3/341الفتاكل الفقيية الكبرل )ج
 .(5/312ج)، حاشية الركض المربع (؛ كالنجدم5/22(؛ كابف مفمح، المبدع )ج6/43)ج

 :اؿقك أربعة أكالمسألة عمى 
: ذىب إليو الحنفية إلى أف مدة اإلجارة لمكقؼ في العقار ال تتعدل سنة كفي الضياع ثبلث القول األول

ابف عابديف، الدر سنكات، لكنيـ أجازكا زيادة تمؾ الفترة لممصمحة، مثؿ احتياج ماؿ لتعمير الكقؼ. انظر: 
، كجعمكا لئلجارة الطكيمة في الكقؼ طريقة كىي (5/106بييف الحقائؽ )ج، تالزيمعي(؛ ك 6/606المختار )ج

 العقكد المتعددة فيككف العقد في السنة األكلى الـز ألنو ناجز. انظر المصدريف السابقيف.
: ذىب إليو المالكية فإنو إذا كاف الكقؼ عمى معيف تككف مدة اإلجارة مف سنتيف لثبلث، أما إف القول الثاني
: الخرشي، شرخ غير معيف أربع سنكات، كأجازكا الزيادة لممصمحة مثؿ خكؼ االنيداـ. انظر كاف عمى

 .(4/34(؛ كالصاكم، بمغة السالؾ )ج4/96(؛ كالدسكقي، حاشية الدسكقي)ج99-7/100)ج خميؿ
 : ذىب إليو الشافعية بعدـ جكاز إجارة الكقؼ إجارة طكيمة دكف تحديد مدة، ككذلؾ أجازكىاالقول الثالث

لممصمحة، مع العمـ أنني كجدت في كتاب الييثمي القكؿ عندىـ بتحديد المدة دكف ثبلث سنكات. انظر 
(؛ كالرممي، نياية المحتاج 3/104)جحاشية قيمكبي  كالقميكبي، (؛3/328الييثمي، الفتاكل الفقيية الكبرل )ج

 مكية مف المستأجر.، كجميع الذيف منعكا اإلجارة الطكيمة استدلكا بخكؼ ادعاء الم(5/176)ج
: ذىب إليو الحنابمة بجكاز تأجير الكقؼ المدة التي يغمب عمى الظف بقاؤه فييا، كذلؾ لعدـ القول الرابع

(؛ كابف قدامة، 316-5/312(؛ كالنجدم، حاشية الركض المربع )جكركد نص بالتحديد. انظر ابف عاصـ 
 .(5/24ج(؛ كابف مفمح، المبدع شرح المقنع )6/45الشرح الكبير )ج

 .(3/215قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج (2)
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 سبب الخالف: 

 لعؿ سبب الخبلؼ يرجع في المسألة ألمريف:

 بتحديد المدة. (1)أحدىما: عدـ كركد نص

ئ عف اإلجارة الطكيمة، مف حيث تغير قيمة اإلجارة في اآلخر: اختبلفيـ في مقدار الضرر الناش
المستقبؿ، أك مكت المكقكؼ عمييـ أك خكؼ ادعاء ممكية الكقؼ مف قبؿ المستأجر، أك انيداـ 

 .(2)الكقؼ مع طكؿ فترة اإلجارة
اإلماـ محمد بف الفضؿ عمى عدـ فساد اإلجارة فترة طكيمة لمكقؼ الشيخ كيستدؿ لما ذىب إليو 

 عد الفقيية كالمعقكؿ.مف القكا
 األدلة

                       أول : القواعد الفقيية:
قاعدة ) العادة محكمة ( حيث إف األمر إذا تكرر معاكدتو كتقر في النفكس فإنو يعتبر في بناء 

 .(3)األحكاـ، كمثؿ ذلؾ العرؼ
 فتجكز حتى فكؽ خمس سنكات. (4)كمدة اإلجارة في الكقؼ يراعى فييا عرؼ كعادة الناس

 مف ثبلثة كجكه: قول:            ثانيا : المع
 .(5)األكؿ: عدـ كركد نص شرعي يكجب تحديد مدة إجارة الكقؼ

الثاني: أف األمكر إذا ظنت مصمحتيا في الحاؿ ال يجكز إبطاليا مف أجؿ مفسدة مستقبمية 
 .(6)كانعداـ أك اندراس الكقؼ، أك خكؼ ادعاء الممكية لمكقؼ مف قبؿ المستأجر

                                                           

 (5/316النجدم، حاشية الركض المربع )ج (1)
(؛ 6/606(؛ كابف عابديف، حاشية ابف عابديف )ج3/328الييثمي، الفتاكل الفقيية الكبرل )جابف حجر  (2)

كني استنتجو مف                             ي                ، مع العمـ أف ىذا السبب لـ ي نص عميو صراحة كل(5/106كابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج
 خبلؿ النظرة العامة لتأجير الكقؼ.

(؛ كابف عابديف، الدر 1/100)ج الكجيز في القكاعد الفقيية ،زيداف(؛ ك 1/134الزرقا، شرح القكاعد الفقيية )ج (3)
المذاىب األربعة متفقة عمى إف ، حيث (3/328(؛ كالييثمي، الفتاكل الفقيية الكبرل )ج6/606المختار )ج
 رة فترة طكيمة لمكقؼ لضابط المصمحة، كال شؾ أف تحديدىا يككف مف خبلؿ عرؼ الناس.جكاز اإلجا

 .(3/331(؛ كبرىاف الديف مازه، المحيط البرىاني )ج5/316النجدم، حاشية الركض المربع )ج (4)
 .(341-3/339)جابف حجر الييثمي، الفتاكل الفقيية الكبرل  (5)

 .341-3/339، جالسابؽ المرجع (6)
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اضي فيو حماية لمكقؼ مف خكؼ ادعاء الممكية مف قبؿ الثالث: إف كجكد األذف مف الق
 الفترة. طكؿالمستأجر بسبب 

 

 إجارة الوقف دون أجرة المثل: المسألة الثانية
 صورة المسألة:

 أجر متكلي الكقؼ الكقؼ دكف أجرة المثؿ، ىؿ تصح ىذه اإلجارة؟ كعمى مف الضماف؟
 تحرير محل النزاع:

، (1)أنو يجب عمى متكلي الكقؼ أف يؤجره بأجرة المثؿالمذاىب األربعة عمى أصحاب اتفؽ 
 .(2)كلكنيـ اختمفكا في صحة العقد عند كقكعو كمف يضمف النقص في األجرة

ذا أجر                                                                                   كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى لزكـ أجرة المثؿ عند تأجير الكقؼ، كا 
 أجرة المثؿ.، كتمزمو (3)                                        ن      الكقؼ دكف أجرة المثؿ يككف المستأجر غاصبا  لمكقؼ

 كيستدؿ لما ذىب إليو الشيخ اإلماـ مف القكاعد الفقيية كالعرؼ كالمعقكؿ.

                                                           

(؛ كابف عابديف، الدر 6/223(؛ كالسيكاسي، شرح فتح القدير )ج4/200الكاساني، بدائع الصنائع )ج (1)
(؛ 3/106(؛ كالصاكم، بمغة السالؾ )ج7/94(؛ كالخرشي، شرح مختصر خميؿ )ج6/65المختار )ج
 .(4/269(؛ كالبيكتي، كشاؼ  القناع )ج2/351)جفي حؿ ألفاظ أبي شجاع  اإلقناع ،كالشربيني

 كاختمفكا عمى مف يككف ضماف نقص األجرة عمى قكليف: (2)
ذىب إليو الحنفية كالمالكية أف ضماف نقص األجرة في الفترة التي مضت يقع عمى  القول األول:

(؛ كابف عابديف، الدر 409-1/408حيدر، درر الحكاـ )جالمستأجر كليس عمى متكلي الكقؼ. انظر 
، مع العمـ (3/106(؛ كالصاكم، بمغة السالؾ )ج3/531نة )ج(؛ كاإلماـ مالؾ، المدك 6/614المختار )ج

ف كاف المكترم                                           ن                                                        أف المذىب المالكي فرؽ إذا كاف الناظر مميا  فميـ الرجكع عميو كال رجكع عمى المكترم، كا 
     ن                                مميا  يرجعكا عميو كال رجكع عمى الناظر.

د اإلجارة دكف أجرة المثؿ، بأف ناظر ذىب إليو الحنابمة في الركاية الثانية القائمة بصحة عق القول الثاني:
اإلقناع في  ،الحجاكم (؛ ك2/351البيكتي، كشاؼ القناع )جالكقؼ ىك الذم يضمف نقص األجرة. انظر 

(؛ كالشربيني، مغني المحتاج                                           ن ، أما الشافعية فقد تكممكا ببطبلف اإلجارة أصبل  (3/15)جفقو اإلماـ أحمد 
، كلقد ناقش العمماء ارتفاع األجرة بعد كقكعيا بالمثؿ (5/403(؛ كالرممي، نياية المحتاج )ج2/395)ج

 ىؿ ينفسخ العقد أـ ال ؟، ككؿ ذلؾ دليؿ عمى الحرص عمى فكائد الكقؼ لممكقكؼ عمييـ.
 (.2/692)ج لضماناتالبغدادم، مجمع ا(؛ ك 3/215قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج (3)
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 األدلة

                       أول : القواعد الفقيية:

  (1)قاعدة ) التصرؼ عمى الرعية منكط بالمصمحة (

كمعنى القاعدة أف نفاذ تصرؼ الراعي سكاء السمطاف أك مف دكنو مف العماؿ كالنضار مترتب 
لما فيو  (2)، كمنو ال يصح لناظر أك متكلي الكقؼ أف يؤجره بغبف فاحشعمى كجكد المصمحة

 مف اإلىدار كعدـ الفائدة.
كال يتصرؼ المتكلي لو  (3)أف العرؼ كالعادة في إجارة الكقؼ تككف بأجرة المثؿ               ثانيا : العرف:

عمار فقد يحتاج الكقؼ لئل (4)ألنو يمحؽ الضرر بالمكقكؼ عمييـ ،عمى خبلؼ العرؼ أك العادة
 فبل يجد، كفي حاؿ مخالفة العرؼ كجب الرجكع عمى المستأجر.

 مف كجييف:                 ثالثا : المعقول:

: أف متكلي الكقؼ يتصرؼ بما فيو المصمحة كال مصمحة في التأجير دكف أجرة أحدىما
 ، فكجب الرجكع عمى المستأجر في تعكيض النقص.(5)المثؿ

 .(6)جر كلـ يذكر قدر األجرة: أنو تجب عميو أجرة المثؿ كما لك استأآلخرا

 
 حدود تصرف مشرف الوقف في مال الوقف: المسألة الثالثة
 صورة المسألة:

ىؿ يجكز لناظر الكقؼ أك متكليو األخذ مف ماؿ الكقؼ ليصرفو في حاجة نفسو ثـ يرجعو في 
 نفقة ذلؾ الكقؼ؟

 

                                                           

 (.1/1210، األشباه كالنظائر )ج(؛ كالسيكطي1/123ابف نجيـ، األشباه كالنظائر )ج (1)
 (.182-1/181الزرقا، شرح القكاعد الفقيية )ج (2)
 (.3/6(؛ كالصاكم، بمغة السالؾ )ج7/94الخرشي، شرح مختصر خميؿ )ج (3)
 (.6/608ابف عابديف، الدر المختار )ج (4)
 (.3/328ابف حجر الييثمي، الفتاكل الفقيية الكبرل )ج (5)
 (.2/692مجمع الضمانات )ج أبك محمد البغدادم، (6)
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 تحرير محل النزاع:

قؼ يتصرؼ بما فيو المصمحة في ماؿ اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة أف ناظر أك متكلي الك 
 .(2)لقضاء حاجة نفسو (1)الكقؼ، لكنيـ اختمفكا في جكاز االستدانة مف ماؿ الكقؼ

 .(3)كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ بجكاز أخذ متكلي الكقؼ لحاجة نفسو بشرط اإلرجاع
لجكاز مف القرآف الكريـ بأدلة القائميف بامحمد بف الفضؿ كيستدؿ لما ذىب إليو الشيخ اإلماـ 

 كفعؿ الصحابة.
 األدلة

                     أول : القرآن الكريم:
َعَروَفَ ﴿ قكلو تعالى: ًَ َكَنَبَاَل

َ
َََكَنََفَقَياََفَوَيأ ٌَ ََيََاََفَوَيَسَتَعَفَفََوَي َََكَنََغ ٌَ ََوَي َِ َ َُ َْ ََ ْ ََِ ََ َْ َُ
ْ
َ ََ َْ ََ ًَََ َِ ََ َ ََ ََ َ َْ ََ ََ َ َْ َِ َْ ََ َْ ََ َْ ََ ََ ًَّ َِ ََ َ ََ ََ َ َْ ََ ََ﴾(4). 

ؼ ىك كجو الداللة: أنو يجكز لكلي ماؿ اليتيـ أف يأكؿ بالمعركؼ عند الحاجة، كالمراد بالمعرك 
ذا أيسر قضى، كىذا ما كاف يفعمو عمر بف الخطاب في (5)االقتراض فإذا احتاج اقترض                                                      ، كا 

 .(6)بيت الماؿ
                                                           

(؛ كعميرة، 3/421(؛ كالدسكقي، حاشية الدسكقي)ج6/225كماؿ الديف السيكاسي، شرح فتح القدير )ج (1)
استدانة متكلي الكقؼ  ، كمسألة(2/226(؛ كابف مفمح، المبدع شرح المقنع )ج2/381حاشية عميرة )ج

 عمى قكليف:
لكية بجكاز االقتراض بشرط أف يككف مميء، كالحنابمة عمى ذىب إليو كؿ مف الحنفية كالما القول األول:

(؛ كالسيكاسي، 1/443حيدر، درر األحكاـ )جالراجح أنو يجكز االستدانة بشرط اإلرجاع كالضماف. انظر 
(؛ كابف قدامة، الشرح الكبير 3/421(؛ كالدسكقي، حاشية الدسكقي )ج6/240شرح فتح القدير )ج

 .(4/226)ج (؛ كابف مفمح، المبدع5/213)ج
ذىب إليو الشافعية بعدـ جكاز االستقراض مف ماؿ الكقؼ إال عند الضركرة مثؿ خكؼ ظالـ  القول الثاني:

الييثمي، أك نيب، كيجكز الحاكـ اقراضو لكثرة انشغالو، ألف حكمو حكـ ماؿ اليتيـ. انظر ابف حجر 
 (؛ كالنككم، ركضة الطالبيف3/110)جحاشية قميكبي  (؛ كقميكبي،3/42الفتاكل الفقيية الكبرل )ج

 .(4/412)ج
كيفيـ مف حاجة نفسو أف يككف أخذىا ألمر ضركرم مف مأكؿ كمشرب أك مسكف، كفي كضع ىذا الضابط  (2)

 مزيد مف حفظ لماؿ الكقؼ.
 .(3/190قاضيخاف، فتاكم قاضيخاف )ج (3)

 [6: النساء] (4)
 .(42-5/41القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )ج (5)
 صدر السابؽ.الم (6)
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 .(1)كال شؾ أف متكلي الكقؼ مثؿ كلي اليتيـ في التصرؼ
                     ثانيا : فعل الصحابة:

: " ليس عمى الكلي جناح أف قاؿ في صدقة عمر  ما ركاه البخارم عف سفياف بف عمرك
  ي         ن                 ن                                       ي ؤكؿ صديقا  لو غير متأثؿ ماال  فكاف ابف عمر يمي الصدقة كييدم الناس مفيأكؿ أك 

 .(2)الصدقة " 

كفي  (3)كجو الداللة: فقد دؿ الحديث أف متكلي الكقؼ جاز لو أف يأكؿ بالمعركؼ مف الكقؼ
ذلؾ إنقاص لماؿ الكقؼ، فمف باب أكلى جكاز أف يستديف لحاجتو ثـ يرجع كال ضرر عمى 

 الكقؼ.
 

 انتياء إجارة الوقف بموت ولي الوقف أو المستأجر: ألة الرابعةالمس
 صورة المسألة:

متكلي كقؼ آجره فترة معينة ثـ مات ىك ثـ مات المستأجر قبؿ انتياء فترة اإلجارة، ككاف قد 
 زرع في األرض، ىؿ تنفسخ اإلجارة بمكت أحدىما أـ ال ؟

 تحرير محل النزاع:

مى أف عقد إجارة الكقؼ إذا قاـ بو كلي الكقؼ ال ينفسخ العقد اتفؽ أصحاب  المذاىب األربعة ع
 .(4)بمكتو أك مكت المستأجر

                                                           

 ركضة الطالبيف ،النككم(؛ ك 5/393)ج فتح البارم ،ابف حجر العسقبلني(؛ ك 4/226ابف مفمح، المبدع )ج (1)
 .(4/412)ج

 .[3/23الككالة في الكقؼ،  / باب، كتاب الككالة]]البخارم: صحيح البخارم (2)
 .(4/491)ج فتح البارم ،ابف حجر العسقبلني (3)

حاجة المتكلي أك الناظر سكاء مف حيث األكؿ بالمعركؼ أك االستدانة  كىذا القكؿ محمكؿ في حاؿ
                                                                                      ن         كاإلرجاع بعد ذلؾ، مع العمـ أني لـ أجد في رأم اإلماـ محمد بف الفضؿ إذا كاف المتكلي متبرعا  أـ بأجر 

 مف قبؿ الحاكـ، كال شؾ أف ىذا الرأم اليـك قد يخالؼ الكاقع الختبلؼ إدارة األكقاؼ في عصرنا.

مختصر  ،الخرشي(؛ ك 3/195(؛ كقاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج4/222لكاساني، بدائع الصنائع )جا (4)
 اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع ،(؛ كالشربيني4/96(؛ كالدسكقي، حاشية الدسكقي)ج7/100)ج خميؿ
، حاشية الركض المربع ـ النجدمابف عاص(؛ ك 5/317(؛ كالرممي، نياية المحتاج )ج2/396)ج
 .(5/214)ج
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 .(1)أما إذا كاف المؤجر ىك المكقكؼ عميو فمات فقد اختمفكا في فسخ العقد بمكتو

 (2)كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى القكؿ أف اإلجارة لمكقؼ ال تنفسخ بمكت متكلي
 المستأجر كيرث كرثة المستأجر المنفعة. الكقؼ أك مكت

كيستدؿ لما ذىب إليو الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ بأدلة مف كافقو مف القرآف، كفعؿ 
 الصحابة، كالمعقكؿ.

 األدلة
                     أول : القرآن الكريم:

َ قكلو تعالى:  ٌَ اَاََّلَي َّ َي
َ
ََياَأ ََ َ ِ  َ َََ ََ  َ
َ
َ ََ ْدََََ ْاَبَاَهَعَق َوَف

َ
ْاَأ ََ ََِآَي َ َُ َُ َْ َِ ََََ َُ َْ
َ
ََََ َُ ََ َ  (3). 

 .(4)لت اآلية عمى لزـك الكفاء بالعقد كمف ىذه العقكد اإلجارة لمكقؼكجو الداللة: فقد د
                       ثانيا : السنة النبوية:

أعطى خيبر بالشطر، فكاف ذلؾ في عيد أبي بكر كعمر كلـ   : " أف النبي عف ابف عمر 
 .  "(5)يذكر أف أبا بكر كعمر جددا اإلجارة بعد قبض الرسكؿ 

 

                                                           

 كالمسألة في فسخ عقد اإلجارة عند مكت المكقكؼ عميو كىك العاقد عمى قكليف: (1)
أف العقد ينفسخ بمكت المكقكؼ عمييـ كذىب إليو الحنفية كالمالكية كالشافعية كأحد القكليف  :القول األول

كالعقد، كالكارث ال عقد عند الحنابمة، كاستدلكا أف ممؾ العاقد قد زاؿ بالمكت كمنافع اإلجارة تستكفي بالممؾ 
ف كاف مالؾ فصار انتقاؿ مف عاقد إلى مف ليس عاقد. انظر  (؛ 15/9النككم، المجمكع )ج                                                           لو كا 

(؛ كالييثمي، الفتاكل 7/23(؛ كالخرشي، شرح مختصر خميؿ )ج4/222كالكاساني، بدائع الصنائع )ج
 .(6/38(؛ كابف قدامة، المغني )ج3/142الفقيية الكبرل )ج

كىك قكؿ آخر عند الحنابمة أف اإلجارة ال تنفسخ بمكت المكقكؼ عمييـ كيرث البطف الثاني  ني:القول الثا 
كالنجدم، حاشية الركض المربع ابف عاصـ  :اإلجارة، حتى ال يمحؽ ضرر بالمستأجر. انظر

 .(6/38(؛ كابف قدامة، المغني )ج5/314)ج

إذا كانت اإلجارة مف قبؿ ناظر الكقؼ أـ مف ، كلـ يبيف الكتاب (3/216قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج (2)
 قبؿ المكقكؼ عمييـ، لكف يفيـ مف عبارتو أنو متكلي الكقؼ.

 [1]المائدة:  (3)
 .(5/314ـ النجدم، حاشية الركض المربع )جعاصابف (؛ ك 6/32القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )ج (4)
 .[2284: رقـ الحديث 3/94حؿ، فعسب ال / باب، كتاب اإلجارة]البخارم: صحيح البخارم (5)
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 (1)اإلجارة ال تفسخ بمكت ناظر الكقؼ، كذلؾ بمكت المستأجركجو الداللة: فقد دؿ الحديث أف 
 . حيث أف أبا بكر كعمر لـ يجددا العقد بعد كفاة النبي 

 مف كجييف:                 ثالثا : المعقول:

 .(2)أحدىما: إف عقد اإلجارة عقد الـز كالبيع، ال ينفسخ بمكت العاقديف

يادة رغبة مف قبؿ الناس في استئجار اآلخر: إف القكؿ بعدـ الفسخ لئلجارة فيو ثبات لمعقد، كز 
                                                            ن                       الكقؼ، أما إذا عمـ أنو يفسخ بمكت متكلي الكقؼ فإنو يككف ميددا  بالفسخ كتقؿ الرغبة في 

 .(3)اإلجارة، لما يمحؽ مف الضرر بالمستأجر

  

                                                           

 .(4/462)ج فتح البارم ،ابف حجر العسقبلني (1)
 .(417-1/416حيدر، درر الحكاـ )ج (2)
المذاىب  الجزيرم: الفقو عمى(؛ ك 1/416(؛ كحيدر، درر الحكاـ )ج4/222الكاساني، بدائع الصنائع )ج (3)

 .(3/57)ج األربعة
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 الثاني المبحث
 مسائل أنواع الوقف ووقف المريض

 

 ووجوب إفراز الوقف وقف المريض: المسألة األولى
 المسألة:صورة 

            ن                                            ، أكقؼ كقفا  في حاؿ مرضو، ىؿ يصح ذلؾ الكقؼ كما مقداره ؟.(1)رجؿ مريض مرض المكت
 تحرير محل النزاع:

اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى أنو يشترط في الكاقؼ صبلحيتو التصرؼ مف عقؿ كعدـ 
كثر مف ، كأنو يصح كقؼ المريض مرض المكت، كيككف بمقدار الثمث فإف زاد عمى أ(2)إكراه

 .(4)، كاختمفكا في كجكب إفراز الكقؼ في حاؿ المرض(3)الثمث اشترطكا مكافقة الكرثة

كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى تقسيـ الكقؼ في حاؿ الصحة كفي حاؿ المرض 
 ككقؼ بعد المكت.

 

 
                                                           

ف معو لقضاء حكائجو، أك ىك الغالب منو المكت سكاء الـز مرض المكت ىك " الذم ال يخرج اإلنسا (1)
، أك " ىك المرض الذم يعقبو المكت (4/176الشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )جالفراش أـ ال ؟ ". انظر 

 .(4/18الصاكم، بمغة السالؾ )ج         ن         كلك خفيفا  ". انظر 
 ركضة الطالبيف ،النككم(؛ ك 4/16(؛ كالصاكم، بمغة السالؾ )ج6/218الكاساني، بدائع الصنائع )ج (2)

 .(6/300(؛ كالقرافي، الذخيرة )ج4/312(؛ كالبيكتي، كشاؼ  القناع )ج4/377)ج
(؛ كالدردير، الشرح 6/208القدير )ج(؛ كالسيكاسي، شرح فتح 5/351الشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج (3)

 .(4/81الكبير )ج
 كمسألة إفراز الكقؼ عمى قكليف: (4)

ذىب إليو الحنفية كاإلماـ عمى الراجح كالمالكية كالشافعية قالكا بعدـ كجكب اإلفراز. انظر  :ولالقول األ 
كفاية الطالب الرباني،  (؛ كالقيركاني،6/318(؛ كالقرافي، الذخيرة )ج6/600ابف عابديف، الدر المختار )ج

 .(4/377(؛ كالنككم، ركضة الطالبيف )ج2/345)
ابف عابديف، حنيفة كالحنابمة في أحد الركايتيف قالكا بكجكب اإلفراز. انظر  كذىب إليو أبك القول الثاني:

 .(2/250)ج كافي في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿال كابف قدامة، (؛4/345الدر المختار )ج
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 .(1)فرازأما عف الكقؼ في مرض المكت فقد اشترط أف يككف في الثمث، كاشترط فيو القبض كاإل
 سبب الخالف:

يرجع سبب الخبلؼ في كجكب اإلفراز إلى اختبلؼ نظرة العمماء لمكقؼ حاؿ المرض فمف قاسو 
 .(2)عمى الكصية قاؿ بعدـ كجكب اإلفراز، كمف ألحقو باليبة اشترط ذلؾ

كيستدؿ لما ذىب إليو الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ عمى صحة الكقؼ في حاؿ المرض 
 كجكب اإلفراز مف السنة كالمعقكؿ كالقياس كفعؿ الصحابة.كاشتراط الثمث ك 

 األدلة

                أول : من السنة:

يعكدني كأنا مريض بمكة، فقمت: لي ماؿ أكصي   قاؿ: " كاف النبي  عف سعد بف كقاص
بمالي كمو، قاؿ: ال، قمت فالشطر، قاؿ: ال، قمت: فالثمث، قاؿ: الثمث كالثمث كثير، إنؾ إف تدع 

 .(3)خير مف أف تدعيـ عالة يتكففكف الناس "كرثتؾ أغنياء 

 كجو الداللة:

فقد دؿ الحديث أف التبرع مف المريض مف كصية يككف دكف الثمث، كمف أشكاؿ التبرع الكقؼ 
 .(4)حتى ال يمحؽ الضرر بالكرثة في مرض المكت فبل يككف إال بمقدار الثمث

                     ثانيا : عمل الصحابة:

فرازه، مثؿ عمر بف الخطاب حيث تعامؿ الصحابة بتسميـ الكقؼ  ، كما أف الحاجة ماسة                             كا 
إلى أف يمـز الكقؼ ليصؿ ثكابو إلى ا عمى الدكاـ كقد أمكف دفع ىذه الحاجة بإسقاط الممؾ 

 .(5)كجعمو 

                                                           

، كقد أشار إلى أف الكقؼ بعد المكت حكمو حكـ الكصية أما (3/195قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج (1)
 رض فيك مكضع البحث.الكقؼ في حاؿ الم

(؛ كالنككم، ركضة الطالبيف 4/16(؛ كالصاكم، بمغة السالؾ )ج4/345ابف عابديف، الدر المختار )ج (2)
 .(2/350ابف قدامة، الكافي في فقو اإلماـ أحمد )جك (؛ 4/377)ج

، [5354: رقـ الحديث 7/72فضؿ النفقة عمى األىؿ،  / باب، كتاب النفقات]البخارم: صحيح البخارم (3)
 .[1628: رقـ الحديث 3/125الكصية بالثمث،  / باب، كتاب الكصية]مسمـ: صحيح مسمـ

 .(6/244(؛ كابف قدامة، المغني )ج4/81(؛ كالدردير، الشرح الكبير )ج11/76النككم، شرح مسمـ )ج (4)
 .(386-5/385)جفتح البارم  ،بف حجر(؛ كا3/225)جالبحر الرائؽ  ،الزيمعي (5)
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                ثالثا : القياس:

، كىذا (1)قياس الكقؼ في حاؿ المرض عمى الكقؼ في حاؿ الصحة، مف حيث كجكب اإلفراز
 ؼ الكقؼ بجعمو خالص ، كيمكف المكقكؼ عميو منو.يتماشى مع تعري

 مف كجييف:                 رابعا : المعقول: 

 .(2)أحدىما: أف مرض المكت ال يخؿ بالعقؿ، فتبقى أقكالو معتبرة كالبيع كاإلجارة كذلؾ الكقؼ

اآلخر: أنو ال يصح لو الكقؼ زيادة عف الثمث حتى ال يمحؽ الضرر بالكرثة، لتعمؽ حؽ الكرثة 
 .(3)بالماؿ

 

 الوقف عمى األولد : المسألة الثانية
 صورة المسألة:

            ن                                                        ن             رجؿ كقؼ أرضا  فقاؿ ىي صدقة عمى أكالدم فإذا انقرضكا فيي عمى أكالدىـ أبدا  ما تناسمكا، 
 ىؿ يصح ذلؾ الكقؼ، كلمف تصرؼ الغمة عند انقراض المكقكؼ عمييـ.

 تحرير محل النزاع:
، لكنيـ اختمفكا في (4)ؼ عمى األكالد كأكالد األكالداتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى جكاز الكق

 .(5)حاؿ انقطاع أكالد األكالد لمف ينتقؿ الكقؼ
                                                           

 .(2/181؛ كالغنيمي، المباب شرح الكتاب )ج(6/219بدائع الصنائع )ج الكاساني، (1)
 .(2/351الشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج (2)
 .(10/362الزحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو )ج(؛ ك 209-6/208السيكاسي، شرح فتح القدير )ج (3)

(؛ كالقرافي، الذخيرة 6/596تار )ج(؛ كابف عابديف، الدر المخ326-3/327، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي (4)
(؛ كابف قدامة، 3/540(؛ كالشربيني، مغني المحتاج )ج4/419(؛ كاإلماـ مالؾ، المدكنة )ج6/352)ج

 .(6/212المغني )ج
 كمسألة انتقاؿ الكقؼ عند انقطاع األكالد عمى قكليف: (5)

طاع أكالد األكالد يصرؼ إلى الفقراء ذىب إليو الحنفية كالحنابمة في ركاية أف الكقؼ بعد انق :القول األول
(؛ 3/326، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي(؛ ك 659-6/658ابف عابديف، الدر المختار )جكالمساكيف. انظر 

، (2/250)ج كافي في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿال (؛ كأبك محمد المقدسي،6/238كابف قدامة، المغني )ج
ىذه المسألة ليا فركع كأمثمة كثيرة مف حيث المفظ في  ألنيـ مف أىؿ الصدقات المفركضة، كال شؾ أف

الكقؼ عمى األكالد أك البنيف، كالكقؼ عمى العقب، ككذلؾ قكلو كقفت عمى أكالدم ثـ عمى المساكيف فإنو 
 ذلؾ إلى المصادر السابقة.في ينصرؼ إلى أكالد الصمب، كيرجع 

= 
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كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ عمى جكاز الكقؼ عمى األكالد، كأنو إذا كقؼ عمى 
 كلديو ثـ مات أحدىما يصرؼ حظو لمفقراء، ثـ إذا مات اآلخر انصرؼ جميع الكقؼ إلى أكالد

 .(1)األكالد

 اإلماـ محمد بف الفضؿ مف السنة كالمعقكؿ.الشيخ كيستدؿ لما ذىب إليو 
 األدلة

                أول : من السنة:
، فقاؿ يا رسكؿ      ن                  أرضا  بخيبر فأتى النبي   قاؿ: " أصاب عمر  عف نافع عف ابف عمر

ف شئت             ن                 ن                                        ا أصبت أرضا  بخيبر لـ أصب ماال  قط ىك أنفس عندم منو فما تأمرني بو قاؿ إ
حبست أصميا كتصدقت بيا فتصدؽ بيا عمر ال تباع كال تكرث كال تكىب قاؿ فتصدؽ بيا عمر 

 .(2)عمى الفقراء كفي القربى كالرقاب كسبيؿ ا كابف السبيؿ كالضيؼ "
 وجو الدللة:

كال شؾ إف األكالد أكالىـ في ذلؾ لقربيـ مف  (3)دؿ الحديث عمى جكاز الكقؼ عمى األقارب
 لكقؼ طريؽ مف طرؽ الصدقة.األب، كا

 مف كجييف:                 ثانيا : المعقول:
 فبل يستحؽ أحدىـ باقي التركة بعد  (4)أحدىما: أف ذكر الكاقؼ لفظ الكلديف بالمثنى كأقمو اثنيف

=_________________________________________________________________________ 

ف اختمفكا ىؿ ىـ ذىب إليو المالكية كالشافعية كالحنابمة أ القول الثاني:                                                 ف الكقؼ يرجع إلى قرابة الميت كا 
قرابة عصبة الكاقؼ مثؿ المالكية أـ عمى القرابة مف حيث الرحـ ال مف حيث العصب، كاستدلكا أف القريب 
أكلى بالصدقة مف غيره، كذىب البعض إلى التسكية في النصيب بيف الذكر كاألنثى كالبعض قاؿ تقسـ 

(؛ كالحسيني، كفاية 4/25الصاكم، بمغة السالؾ )جاألنثييف. انظر مثؿ الميراث لمذكر مثؿ حظ 
(؛ كابف 16/278(؛ كالنككم، المجمكع )ج3/170(؛ كالنككم، ركضة الطالبيف )ج1/355األخيار)ج

                           ن          ، مع العمـ أنيـ ساقكا كثيرا  مف الصكر (3/540(؛ كالشربيني، مغني المحتاج )ج6/238)ج قدامة، المغني
أكالده ثـ عمى أكالد أكالده فبل يأخذكف إال مع انقطاع أكالد الطبقة األكلى، ككجد مثؿ لك أنو كقؼ عمى 

صكرة مقاربة عند المالكية لك كقؼ عمى عمر كزيد ثـ عمى المساكيف، فمات زيد فينتقؿ الكقؼ إلييـ إذا 
ف لـ يكف يقبميا فركايتاف. انظر  .(3/414القرافي، الذخيرة )ج :                                                     كاف مما يقبؿ القسمة كا 

 .(202-3/201قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج (1)
 .[1632رقـ الحديث  :3/1255، ما يمحؽ اإلنساف مف الصدقة /باب، كتاب الكصية]مسمـ: صحيح مسمـ (2)
 .(6/236النجدم، حاشية الركض المربع )جابف عاصـ (؛ ك 3/1225النككم، شرح مسمـ )ج (3)
كليس لو إال كلد كاحد فيصرؼ نصؼ الكقؼ إليو  كقد كجدت صكرة عند الحنفية بأف كقؼ عمى أكالده (4)

كالباقي لمفقراء كلعميا مقاربة ليذه الصكرة، كال شؾ أف الصكر المرتبطة سكاء بانقطاع المكقكؼ عمييـ أك 
ابف عابديف، الدر المختار صيغة الكاقؼ مف حيث العطؼ بالكاك أك ثـ كثيرة كيصعب حصرىا. انظر 

 .(659-6/658)ج
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 مكت أخيو كفي حاؿ ذكر لفظ األكالد كليس لو إال كلد كاحد فبل يستحؽ جميع الكقؼ.

، فينتقؿ الكقؼ إلييـ بعد مكت المكقكؼ عمييـ اآلخر: أف الفقراء مصرؼ مف مصارؼ الزكاة
 ، فبل يصح رجكع الكقؼ في ىذه الحالة.(1)كانقطاعيـ

 

 مراعاة شرط الواقف في توزيع الوقف: المسألة الثالثة
 صورة المسألة:

رجؿ قاؿ أرضي كقؼ عمى المحتاجيف مف كلدم كليس في كلده إال محتاج كاحد، ىؿ يصح 
 ذلؾ الكقؼ كلمف يصرؼ ريعو.

 تحرير محل النزاع:
اتفؽ أصحاب  المذاىب األربعة عمى ضركرة تنفيذ شرط الكاقؼ ما لـ يخالؼ الشرع، أك 

 .(2)مقتضى الكقؼ، كبجكاز الكقؼ عمى األكالد
                                                           

النجدم، حاشية الركض المربع  عاصـابف (؛ ك 2/250لمقدسي، الكافي في فقو اإلماـ أحمد )جأبك محمد ا (1)
 .(245-6/246)ج

(؛ 772-5/771(؛ كبرىاف الديف مازه، المحيط البرىاني )ج6/684ابف عابديف، الدر المختار )ج (2)
 النجدم، (؛ كابف عاصـ6/326(؛ كالقرافي، الذخيرة )ج93-7/92كالخرشي، شرح مختصر خميؿ )ج

، كفي أثناء البحث عف صكرة مطابقة (5/251(؛ كابف مفمح، المبدع )ج6/545)ج حاشية الركض المربع
ليذه المسألة لـ أجدىا إال عند الحنفية كالشافعية عمى حسب جيدم، كلقد ذىب الحنفية بصحة الكقؼ كأنو 

ف عابديف، الدر المختار ابيعطي ألحدىـ فقط نصؼ الكقؼ، أما الشافعية يعطي جميع الكقؼ. انظر 
(؛ كالشربيني، مغني المحتاج 3/193الدمياطي، إعانة الطالبيف )جأبك بكر (؛ ك 676-6/675)ج
، كلعؿ الشافعية لـ ينظركا إلى صيغة (7/529(؛ كالماكردم، الحاكم في الفقو الشافعي )ج3/379)ج

 الجمع في لفظة الكقؼ، كقد أكردكا المسألة في شركط المكقكؼ عميو.
في المذىب المالكي كجدت صكرة مقاربة، يمكف القياس عمييا، كىي لك إف الكاقؼ حبس الكقؼ عمى ك 

ف لـ يكف                                                                                                شخصيف معينيف مثؿ زيد كعمرك، فمات زيد فإف كاف الكقؼ مما يقسـ فنصفو الباقي لمفقراء، كا 
يؿ (؛ كالخرشي، شرح مختصر خم93-4/92الدسكقي، حاشية الدسكقي )جينقسـ فركايتاف. انظر 

 .(92-7/91)ج
أما المذىب الحنبمي فقد ذكركا أمثمة كثيرة في حاؿ الكقؼ عمى األكالد، ككذلؾ مف حيث مراعاة شرط 

، (225-6/224ابف قدامة، المغني )جالكاقؼ في صفة الزماف أك المكاف أك صفة المكقكؼ عميو. انظر 
 صـ النجدم، حاشية الركض المربع(؛ كابف عا2/250أبك محمد المقدسي، الكافي في فقو اإلماـ أحمد )ج

 .(5/549)ج
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كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى ضركرة احتراـ شرط الكاقؼ، كأف االبف الفقير 
 .(1)يككف لمفقراء الكاحد يأخذ فقط نصؼ ريع الكقؼ كالباقي

 اإلماـ محمد بف الفضؿ مف عمؿ الصحابة كالمعقكؿ كالمغة.الشيخ كيستدؿ لما ذىب إليو 
 األدلة

                             أول : عمل الصحابة: من وجيين:
اشترط في كقفو عدة شركط مثؿ أف كليو يأكؿ مف  أحدىما: حيث أف عمر بف الخطاب 

 صفة معينة في المكقكؼ عمييـ.، كمثمو اشتراط (2)الكقؼ بالمعركؼ كال يكىب كغيرىا
ف استغنت  اآلخر: اشتراط الزبير                                                               في كقفو عمى بناتو أف المردكدة منيف تسكف غير مضرة، كا 

 .(3)بزكج فبل حؽ ليا في الكقؼ، ففي ذلؾ صحة اشتراط صفة الزكاج كذلؾ يصح صفة الفقر
 مف ثبلثة كجكه:                 ثانيا : المعقول: 

فكذلؾ تفضيؿ المكقكؼ عمييـ، أك اشتراط صفة معينة في األكؿ: إف ابتداء الكقؼ مفكض إليو، 
 .(4)المكقكؼ عمييـ يرجع إلى الكاقؼ

ليس تعميؽ لمكقؼ أك غيرىا مف الصفات الثاني: إف تعميؽ الكقؼ عمى صفة الفقر في الكلد 
 .(5)عمى صفة بؿ ىك كقؼ مطمؽ كاالستحقاؽ يككف لو بصفة الكقؼ

، كقد يؤدم إلى زىد (6)ككف ذكر لمشرط مف غير فائدةالثالث: إف عدـ العمؿ بشرط الكاقؼ ي
 الناس في الكقؼ.

               ثالثا : المغة:
                                          ن         ، ألف لفظ المثنى يشمؿ االثنيف كالكصية، قياسا  عمى لفظ (7)إف الكلد الكاحد قد استحؽ النصؼ

 الجمع، بخبلؼ لك قاؿ كقفت عمى كلدم الفقير فإنو يأخذ جميع الكقؼ.
 

                                                           

 .(2/200قاضيخاف، فتاكم قاضيخاف )ج (1)
 .(5/547)ج حاشية الركض المربع (؛ كابف عاصـ النجدم،6/215ابف قدامة، المغني )ج (2)
  .(6/212ابف قدامة، المغني )ج (3)
 .6/224ج المرجع السابؽ، (4)
 .(6/213)ج ابف قدامة: الشرح الكبير (5)
 .(295-1/294)ج حاشية الركض المربع ابف عاصـ النجدم، (6)
 .(659-6/658ابف عابديف، الدر المختار )ج (7)
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 الثالث المبحث
 واقف وغصب الوقف مسائل شرط ال

 

 ما يدخل الوقف من غير ذكر : المسألة األولى
 صورة المسألة:

             ن                                                    رجؿ كقؼ أرضا  كلو فييا أشجار، ىؿ تدخؿ تمؾ األشجار في الكقؼ أـ ال ؟.
 تحرير محل النزاع:

اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى جكاز كقؼ العقار كاألرض كأنو يدخؿ في ذلؾ الكقؼ ما 
 .(1)    ي                        ابعا  لو، إال أف يشترطو الكاقؼ        ن      كاف متصبل  بو كت

                                                    ن                            كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى أف مف كقؼ أرضا  كفييا أشجار أك بناء دخؿ ما 
 .(2)كاف متصؿ فييا اتصاؿ إقرار في الكقؼ دكف ذكر

، بالقكاعد الفقيية، كالقياس، كالعرؼ محمد بف الفضؿ كيستدؿ لما ذىب إليو الشيخ اإلماـ
 .كالمعقكؿ

 األدلة
                       أول : القواعد الفقيية:
كمعناىا أف التابع لمشيء في الكجكد بأف يككف جزء منو مما يضره  (3)قاعدة ) التابع تابع (

 التبعيض يككف تابع لو في الحكـ.
                                                           

 ،ابف عبد البر القرطبي(؛ ك 6/240القدير )ج(؛ كالسيكاسي، شرح فتح 6/552ابف عابديف، الدر المختار )ج (1)
اإلقناع  ،(؛ كالشربيني7/98(؛ كالخرشي، شرح مختصر خميؿ )ج2/932)ج الكافي في فقو أىؿ المدينة

 ،ابف قدامة(؛ ك 3/37)ج حاشية إعانة الطالبيف، أبك بكر الدمياطيك  (؛2/36)ج حؿ ألفاظ أبي شجاع
، مع العمـ أف (4/256(؛ كالبيكتي، كشاؼ  القناع )ج2/250)ج كافي في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿال

نما ذكركا ما المذاىب الثبلثة سكل المذىب الحنفي لـ تذكر بصكرة كاضحة                                         ما يدخؿ أك يتبع الكقؼ، كا 
نما ذكركا ذلؾ في                                                                                                 يممكو المكقكؼ عميو مف منافع مثؿ صكؼ الدابة أك ثمر الشجرة ىذا في باب الكقؼ، كا 

                                                    ن  بيتو العمكم دكف السفمي قالكا بالصحة لجكاز بيعو مستقبل .  سطحباب البيع، كمف الصكر كذلؾ مف كقؼ 
 .(254-6/215ابف قدامة، المغني )جانظر 

 .(3/187قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج (2)

 .(1/138)ج ائرظابف نجيـ، األشباه كالن (3)
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 .(1)كمثؿ ذلؾ الكقؼ يدخؿ الشجر كالبناء في الكقؼ مف غير اشتراط
 :              ثانيا : القياس

ؿ في البيع بجامع أف كؿ مف الكقؼ كالبيع عقد تنقؿ بو قياس ما يدخؿ في الكقؼ عمى ما يدخ
 .(2)المنافع

               ثالثا : العقل:

                                                    ن                        أف اليدؼ مف الكقؼ ىك حصكؿ النفع لممكقكؼ عميو، كغالبا  ال يككف ذلؾ إال بما اتصؿ 
 بالمكقكؼ.

 

 ونقل الفائض من غمتو الوقف عمى فقراء منطقة مخصوصة: المسألة الثانية
 صورة المسألة:

ي لمكقؼ كجد في كتاب الكقؼ أف الفاضؿ مف غمتو يصرؼ لفقراء منطقة الكقؼ، ىؿ رجؿ متكل
 يعتبر ذلؾ الشرط ؟.
 تحرير محل النزاع:

اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى تنفيذ شرط الكاقؼ، كأنو يجكز الكقؼ عمى فقراء منطقة 
 ، كجكاز نقؿ الفائض مف غمة الكقؼ عند اشتراطو.(3)مخصكصة

خ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى جكاز الكقؼ عمى فقراء مكاف معيف كجكاز نقؿ كقد ذىب الشي
ستدؿ لما ذىب إليو الشيخ اإلماـ                                                      ي الفائض مف غمة الكقؼ كتكزيعو ليـ لكؿ كاحد منيـ سيـ، كي  

 مف فعؿ الصحابة كالقكاعد الفقيية، كالقياس، كالمعقكؿ. (4)محمد بف الفضؿ
                                                           

 .(1/146الزرقا، شرح القكاعد الفقيية )ج (1)

 .(4/407)ج ركضة الطالبيف ،النككم (2)
(؛ كالشربيني، مغني 89-7/92(؛ كالخرشي، شرح مختصر خميؿ )ج6/684ابف عابديف، الدر المختار )ج (3)

-6/547(؛ كالنجدم، حاشية الركض المربع )ج16/278(؛ النككم، المجمكع )ج3/540حتاج )جالم
، حيث أنني لـ أجد صكرة مطابقة لمسابقة كلكني كجدت بعض الصكر التي يفيـ منيا جكاز نقؿ (767

الخرشي، شرح مختصر زيادة غمة مسجد يجكز نقميا لمسجد آخر مثمو، انظر  -الزائد مف الغمة، مثؿ: أ
النجدم، حاشية الركض المربع . انظر إلى مناطؽ أخرلستائر الكعبة  خمقافنقؿ  -، ب(7/90ميؿ )جخ
 .(6/567)ج

 .(3/211قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج (4)
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 األدلة

 عمل الصحابة:      أول : 

تأمره  -رضي ا عنيا  –كاف يتصدؽ بخمقاف الكعبة ككانت عائشة  بف عثماف  أف شيبة
، كىذا ماؿ زائد النقؿ ك كجكد شرطأغمة الكقؼ الفائض مف ، فدؿ ذلؾ عمى جكاز نقؿ (1)بذلؾ

 فكجب صرفو لمفقراء المشركط كصفيـ.

 القواعد الفقيية:        ثانيا : 

معنى القاعدة أنو ال يجكز إىماؿ الكبلـ كاعتباره ، ك (2)قاعدة ) أعماؿ الكبلـ أكلى مف إىمالو (
كفي مثؿ ىذه المسألة قد كجد الشرط كاضح مف  (3)دكف معنى ما أمكف حممو عمى معنى حقيقي

 قبؿ الكاقؼ فمـز تطبيقو.

                ثالثا : القياس:

قياس نقؿ الفائض مف الكقؼ عمى جكاز نقؿ الفائض مف الزكاة إلى غير محؿ الكجكب عند 
، ككذلؾ يجكز إعطاء الفقراء مف الفائض مف غمة الكقؼ بجامع أف كؿ منيما (4)عدـ الحاجة

حساف.                تبرع  كا 

                 رابعا : المعقول:

أف اليدؼ مف الكقؼ ىك النفع لآلخريف، فإذا زاد عف حاجة مف كقؼ عمييـ، فقد يمحؽ الضرر 
 ىذه الزيادة، فنقميا إلى غيرىـ حفظ ليذه الزيادة كتحقيؽ لشرط الكاقؼ.

 

 

 

 
                                                           

 .(4/296(؛ كالبيكتي، كشاؼ  القناع )ج5/568، حاشية الركض المربع )جابف عاصـ النجدم (1)
 .(1/128السيكطي، األشباه كالنظائر )ج (2)
 .(1/20)ج الكجيز في القكاعد الفقيية ،زيداف (3)

 .(3/321الزحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو )ج (4)
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 استيالء الغاصب عمى الوقف: لمسألة الثالثةا
 صورة المسألة:

استكلى غاصب عمى الكقؼ، ما حكـ ذلؾ االستيبلء ؟ كىؿ لراعي الكقؼ أخذ بدؿ قيمتو عند 
 .(1)عدـ التمكف مف إرجاع الكقؼ

 تحرير محل النزاع:
ككاف  اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى كجكب إرجاع الغاصب لمكقؼ عند االستيبلء عميو

 .(3)، كاختمفكا في أخذ قيمتو حاؿ عدـ التمكف مف إرجاعو(2)بحالو

                                                           

يتصكر عدـ التمكف مف اإلرجاع في حاالت منيا تعنت الغاصب بأف يككف ذك سمطاف، أك خراب الكقؼ  (1)
د ذلؾ أك راعتيا بعقطعة األرض بالماء بحيث ال يمكف ز  ؽبشكؿ ال يعد باإلمكاف االنتفاع بو، أك غر 

مجمع الضمانات  ،كأبك محمد البغدادم(؛ 5/194ابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج :غيرىا مف الحاالت. انظر
 .(2/694)ج

 (؛ 5/261(؛ كابف عابديف، حاشية ابف عابديف )ج2/247الشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج (2)
 (؛ كالبجريمي، حاشية 2/317مجتيد )جبداية ال ،(؛ كابف رشد5/261كابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج

 الفتاكل الكبرل  ،ابف تيميةك  (؛7/161(؛ كالماكردم، الحاكم )ج3/130البجريمي )ج
 (156 -4/155)ج

 كمسألة أخذ القيمة عف الكقؼ في حاؿ غصبو عمى قكليف: (3)
حاؿ غصبو، كلعؿ ذىب إليو كؿ مف الحنفية كالشافعية كالحنابمة كىك جكاز أخذ قيمة الكقؼ :القول األول

(؛ كابف 249 -2/248الشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )جذلؾ راجع إلى جكاز بيع العقار عندىـ. انظر 
(؛ كالييثمي، الفتاكل الفقيية 9/408(؛ كابف عابديف، حاشية ابف عابديف )ج5/261نجيـ، البحر الرائؽ )ج

، مع العمـ أف الحنفية حيف تكممكا عف (156 -4/155)جالفتاكل الكبرل  (؛كابف تيمية،3/359الكبرل )ج
جكاز بيع الكقؼ حددكا ثبلث حاالت منيا: لك شرط الكاقؼ البيع، أف يجحده الغاصب كال بينة، أك غصبو 
الغاصب كأجرل عميو الماء فبل تصمح لمزراعة، أما الشافعية كالحنابمة فقد تكممكا في جكاز البيع مثؿ عدـ 

نو خرب لدرجة عدـ إمكاف االنتفاع بو، أك بيع حصر كجذكع المسجد التي إمكاف االنتفاع بالمكقكؼ أك أ
انظر : ابف نجيـ، البحر الرائؽ ال ينتفع بيا، أك بيعو مف أجؿ إصبلح الباقي في تفاصيؿ كثيرة. 

(؛ كابف 4/294(؛ كالبيكتي، كشاؼ  القناع )ج7/417(؛ كالجمؿ، حاشية الجمؿ )ج265 -5/261)ج
 .(6/25قدامة، المغني )ج

 
= 
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كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى كجكب إرجاع الغاصب لمكقؼ كيضمف ما لحقو 
 .(1)مف خراب، كفي حاؿ عدـ التمكف يجكز لمناظر أخذ قيمتو مف الغاصب

 سبب الخالف:

ف الغاصب إلى جكاز بيع الكقؼ مف عدمو فالذيف لعؿ الخبلؼ يرجع في جكاز أخذ القيمة م
 .(2)قالكا بجكاز بيعو عند الضركرة أجازكا أخذ القيمة كاآلخريف عمى العكس

مف القكاعد الفقيية كالقياس كالمعقكؿ  محمد بف الفضؿ اإلماـالشيخ كيستدؿ لما ذىب إليو 
 كالمقاصد:

 األدلة
                       أول : القواعد الفقيية:
، حيث دلت القاعدة أف الضرر البلحؽ بالشيء يجب إزالتو ألف (3)(قاعدة ) الضرر يزاؿ 

 .(4)اإلخبار في معنى الكجكب
عند التمكف كال شؾ أف غصب الكقؼ مف قبؿ الغاصب ضرر يجب إزالتو كيككف ذلؾ بإرجاعو 

ال بأخذ قيمتو عند عدـ التمكف  .(5)                              كا 
 
 
 
=_________________________________________________________________________ 

: ذىب إليو المالكية بعدـ جكاز بيع الكقؼ بشكؿ عاـ، كذلؾ ال يجكز أخذ القيمة مف القول الثاني
الغاصب بؿ عميو اإلرجاع كيضمف ما لحقو مف التمؼ ألف أخذ البدؿ يؤدم إلى بيع الكقؼ. انظر 

بداية (؛ كابف رشد، 6/155(؛ كالخرشي، شرح مختصر خميؿ )ج3/467الدسكقي، حاشية الدسكقي )ج
 .(320 -2/317المجتيد )ج

 .(3/190قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج (1)
الدمياطي، إعانة الطالبيف أبك بكر (؛ ك 9/245(؛ النككم، المجمكع )ج5/261كابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج (2)

 .(4/91(؛ كالدردير، الشرح الكبير )ج7/96(؛ كالخرشي، شرح مختصر خميؿ )ج3/158)ج
 .(1/85ابف نجيـ، األشباه كالنظائر )ج(؛ ك 1/83باه كالنظائر )جالسيكطي، األش (3)
 .(1/88)ج شرح القكاعد الفقيية ،زيداف (4)
طر إليو اإلنساف لمحفاظ اضكيستدؿ عمى ذلؾ بأف الضركرات تبيح المحظكرات حيث أنو يحذر بيع الكقؼ كقد  (5)

 القاعدة السابقة تصمح كدليؿ لممسألة الفقيية. ، مع العمـ أف1/92الزرقا، شرح القكاعد الفقيية )جعميو. انظر 
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                ثانيا : القياس:
عند الحاجة كف مف اإلرجاع عمى جكاز بيع الكقؼ قياس أخذ البدؿ مف الغاصب حاؿ عدـ التم
 .(1)بجامع عدـ التمكف مف االنتفاع مف الكقؼ

                 ثالثا : المعقول:
إف الكقؼ المغصكب الذم ال يمكف إرجاعو صار في حكـ المستيمؾ لذلؾ يجكز بيعو أك أخذ 

 .(2)بدؿ عنو كشراء في مكاف آخر
                 رابعا : المقاصد:

االستبداؿ لمكقؼ المغصكب في ىذه الصكرة في تحقيؽ لمقصد إف القكؿ بجكاز أخذ القيمة ك 
 الشريعة مف الكقؼ كىك ضماف استمرار االنتفاع بو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، مع العمـ أف المذىب الحنبمي أجاز (6/25(؛ كابف قدامة، المغني )ج4/294البيكتي، كشاؼ القناع )ج (1)
 .البيع لمتكسعة كاإلعمار كىك في ىذه المسألة أكلى

 .(9/408ابف عابديف، حاشية ابف عابديف )ج (2)
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 الرابع المبحث
 مسائل في اليبة لمحاكم والزوج وىبة المريض

 

 حكم اليدايا إلى الحكام واألمراء: المسألة األولى
 صورة المسألة:

 ؿ اليدية، كأيف تكضع تمؾ اليدايا ؟.ىؿ يجكز لمحاكـ كالقاضي قبك 

 تحرير محل النزاع:

اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى أنو ال يجكز لمحاكـ قبكؿ اليدية في حاالت الرشكة أك 
، كىؿ ترد (2)لمميدم كاختمفكا في جكاز قبكليا في حاالت معينة (1)مقابؿ أنو قاـ بعمؿ معيف

 .(3)لمميدم أـ تكضع في بيت الماؿ

                                                           

(؛ كالقرافي، الذخيرة 7/9(؛ كالكاساني، بدائع الصنائع )ج3/330اليندية )ج الشيخ النظاـ، الفتاكل (1)
(؛ كالماكردم، 4/74(؛ كالصاكم، بمغة السالؾ )ج4/140(؛ كالدردير، الشرح الكبير )ج82-10/80)ج

(؛ 1/464(؛ كالبيكتي، الركض المربع )ج3/174)ج إعانة الطالبيف ،األنصارم(؛ ك 16/282الحاكم )ج
معيا قبكؿ اليدية، مف األجنبي الذم لـ ييدل  ، كمف الحاالت التي ال يجكز(1/30لمبدع )جكابف مفمح، ا

لو مف قبؿ الكالية، كذلؾ مف ييدم ثـ زادت ىديتو بعد ذلؾ، كفي حاؿ إرجاعو لمحؽ. انظر المصادر 
 السابقة.

، كمف ييدم لو قبؿ كمف الحاالت التي يجكز معيا قبكؿ اليدية، ىدية القريب الذم كاف ييدم مف قبؿ (2)
الكاساني، بدائع الصنائع تكلي الكالية بشرط عدـ الزيادة، كال يككف لو خصكمة، كذلؾ لكجكد التيمة. انظر 

(؛ كالشافعي، 74-4/73(؛ كالصاكم، بمغة السالؾ )ج535-4/534(؛ كحيدر، درر الحكاـ )ج7/9)ج
م، حاشية الركض المربع (؛ كالنجد4/392(؛ كالشربيني، مغني المحتاج )ج59-2/58األـ )ج

 .(7/529)ج
 كاختمؼ العمماء في كضع اليدية عمى قكليف: (3)

ذىب إليو الحنفية كعمى الراجح عندىـ كالشافعية في أحد الكجييف كالمالكية قالكا أنيا تكضع  :القول األول
صنائع الكاساني، بدائع الفي بيت الماؿ، ألف كسب اإلماـ ليا بسبب كالية عمى المسمميف. انظر 

 كأبك الحسف السعدم، النتؼ في الفتاكل (؛3/330(؛ كالشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج7/10)ج
 .(16/284(؛ كالماكردم، الحاكم )ج81-10/80(؛ كالقرافي، الذخيرة )ج2/771)ج

دية ذىب إليو الحنفية في قكؿ آخر كالحنابمة كالشافعية في بعض الحاالت أف الحاكـ يرد الي القول الثاني:
            ن                                                                            لمميدم خصكصا  في الحاالت التي ال يجكز فييا قبكؿ اليدية، ألنو ماؿ ال يجكز أخذه فيجب رده. انظر 

(؛ كابف قدامة، المغني 16/284(؛ كالماكردم، الحاكم )ج3/330الشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج
 ، كالمصادر السابقة. (11/437)ج
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 .(1)ىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى أف ىدايا األمراء كالحكاـ ترجع إلى أصحابياكقد ذ

 بالسنة كفعؿ الصحابة كالقكاعد الفقيية. محمد بف الفضؿ اإلماـالشيخ كيستدؿ لما ذىب إليو 

 األدلة

                     أول : السنة النبوية:
ميـ يدعى ابف    ن                رجبل  عمى صدقات بني س  قاؿ استعمؿ رسكؿ ا  عف حميد الساعدم

فيبل جمست في بيت   المتبية فمما جاء حاسبو فقاؿ ىذا مالكـ كىذا أىدم إلي، فقاؿ رسكؿ ا 
                                      ن                                                   أبيؾ كأمؾ حتى تأتيؾ ىديتؾ إف كنت صادقا ، ثـ خطبنا فحمد ا كأثنى عميو ثـ قاؿ أما بعد، فإني 

ـ كىذا أىدم إلي، أفبل جمس استعمؿ الرجؿ منكـ عمى العمؿ مما كالني ا فيأتي فيقكؿ ىذا مالك
في بيت أبيو كأمو حتى تأتيو ىديتو، كا ال يأخذ أحد منكـ شيء بغير حقو إال لقي ا يحممو يـك 

 .(2)                                 ن                                         القيامة، فبل عرفف أحدكـ يحمؿ بعيرا  لو رغاء، أك بقرة ليا خكار، أك شاة تيعر "
يا، كأنيا ترد إلى أصحابيا فإف تعذر كجو الداللة: فقد دؿ الحديث عمى عدـ جكاز أخذ الحكاـ لميدا

 ، ألف ىدايا العماؿ غمكؿ لنيي النبي عنيا، كما حـر أخذه كجب رده.(3)تكضع في بيت الماؿ
                     ثانيا : فعل الصحابة:

كاف ينيى عمالو عف قبكؿ اليدايا، كفي حاؿ أخذىا أمرىـ بردىا  حيث أف عمر بف الخطاب
 .(4)عمى أصحابيا

 ية:                     ثالثا : القواعد الفقي
قاعدة ) العادة محكمة (، فمف فركع ىذه القاعدة أف أخذ اليدية الزائدة عما كاف يأخذه الحاكـ 

، كذلؾ في الحاالت التي يحـر عمى الحاكـ أخذىا يجب ردىا (5)قبؿ الكالية يجب ردىا لمميدم
 عمى صاحبيا.

                                                           

، مع العمـ أنو في (5/229اف الديف مازه، المحيط البرىاني )ج(؛ كبرى8/243، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي (1)
 كتاب المحيط نقؿ عف اإلماـ أنو يقكؿ أنيا تكضع في بيت الماؿ كقاؿ ىذا ىك المذىب.

]مسمـ: صحيح ، 6978: رقـ الحديث 9/27احتياؿ العماؿ،  / باب، كتاب اليبة]البخارم: صحيح البخارم (2)
 [1832رقـ الحديث  :3/1463، يـ ىدايا العماؿتحر  / باب، كتاب اإلمارةمسمـ

 .(12/219النككم، شرح مسمـ )ج (3)
 .(5/229)جالمحيط البرىاني  ،الديف مازه برىاف (4)
، مع العمـ أف السبب في جعؿ اإلماـ محمد بف الفضؿ يقكؿ بالرد (1/93ابف نجيـ، األشباه كالنظائر )ج (5)

نكا يضعكنيا في بيت الماؿ ثـ يصرفكف بيت الماؿ في لمميدم، ىي عادة حكاـ بمده حيث أنيـ كا
 أك فتكل تتكافؽ مع كاقع اإلماـ، كىي سد لذريعة االستيبلء عمى أمكاؿ الناس. ةشيكاتيـ، كىذه نظر 
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 ىبة المريض ألحد ورثتو في مرض الموت : المسألة الثانية
 صورة المسألة:

 ىب رجؿ في حاؿ مرض المكت، لكارثو أك أكصى لو، ىؿ يشترط إجازة باقي الكرثة ؟.ك 

 تحرير محل النزاع:

اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى أف كصية المريض أكىبتو ألجنبي ال تصح إال فيما دكف 
 كقد ذىب الشيخ اإلماـ .(2)، كأف ىبتو ككصيتو ألحد كرثتو تتكقؼ عمى إجازة الكرثة(1)الثمث

محمد بف الفضؿ إلى مثؿ ما ذىب إليو المذاىب األربعة عمى أف تتكقؼ ىبة المريض ألحد 
مف السنة الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ كيستدؿ لما ذىب إليو  .(3)كرثتو عمى إجازة الباقيف

 كالقياس كالمعقكؿ.

 األدلة
                     أول : السنة النبوية:

" إف ا أعطى كؿ ذم حؽ حقو فبل  يقكؿ: -  رسكؿ ا  -قاؿ: سمعت عف أبي أمامة
 .(4)كصية لكارث "

                                                           

(؛ كالغرناطي، القكانيف الفقيية 7/337(؛ كالكاساني، بدائع الصنائع )ج6/196، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي (1)
(؛ كالشربيني، مغني 4/102(؛ كالشافعي، األـ )ج2/999)جالفكاكو الدكاني  ،مك النفرا(؛ ك 1/241)ج

، كاستدلكا عمى ذلؾ 6/449(؛ كابف قدامة، المغني )ج4/187، (؛ كالبيكتي: المبدع3/52المحتاج )ج
 ثمثي مالو كأذف لو بالتبرع بالثمث، كقد سبؽ ذكرىا في مسائؿ الكقؼ.  بحادثة سعد حينما رد النبي 

(؛ النككم، المجمكع 1000-2/999)ج الفكاكو الدكاني ،النفراكم(؛ ك 2/432حيدر، درر الحكاـ )ج (2)
، (300-5/299(؛ كابف مفمح، المبدع )ج3/194زكريا األنصارم، إعانة الطالبيف )ج(؛ ك 15/242)ج

 ذكره في مسائؿ كقؼ المريض السابقة.قد سبؽ كتعريؼ مرض المكت 
 .(8/234)ج البحر الرائؽ(؛ كابف نجيـ، 3/426جقاضيخاف، فتاكل قاضيخاف ) (3)
، [2872: رقـ الحديث 3/73أبك داكد: سنف أبي داككد، كتاب الكصية/ باب ما جاء في كصية الكارث، ] (4)

، [2713: رقـ الحديث 2/95ابف ماجة: سنف أبي ماجة، كتاب الكصية/ باب ال كصية لكارث، ]
[ 2121: رقـ الحديث 4/434باب ما جاء ال كصية لكارث،  ]الترمذم: سنف الترمذم، أبكاب الكصايا/ك

 .(1/354ج -1720قاؿ األلباني: صحيح )انظر: صحيح الجامع الصغير لؤللباني: رقـ 
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، كمعمكـ أف اليبة في (1)كجو الداللة: فقد دؿ الحديث بمفظو عمى عدـ صحة الكصية لمكارث
  ، فبل تصح إال بإجازة الكرثة ليا.(2)حاؿ المرض تأخذ حكـ الكصية

 . (3)ال أف يشاء الكرثة ": " إ كيدؿ عمى ذلؾ الزيادة التي ركاىا الدارقطني لمحديث بقكلو 

 كبالتالي يتكقؼ صحة اليبة مف المريض عمى إجازة الكرثة.
                ثانيا : القياس:

قياس عدـ صحة ىبة المريض مرض المكت ألحد كرثتو عمى عدـ صحة إقراره لو بحؽ، بجامع 
 .(4)أف اليبة كاإلقرار إثبات حؽ لو دكف سائر الكرثة

 :: مف كجييفوالمقاصد                ثالثا : المعقول

فمف باب أكلى عدـ صحتيا في  (5)أحدىما: إف ىبة المريض ألحد الكرثة حاؿ صحتو ال تصح
 حاؿ مرضو.

، كفي إجازتيا مف قبؿ الكرثة تحقيؽ (6)اآلخر: إف اليبة ألحدىـ يؤدم إلى نشر العداكة كالحسد
 لمقصد عظيـ كىك الحفاظ عمى كحدة كتماسؾ الكرثة.

 

 روطة بعوض ىبة المرأة المش: المسألة الثالثة
 صورة المسألة:

امرأة كىبت ميرىا لزكجيا عمى أف يكسكىا كؿ عاـ ثكبيف، ىؿ تصح ىذه اليبة المشركطة 
 بعكض؟ كىؿ يجب عمى الزكج الكفاء ؟.

 
 

                                                           

 (.6/358(؛ كالمباركفكرم، تحفة األحكذم )ج1/114السيكطي، شرح سنف ابف ماجة )ج( 1)
 .(4/102(؛ كالشافعي، األـ )ج7/337الصنائع )ج(؛ كالكاساني، بدائع 6/196، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي (2)
[ قاؿ األلباني: 4154: رقـ الحديث5/172]الدارقطني: سنف الدارقطني، كتاب الفرائض/ بدكف اسـ باب،  (3)

 (.6/97ج -1657منكر )انظر: إركاء الغميؿ لؤللباني: رقـ
 .(8/157)ج شرح صحيح البخارم ،ابف بطاؿ (4)
 .(2/259(؛ كأبك محمد المقدسي، الكافي )ج6/305ابف قدامة، المغني )ج (5)

 .(6/305(؛ كابف قدامة، المغني )ج2/259أبك محمد المقدسي، الكافي في فقو اإلماـ أحمد )ج (6)
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 تحرير محل النزاع:
  (1)اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى جكاز ىبة المرأة ميرىا أك جزء منو لزكجيا بدكف مقابؿ

اتفقكا عمى جكاز اليبة المشركطة بعكض مع اختبلفيـ في تكصيؼ ىذا أك مقابؿ عكض، ك 
 .(2)العقد

كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى جكاز ىبة المرأة ميرىا لزكجيا بمقابؿ، كأف اليبة 
 .(3)                          ن           ن المشركطة ىي عقد ىبة ابتداء  بيع انتياء  

                                                           

(؛ كابف عابديف، حاشية 2/147، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي(؛ ك 296-2/295الكاساني، بدائع الصنائع )ج (1)
(؛ كالخرشي، شرح مختصر خميؿ 4/114حاشية الدسكقي )ج (؛ كالدسكقي،3/113ابف عابديف )ج

 (؛ كالييثمي، الفتاكل الكبرل4/207(؛ كاإلماـ مالؾ، المدكنة )ج6/253(؛ كالقرافي، الذخيرة )ج7/110)ج
(؛ كابف قدامة، المغني 75-5/70(؛ كالشافعي، األـ )ج9/520(؛ كالماكردم، الحاكم )ج4/127)ج
ف لـ (7/147(؛ كابف مفمح، المبدع )ج1/348الركض المربع )ج (؛ كالبيكتي،8/70(، )ج6/329)ج           ، كا 

أجد في المذاىب إال المذىب الحنفي مثؿ ىذه الصكرة، حيث إف المذاىب الثبلثة في الغالب ناقشكا ىذه 
المسألة في أبكاب إبراء الزكجة لزكجيا مف الصداؽ، ككذلؾ في أبكاب شركط عقد النكاح، كيفيـ منو 

 ج بالعكض مقابؿ المير.كجكب كفاء الزك 
الشيخ النظاـ، الفتاكل أما عند المذىب الحنفي فقد قالكا ببقاء المير في حاؿ عدـ إعطاءىا العكض. انظر 

  ، كالمصادر السابقة.(3/317اليندية )ج
 عمى قكليف: مسألة اليبة المشركطة بعكضك  (2)

                                    ن ليبة المشركطة بعكض ىك عقد ىبة ابتداء  ذىب إليو جميكر الحنفية ما عدا زفر، قالكا أف ا القول األول:
ض. انظر بلكؿ كاحد منيما الرجكع قبؿ التقاكال قبؿ القبض، ك            ن                   بيع انتياء ، فبل يثبت في المشاعك 

، كاستدلكا بأنو عقد فيو (3/317(؛  كالشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج6/132الكاساني، بدائع الصنائع )ج
 كجكب الحيازة، كالبيع في ثبكت الخيار بالعيب. لفظ اليبة كالبيع فيشبو اليبة في

                                                              ن        ن                  ذىب إليو زفر مف الحنفية كالمالكية كالحنابمة أنو عقد بيع ابتداء  كانتياء  فتطبؽ عميو أحكاـ  القول الثاني:
فعية البيع مف الشفعة كخيار الرد بالعيب كاشتراط العمـ بالعكض المقابؿ لميبة عند كؿ مف الحنابمة كالشا

الدسكقي، انظر        ن                                                                  د خبلفا  لممالكية، كاستدلكا أف ىذا العقد في معناه الحقيقي ىك عبارة عف بيع.لصحة العق
(؛ 4/114(؛ كالدردير، الشرح الكبير )ج4/207(؛ كاإلماـ مالؾ، المدكنة )ج4/114حاشية الدسكقي )ج

اكم في (؛ كالماكردم، الح7/117(؛ كالخرشي، شرح مختصر خميؿ )ج4/49كالصاكم، بمغة السالؾ )ج
(؛ كأبك 2/405(؛ كالشربيني، مغني المحتاج )ج15/386(؛ النككم، المجمكع )ج7/550الفقو الشافعي )ج

 .(1/298(؛ كالبيكتي، الركض المربع )ج2/258محمد المقدسي، الكافي )ج

 .(6/198، البحر الرائؽ )جابف نجيـ(؛ ك 1/317الشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج (3)
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ض إلى كجكد لفظ اليبة سبب الخبلؼ: لعؿ الخبلؼ يرجع في تكصيؼ اليبة المشركطة بعك 
                                              ن            ن                 ، فالذيف اعتبركا المفظ قالكا ىك عقد ىبة ابتداء  كبيع انتياء ، كالذيف اعتبركا (1)كمقابمة العكض ليا

                                  ن        ن مآؿ العقد قالكا ىك عقد بيع ابتداء  كانتياء .
كيستدؿ لما ذىب إليو الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ بجكاز ىبة المرأة ميرىا، كأف عقد اليبة 

 السنة كالمعقكؿ.القرآف ك                  ن            ن  ىك عقد ىبة ابتداء  كبيع انتياء  ب المشركطة
 األدلة

                     أول : القرآن الكريم:

َانَلََكَحَقكلو عز كجؿ  ََعَقَدَة َاََّلَيَبََيَدَه َْ ََيَعَف َو
َ
َنََيَعَفَْنَأ

َ
ََإََلَأ َِ ََ  َ ََ َُ ََ َْ َُ َِ َ َِ ََ ِ َ َ َ ِ

 َ ََ ََ َُ َْ ََ َ َْ
َ
ََ ََ َ َُ َْ ََ َ َْ

َ
ََ  َ ِ َ (2)  فقد دلت اآلية عمى

 ، كفي حاؿ العكض مف باب أكلى.(3)جكاز ىبة المرأة لممير دكف عكض
               ثانيا : السنة:

 .(4)" المسممكف عمى شركطيـ " عف أبي ىريرة   قكلو 

كجو الداللة: أف ىذا النكع مف العقكد فيو شرط يجب الكفاء بو كىك العكض، كبالتالي يبقى مير 
 ألنيا قد شرطتو مقابؿ ىبة المير. (5)المرأة في حاؿ عدـ الكفاء عمى حالو

 مف كجييف:                 ثالثا : المعقول:

 : أنو ال يكجد نص يمنع اليبة المشركطة كاألصؿ في المعامبلت الجكاز.أحدىما

فيي  (6)اآلخر: أف اليبة المشركطة بعكض معيف مثؿ البيع، ألنيا تمميؾ بعكض معمكـ القدر
، ككجكد لفظ اليبة كالعكض يجعؿ العقد يشبو اليبة كالبيع فيك ىبة  (7)معاكضة عمى بدؿ معمـك

   ن             عا  بيف الشبييف.      ن            ن    ابتداء  كبيع انتياء ، جم

                                                           

 .(6/132ئع الصنائع )جالكاساني، بدا (1)
 [237]البقرة:  (2)
 .(3/270)ج جامع الكبير ألحكاـ القرآف، الالقرطبي (3)
، الدارقطني: كتاب [3596: رقـ الحديث 2/332الصمح بيف المسمميف،  / بابأبك داكد: سنف أبي داكد] (4)

 .96: رقـ الحديث 3/27البيكع، 
 .(3/317الشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )جك  ؛(9/373محمد شمس الحؽ آبادم، عكف المعبكد )ج (5)

 .(1/298(؛ كالبيكتي، الركض المربع )ج7/550الماكردم، الحاكم )ج (6)
 .(6/132الكاساني، بدائع الصنائع )ج (7)
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 الخامس المبحث
 مسائل إيداع العارية وضياعيا 

  عند ضياعيا ومراعاة شرط المستعير (1)ضمان العارية: المسألة األولى
 صورة المسألة:

 استعار رجؿ مف آخر دابة أك سيارة ثـ دفعيا آلخر فضاعت، ىؿ يضمف أـ ال ؟
 تحرير محل النزاع:

أف المستعير إذا خالؼ شرط اإلعارة فإنو يضمف ىذا في  اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى
 .(2)العارية المقيدة كاختمفكا في العارية المطمقة

                                                           

(، 3/320كما عرفيا الحنفية " ىي تمميؾ المنافع بغير عكض ". انظر المرغياني، اليداية )ج كالعارية( 1)
ية كالحنابمة " ىي إباحة االنتفاع بما يحؿ االنتفاع بو ". انظر الشربيني، مغني المحتاج كعرفيا الشافع

 (.5/358(؛ عبد الرحمف بف قاسـ، حاشية الركض المربع )ج2/263)ج
(؛ كشيخي زاده، مجمع 4/364(؛  كالشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج11/25السرخسي، المبسكط )ج (2)

(؛ كالخرشي، شرح مختصر 3/365(؛ كالصاكم، بمغة السالؾ )ج3/482بحر )جاألنير في شرح ممتقى األ
(؛ كابف 3/21(؛ كعميرة، حاشية عميرة )ج2/268(؛ كالشربيني، مغني المحتاج )ج6/124خميؿ )ج

(؛ كالنجدم، حاشية الركض المربع 7/204(؛ كابف مفمح، الفركع )ج5/360قدامة، المغني )ج
 .(4/70ناع )ج(؛ كالبيكتي، كشاؼ  الق5/368)ج

 كالمسألة في ضماف العارية المطمقة عمى أربعة أقكاؿ:
: ذىب إليو الحنفية كالشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ أف يد المستعير يد أمانة ال يضمف إال في القول األول

(؛ كشيخي زاده، مجمع األنير 8/477حاؿ التعدم كالتقصير. انظر ابف عابديف، الدر المختار )ج
: " ليس عمى المستعير غير المغؿ ضماف " كالمستغؿ ىك الخائف. انظر  استدلكا بقكلو (، ك 3/482)ج

 (، كالمصادر السابقة.244-11/197السرخسي، المبسكط )ج
ذىب إليو المالكية أف المستعير يضمف فيما يغاب عميو أم ما يمكف إخفاؤه مثؿ الذىب كال  القول الثاني:

(؛ كالصاكم، 4/448دابة أك العقار. انظر اإلماـ مالؾ، المدكنة )جيضمف فيما ال يمكف إخفاؤه مثؿ ال
 (.1/246(؛ كالغرناطي، القكانيف الفقيية )ج3/364بمغة السالؾ )ج
                                                                                   ن ذىب إليو الشافعية أنو ال يضمف العارية إذا تمفت كميا أك بعضيا إال إذا استعمميا استعماال   القول الثالث:

(؛ 4/43يد أمانة مثؿ قكؿ الحنفية. انظر النككم، ركضة الطالبيف )ج                 ي               غير مأذكف فيو، كي فيـ منو أف يده 
(؛ 3/23(؛ كعميرة، حاشية عميرة )ج7/118(؛ كالماكردم، الحاكم )ج2/331كالشربيني، اإلقناع )ج

 (.2/328كاألنصارم، أسنى المطالب شرح ركضة الطالب )ج
= 
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كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى أف المستعير يضمف عند مخالفة الشرط، كفي ىذه 
ف لـ يشترط رككب ف نفسو ال يضمف، كأ (1)                                                        الصكرة إف استعار كشرط رككب نفسو يضمف، كا 

عند التعدم أك التقصير كيستدؿ لما ذىب إليو الشيخ اإلماـ محمد بف  المستعير ال يضمف إال
 مف السنة كالقكاعد الفقيية كالمعقكؿ. الفضؿ
 األدلة

                     أول : السنة النبوية:

مف حيث عدـ الضماف في حالة العارية المطمقة إال في التعدم، بقكلو عف عمر بف شعيب  -1
: " ليس عمى المستعير غير المغؿ ضماف، كال عمى المستكدع  النبي عف أبيو عف جده عف 
 .(2)غير المغؿ ضماف "

، (3)كجو الداللة: دؿ الحديث أف يد المستعير يد أمانة ال يضمف إال في حاؿ التعدم كالتقصير
 كىك في ىذه الحالة لـ يفرط كال يكجد شرط يمنعو مف إعطاء العارية لغيره.

 فقيية:                  ثانيا : القواعد ال

، ففي العارية المشركطة في ىذه الصكرة بأف (4)قاعدة ) يمـز مراعاة الشرط بقدر اإلمكاف (
يستعمميا بنفسو يمنع ذلؾ الشرط إعطاءىا لغيره، كسكاء كاف الشرط متعمؽ باالستعماؿ أك 

نكع مف     ن                               طبقا  لمقاعدة السابقة كمخالفة الشرط  (5)الكقت أك الطريقة فإنو يجب مراعاتو في العارية
 التعدم.

=_________________________________________________________________________ 

ف لـ يسـ مف                                               ن            كلقد كجدت عندىـ صكرة مقاربة في مف استعار ثكبا  فأعطاه غيره                                 ليمبسو فإنو ضامف كا 
(؛ كالنككم، 2/42(؛ كالماكردم، الحاكم )ج5/361يمبسو فبل ضماف عميو. انظر ابف قدامة، المغني )ج

( كمدار صكر االستعارة مف حيث الشركط تدؿ عمى الضماف عند مخالفة شرط 14/209المجمكع )ج
 االستعارة.

(؛ 5/355ير يضمف في كؿ حاؿ. انظر ابف قدامة، المغني )جذىب إليو الحنابمة أف المستعالقول الرابع: 
 (.3/213(؛ كالمقدسي، الكافي في فقو اإلماـ أحمد )ج5/360كالنجدم، حاشية الركض المربع )ج

 .(3/288قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج (1)
اؿ األلباني: [ ق2961: رقـ الحديث 3/456]الدارقطني: سنف الدارقطني، كتاب البيكع/ بدكف اسـ باب،  (2)

 (.5/386ج -1548ضعيؼ )انظر: إركاء الغميؿ لؤللباني: رقـ
 .(93-3/29الصنعاني، سبؿ السبلـ )ج (3)
 .(1/258الزرقا، شرح القكاعد الفقيية )ج (4)
 .(6/124(؛ كالصاكم، بمغة السالؾ )ج6/124الخرشي، شرح مختصر خميؿ )ج (5)
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                 ثالثا : المعقول:

ال كاف                                                                                    إف ذكر الشرط مف أحد الطرفيف في العارية يككف لفائدة يرجكىا، فيجب مراعاتو، كا 
 .(1)     ن                            إىماال  لمكبلـ كاألصؿ في الكبلـ إعمالو

 
يداعيا : المسألة الثانية                                   إعارة المستعير لمعارية وا 
 صورة المسألة:

 ؿ لممستعير إعارتو أك إيداعو عند شخص آخر؟                      ن      ن   استعار رجؿ مف شخص شيئا  معينا ، ى

 تحرير محل النزاع:
اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى جكاز العارية عمى أف المستعير يستعمؿ العارية في المنفعة 

 .(2)المعدة ليا بنفسو، كاختمفكا في جكاز إعارة العارية
                                                           

 .(1/20)ج الكجيز في القكاعد الفقيية ،زيداف (1)
 كمسألة إعارة العارية عمى قكليف: (2)

مف قبؿ  ذىب إليو كؿ مف الحنفية كالمالكية كاإلماـ محمد بف الفضؿ عمى جكاز إعارتيا القول األول:
المستعير، ألنو قد ممؾ االنتفاع فيجكز لو نقمو، كيجكز لو أف يرىف إذا عمـ بذلؾ المعير ما لـ يكجد شرط 

(؛ كالسرخسي، المبسكط 8/477)ج انظر ابف عابديف، الدر المختار. يمنع مف جميع تمؾ التصرفات
؛ كالغنيمي، المباب في شرح الكتاب 4/364(؛  كالشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج11/205)ج
(؛ كالدردير، الشرح 2/355(؛ كالعدكم، حاشية العدكم )ج3/221(؛ كالمرغياني، اليداية )ج1/223)ج

 .(3/433الكبير )ج
نما كجدت صكر تدؿ عمى جكاز ذلؾ مثؿ مع العمـ أ                                                                                 نني لـ أجد اإليداع عند المالكية بصكرة كاضحة كا 

الصاكم، بمغة السالؾ إرساليا مع الرسكؿ أك الخادـ فيمكت فبل ضماف دؿ ذلؾ عمى جكاز اإليداع. انظر 
 .(3/436(؛ كالدسكقي، حاشية الدسكقي)ج6/129(؛ كالخرشي، شرح مختصر خميؿ )ج3/364)ج

ذىب إليو الشافعية كالحنابمة أف المستعير ال يعير العارية كال يؤجرىا إال بعمـ المعير، ألنو  الثاني:القول 
الدمياطي، إعانة ، أبك بكر 3/315الشربيني، مغني المحتاج )جأبيح لو االنتفاع ال ممؾ المنفعة. انظر 

(؛ 11/210رح الكجيز )ج(؛ كالرافعي، العزيز ش7/127(؛ كالماكردم، الحاكم )ج3/129الطالبيف )ج
 (؛ كابف نميو، المحرر في الفقو5/361(؛ كابف قدامة، المغني )ج15/15النككم، المجمكع )ج

(؛ كالنجدم، حاشية 3/566(؛ كابف مفمح، المبدع )ج1/273(؛ كالبيكتي، الركض المربع )ج1/359)ج
لـ أجد حكـ إيداع ، كذلؾ فإف (72-4/70(؛ كالبيكتي، كشاؼ  القناع )ج5/368الركض المربع )ج

العارية عند المذىبيف عمى حسب اطبلعي في المصادر السابقة ككذلؾ مصادر أخرل، لكني كجدت 
بعض الصكر، مثؿ حكـ رىف الكديعة، استيفاء المنفعة عف طريؽ الككيؿ لممستعير، انظر المصادر 

 السابقة.
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عارتو لمعارية كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى جكاز إيداع المستعير  .(1)                كا 
 سبب الخالف في المسألة:

لممنفعة أـ إباحة لبلنتفاع، فمف قاؿ باألكؿ أجاز إعارة  تمميؾيرجع سبب الخبلؼ ىؿ العارية 
 .(2)المستعير، كمف قاؿ بالثاني منع ذلؾ

كترتب عمى ىذا الخبلؼ جكاز اإليداع مف قبؿ المستعير مف عدمو، فمف أجاز إعارتو أجاز 
 .(3)كالعكس إيداعو

عمى جكاز اإلعارة كاإليداع مف المعقكؿ محمد بف الفضؿ كيستدؿ لما ذىب إليو الشيخ اإلماـ 
 مف كجييف:

، كمف ممؾ شيء جاز لو أف يعيره عمى حسب (4)أحدىما: إف المستعير قد ممؾ باإلعارة المنفعة
 ما ممؾ، كىذا فيما ال يختمؼ استعمالو مف شخص آلخر.

ألف  ،(5)دكف االستعارة، فمف ممؾ األعمى جاز لو أف يممؾ األدنى كزيادة اآلخر: إف اإليداع
 اإلعارة إيداع كزيادة فجاز لو إيداعيا.

 

 

 

 

                                                           

، تبييف الحقائؽ الزيمعي(؛ ك 3/482؛ كشيخي زاده، مجمع األنير )ج(11/205السرخسي، المبسكط )ج (1)
 .(5/87)ج

(؛ كالماكردم، 3/483)جشيخي زاده، مجمع األنير ك  (؛1/223الغنيمي، المباب في شرح الكتاب )ج (2)
 .(7/125الحاكم )ج

 .(3/484(؛ كشيخي زاده، مجمع األنير )ج8/390ابف عابديف، حاشية ابف عابديف )ج (3)
 المرغياني ،ممنفعة بدكف مقابؿ. انظر اليدايةعارة ىي تمميؾ لىذا عمى حسب تعريؼ الحنفية أف اإل (4)

 .(88-5/87، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي(؛ ك 3/221)ج
(؛  كالشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية 5/97، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي(؛ ك 11/205السرخسي، المبسكط )ج (5)

 .(4/364)ج



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ثالثالفصل ال
 أحكام الكفالة والوكالة والشركة والشفعة
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 األول المبحث
 مسائل الكفالة المؤقتة والمشروطة

 كفالة النفس المشروطة بالزمن: مسألة
 رة المسألة:صو 

             ن      ن                                                            كفؿ رجؿ شخصا  معينا  إلى شير أك ثبلثة أياـ، ىؿ تصح ىذه الكفالة كمتى يطالب الكفيؿ؟
 تحرير محل النزاع:

، كاتفؽ الذيف قالكا بيا أنيا (1)اختمفت أصحاب المذاىب األربعة عمى في صحة الكفالة بالنفس
 .(3)، كاختمفكا في كقت المطالبة(2)تصح إذا كانت محددة بكقت

                                                           

 كمسألة كفالة النفس عمى قكليف: (1)
: كذىب إليو الحنفية كالمالكية كالحنابمة كاألظير عند الشافعية قالكا بصحة كفالة النفس. انظر لالقول األو
(؛ كالخرشي، شرح مختصر 7/172(؛ كالسيكاسي، شرح فتح القدير )ج4/48، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي

(؛ 3/208)ج (؛ كالشربيني، مغني المحتاج3/337(؛ كالدسكقي، حاشية الدسكقي)ج6/24خميؿ )ج
 .(15/97(؛ كابف قدامة، المغني )ج4/245كالرممي، نياية المحتاج )ج

ذىب إليو الشافعية في األضعؼ بعدـ جكاز كفالة النفس، ألف الكفيؿ ليس لو سمطة عمى  القول الثاني:
ابف بطاؿ، شرح البخارم (؛ ك 4/445الرممي، نياية المحتاج )جإلحضاره إلى مجمس القضاء. انظر الرجؿ 

 .(6/422 )ج
(؛ كابف عابديف، حاشية ابف عابديف 3/87(؛ كالمرغياني، اليداية )ج4/147، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي (2)

، يكسؼ بف عبد ا القرطبي: الكافي في فقو أىؿ (3/332(؛ كالدردير، الشرح الكبير )ج5/292)ج
لفقو الشافعي (؛ كالماكردم، الحاكم في ا14/47(؛ النككم، المجمكع )ج795-2/794)ج المدينة

، (4/150(؛ كابف مفمح، المبدع )ج2/183كالمقدسي، الكافي في فقو اإلماـ أحمد )ج (؛6/465)ج
كاشترطكا في غالب أقكاليـ أف تككف الفترة معمكمة نحك شير أك ثبلثة أياـ، كأنو في حاؿ عدـ ذكر كقت 

الحمكؿ. انظر المصادر  معيف يطالب الكفيؿ بإحضار المكفكؿ ألف إطبلؽ العقد في الكفالة يقتضي
 .(14/47(؛ النككم، المجمكع )ج5/95(؛ كابف قدامة، المغني )جالسابقة

 أما عف كقت مطالبة الكفيؿ في الكفالة المؤقتة عمى قكليف: (3)
ذىب إليو أصحاب المذاىب األربعة أف كقت المطالبة لمكفيؿ يككف بعد انتياء المدة  :القول األول

ف الـز نفسو أم الكفيؿ بكقت كجب عميو إحضار المكفكؿ في  المذككرة، الف ذكرىا ال                                                                       يككف إال ليدؼ، كا 
(؛ 4/48، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي(؛ ك 3/87الشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )جذلؾ الكقت. انظر 

، فيذا يدؿ عمى احتراـ (6/24(؛ كالخرشي، شرح مختصر خميؿ )ج6/8كالكاساني، بدائع الصنائع )ج
(؛ 14/47النككم، المجمكع )جكفالة سكاء في الكقت، أك مكاف تسميـ المكفكؿ. انظر الشرط في ال

 ، انظر المصادر السابقة.(6/465كالماكردم، الحاكم في الفقو الشافعي )ج
ذىب إليو أبك يكسؼ كاإلماـ محمد بف الفضؿ أف الكفيؿ بالنفس في الكفالة المؤقتة يطالب  القول الثاني:

 .(2/58)ج بغدادم، مجمع الضماناتال :في الحاؿ. انظر
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قد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى جكاز الكفالة المؤجمة بالنفس، كأف الكفيؿ يطالب ك 
اإلماـ محمد بف الفضؿ مف الشيخ كيستدؿ لما ذىب إليو  .(1)في الحاؿ في الصكرة السابقة

 جانبيف:

 أحدىما: أدلة صحة كفالة النفس، مف القرآف، كفعؿ الصحابة، كالحاجة.
 األدلة

َ ﴿تعالى:  ا : قكؿقرآن الكريم           أول : من ال َاَّللََ ٌَ ََي جََقا َْ ََم ََتَؤَتَْن َ ََحَتََ ََيَعَكَى َُ َرَسَو
َ
َأ ٌَ ََه  ََ ََ ََ َِ َ َ ًَ ِ َ َْ ََ َ َِ َ َُ َْ َُ َ  ََّ ََ َ َْ َُ ََ ََ َ َُ ََ َِ َْ
ُ
ََ َْ ََ

ََُ َتنَََِنََب
َ
ََََِلَأ ِ ََ َِ

ََّ َُ
ْ
َ َ ََ ﴾(2). 

 .(3)كجو الداللة: فقد دلت اآلية الكريمة عمى صحة كفالة النفس
بو أـ كمثـك طمب عمي بماؿ لو عميو، فتكفمت  : كىك أف عبد ا بف عمر                   ثانيا : فعل الصحابة

 .(4)كلـ ينكر ذلؾ عمى الطالب أك المطمكب ، كىي زكجة عمر بف الخطاب ابنة عمي 
يسير كتسييؿ عمى الناس ت: إف الحاجة ماسة إلى مثؿ ذلؾ مف النكع مف الكفالة المالية مف        ثالثا  

 .(5)              ن                   بما يحقؽ مزيدا  مف االستيثاؽ لمحقكؽ
 كفالة النفس المؤجمة كيستدؿ لو بالعرؼ كالمعقكؿ. اآلخر: إف كقت المطالبة يبدأ في الحاؿ في

( 6)   ن                                                                         أكال : العرؼ: إف العرؼ السائد في عصرىـ في مثؿ ىذه الصكرة يطالب الكفيؿ في الحاؿ

 كمعمـك أف العرؼ معتبر في بناء كثبكت األحكاـ.
                 ثانيا : المعقول:

لحاؿ في الكفالة إف الكفالة بالنفس شرعت لبلستيثاؽ مف الحؽ، ففي حصكؿ المطالبة في ا
 المؤقتة مزيد مف االستيثاؽ، ألف الكفيؿ يسارع كيجتيد في إحضار المكفكؿ.

                                                           

(؛ كمبل خسرك، درر 2/205)ج(؛ كقاضيخاف، فتاكل قاضيخاف 2/58البغدادم، مجمع الضمانات )ج (1)
 .(2/297)ج االحكاـ شرح غرر األحكاـ

 [66]يكسؼ:  (2)
المغني (؛ كابف قدامة، 6/8(؛ كالكاساني، بدائع الصنائع )ج9/225)جالجامع لتفسير األحكاـ  ،القرطبي (3)

 .(5/95)ج
 .(4/147، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي (4)
 .(5/108(؛ كالنجدم، حاشية الركض المربع )ج4/148ابف مفمح، المبدع )ج (5)

 .(2/580)ج البغدادم، مجمع الضمانات (6)
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 الثاني المبحث
 مسائل الكفالة بالثمن والسفتجة

 

 الكفالة لمدرك في البيع: المسألة األولى
 صورة المسألة:

 في البيع، كعمى ماذا تككف ؟. (1)ىؿ تصح الكفالة لمدرؾ

 تحرير محل النزاع:

ختمؼ أصحاب المذاىب األربعة في صحة كفالة الدرؾ، كاتفؽ الذيف قالكا بيا أف الدرؾ يقع ا
 .(2)عمى الثمف بالنسبة لممشترم

 كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى جكاز كفالة الدرؾ كأف الكفيؿ بالدرؾ كفيؿ بالثمف 

                                                           

. انظر التبعةبمعنى المحاؽ كنقكؿ أدركو أم لحقو كتسمى بفتح الراء كسككنيا كىي في المغة الدرؾ:  (1)
كضماف الدرؾ: ىك أف  (،10/419(؛ ابف منظكر، لساف العرب )ج1/218لرازم، مختار الصحاح )جا

يضمف شخص عف البائع الثمف الذم دفعو المشترم إذا ظير أف المبيع مستحؽ آلخر، كالعكس بالنسبة 
دع (؛ كابف مفمح، المب6/9(؛ كالكاساني، بدائع الصنائع )ج1/37النككم، المجمكع )جلمبائع. انظر 

، كيسمى كذلؾ ضماف العيدة عند البعض كسمي بيذا االسـ اللتزاـ الكفيؿ بما في عيدة (4/140)ج
(؛ كالشربيني، مغني المحتاج 10/364الرافعي، العزيز شرح الكجيز )جالبائع مف الثمف. انظر 

انظر                                                                       ن  كالعيدة ىي السؾ المكتكب فيو الثمف لكف الفقياء يستعممكنو في الثمف مجازا .  (.3/203)ج
، كسمي الدرؾ اللتزاـ (5/104(؛ كالنجدم، حاشية الركض المربع )ج3/203الشربيني، مغني المحتاج )ج

 الكفيؿ الغرامة عند إدراؾ المستحؽ. انظر المصادر السابقة.
 كمسألة جكاز ضماف الدرؾ عمى قكليف: (2)

الحنابمة قالكا بجكاز ضماف الدرؾ. : ذىب إليو كؿ مف الحنفية كالمالكية كاألكثر مف الشافعية ك القول األول
، تبييف الزيمعي(؛ ك 6/9(؛ كالكاساني، بدائع الصنائع )ج2/155الغنيمي، المباب في شرح الكتاب )جانظر 

(؛ 9/212(؛ كالقرافي، الذخيرة )ج505-1/504(؛  كالشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج4/153الحقائؽ )ج
  (؛4/140(؛ كابف مفمح، المبدع )ج3/201مغني المحتاج )ج (؛ كالشربيني،14/36كالنككم، المجمكع )ج

 .(3/179كالمقدسي، الكافي في فقو اإلماـ أحمد )ج
ذىب إليو ابف سريج مف الشافعية كنقؿ عف الشافعي في كتاب الدعاكم، أف ضماف الدرؾ  القول الثاني:

جيكؿ كحؽ غير ثابت. ال يصح ألنو ضماف لممجيكؿ مثؿ بيع الطائر في اليكاء فيي كفالة بشيء م
 .(37-14/36(؛ كالنككم، المجمكع )ج10/365الرافعي، العزيز شرح الكجيز )ج :انظر
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 .(1)إذا ظير استحقاؽ المبيع
 سبب الخالف:

الة الدرؾ إلى اختبلؼ العمماء في جكاز كفالة الحؽ قبؿ ثبكتو، كىؿ يرجع االختبلؼ في كف
الدرؾ حؽ قد ثبت أـ ال ؟، كجكاز كفالة الشيء المجيكؿ، فالذيف قالكا بجكاز كفالة الحؽ قبؿ 

 ثبكتو قالكا بجكاز كفالة الدرؾ كاآلخريف عمى عكسيـ.
ة الدرؾ، كأنو يقع عمى الثمف اإلماـ محمد بف الفضؿ بجكاز كفالالشيخ كيستدؿ لما ذىب إليو 

 بما استدؿ إليو الجميكر مف القرآف كالعرؼ كالمعقكؿ.
 األدلة

ََزَعيىََ ﴿: قكلو تعالى:                    أول : القرآن الكريم َُ ٍَاََب
َ
ََِحََنََبَعَيََوأ َُ ََجاَءََب ٌَ ًَ ٌَََوَل َ َِ ََ َ َِ ِ َََ
ََ
َ
َََ َ ٍَ َِ

َ ََ َُ ْ َِ َ َِ ِ ََ ََ َ ََ َ َْ ََ ِ َ ، فقد دلت اآلية (2) ﴾ ََ
، كبالتالي ال تضر (3)صعمى جكاز الكفالة لمشيء مع الجيالة ألف حمؿ البعير يزيد كينق

 الجيالة في كفالة الدرؾ.
، كالعرؼ معتبر في بناء (4): حيث أف الناس تعارفكا عمى جكاز مثؿ ذلؾ مف العقكد             ثانيا : العرف

 األحكاـ، حيث جرت كفالة الثمف أك المبيع في العقكد.
 :                         ثالثا : المعقول: من وجيين

كلكف الثمف المكفكؿ معمكـ فبل جيالة، فإف أحدىما: إف الجيالة تؤثر في العقكد حيف كقكعيا 
 .(5)الكفيؿ يجب عميو الثمف إذا ظير استحقاؽ المبيع

اآلخر: إف الحاجة داعية إلى مثؿ ذلؾ النكع مف الكفالة، حيث أف المشترم يسمـ الثمف كال يدرم 
، (6)لثمف    ي                                                                        ىؿ ي ستحؽ المبيع أـ ال ؟، أك أنو يجيؿ البائع كال يستطيع في نفس الكقت أخذ رىف با

كلك منعت مثؿ ذلؾ مف الكفالة لكقع الناس في المشقة كالضرر كىذا يخالؼ الحكمة التي شرع 
 .(7)مف أجميا البيع

                                                           

 .(3/550قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج (1)
 .[7يكسؼ: ] (2)
 .(6/9الكاساني، بدائع الصنائع )ج ؛(9/232القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، )ج (3)
 .(14/37النككم، المجمكع )جك  (؛3/147)ج شرح التكفيف ،التميمي (4)
 .(3/147)ج شرح التكفيف ،التميمي (5)
 .(3/179المقدسي، الكافي في فقو اإلماـ أحمد )ج(؛ ك 37-14/36)جالمجمكع النككم،  (6)
، لذلؾ اعتبر الشافعية الجيالة معفك عنيا مثؿ جيالة األساس في الحائط (4/140ابف مفمح، المبدع )ج (7)

 لمحاجة كالمصمحة.
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 حكم السفتجة: المسألة الثانية
 صورة المسألة:

إلى رجؿ، كأخذىا اآلخر " المقرض " كدفعيا ألجير المستقرض في بمد  (1)كتب رجؿ سفتجة
 لمعاممة، ماذا يجب عمى األجير أك العامؿ ؟.أخرل، ىؿ تصح مثؿ تمؾ ا

 .(2)اختمؼ أصحاب المذاىب االربعة في جكاز السفتجة عمى عدة أقكاؿ
كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى القكؿ بجكاز السفتجة، كأنو في ىذه الصكرة يمـز 

 مؿ المقترض.، كأف السفتجة تجكز مع األجير أك عا(3)األجير دفع المبمغ لحامؿ السفتجة

                                                           

أك    ى                                                                                   ي  ى     الس فتجة: ىي لفظة فارسية معناىا إحكاـ الشيء، كتككف بضـ السيف كفتح التاء كسككف الفاء " س فت جة "  (1)
، (6/39    ٌ                                                        ، كسم ي بيا ىذا القرض إلحكاـ أمره. انظر الزبيدم، تاج العركس )ج   ى                   " س فتجة " كجمعيا سفاتج

بمد أك مكاف آخر ليدفع لحاممو مثؿ كتعريفيا في الشرع " ىي الكتاب الذم يرسمو المقترض إلى ككيمو في 
(؛ كالخرشي، 3/225(؛ كالدردير، الشرح الكبير )ج3/225الدسكقي، حاشية الدسكقي )جما تسمفو ". انظر 

 .(3/501(؛ كالبيكتي، كشاؼ  القناع )ج5/231شرح مختصر خميؿ )ج
ككيمؾ ببمد كذا  ن     ا  إلى كصكرتيا " أف يقكؿ التاجر أك الشخص أقرضتؾ ىذه الدراىـ بشرط أف تكتب لي كتاب

(؛ كالسيكاسي، شرح فتح القدير 2/162)ج فيجيبو عمى ذلؾ". انظر: الغنيمي، المباب شرح الكتاب
 فيي أشبو بعمؿ مكاتب تحكيؿ العمبلت في أيامنا ىذه. .(7/251)ج

 :السفتجة عمى ثبلثة أقكاؿك حكـ  (2)
ال  ذىب إليو الحنفية كقالكا بالجكاز ما لـ يكف القول األول:                                            شرط أمف الطريؽ قد ذكر في أثناء العقد، كا 

الكاساني، بدائع الصنائع  :في حاؿ ذكره فيي مكركىة، كقريب مف قكليـ ذىب الحنابمة. انظر
(؛ 5/330(؛ كابف عابديف، حاشية ابف عابديف )ج7/251)جشرح فتح القدير  كالسكاسي، (؛7/396)ج

ابف قاسـ (؛ ك 4/364بف قدامة، الشرح الكبير )ج(؛ كا2/162كالغنيمي، المباب في شرح الكتاب )ج 
 .(2/7كالمقدسي، الكافي في فقو اإلماـ أحمد )ج، (5/36)جالنجدم، حاشية الركض المربع 

: ذىب إليو المالكية كقالكا بعدـ جكاز السفتجة، ألنيا قرض جر منفعة، كىي أمف الطريؽ، القول الثاني
ي جميع الطرؽ التي يذىب إلييا المقرض فقدمكا مصمحة إال أنيـ أجازكىا في حاؿ أف يغمب الخكؼ ف

حفظ الماؿ عمى ضرر السمؼ الذم يجر منفعةػ كلكف إذا كاف الخكؼ بالنسبة لغيره فبل تجكز. انظر 
 .(3/226(؛ كالدردير، الشرح الكبير )ج5/232الخرشي، شرح مختصر خميؿ )ج

تجة، ألنيا قرض جر منفعة كىي أمف خطر ذىب إليو الشافعية كقالكا بعدـ جكاز السف القول الثالث:
(؛ 6/467(؛ كالرممي، نياية المحتاج )ج6/467الماكردم، الحاكم في الفقو الشافعي )جالطريؽ. انظر 

 .(8/373(؛ كالرافعي، العزيز شرح الكجيز )ج1/304)ج كالشيرازم، الميذب
لصكرة مف السفتجة في الكتب ، كلقد بحثت فمـ أجد مثؿ تمؾ ا(3/553قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج (3)

 األخرل.
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 سبب الخالف:

اختبلؼ نظرة العمماء ألمف الطريؽ، فمف قاؿ أنو لعؿ الخبلؼ في جكاز السفتجة يرجع إلى 
 .منفعة ألحدىما منعيا، كمف قاؿ أف أمف الطريؽ مصمحة لكؿ منيا أجازىا

مف جكاز السفتجة ككجكبيا عمى عامؿ أك محمد بف الفضؿ اإلماـ الشيخ كيستدؿ لما ذىب إليو 
 .الجميكر مف فعؿ الصحابة كالمعقكؿ       ي         ير الم قرض بأدلةأج

 األدلة

يقرض في المدينة عمى أف  -رضي ا عنو-: حيث أنو ركم عف ابف عباس                 أول : فعل الصحابة
 .(1)يرد بالككفة

 : مف عدة كجكه:               ثانيا : المعقول

 .(2)األكؿ: إف السفتجة ال يكجد فييا زيادة في القدر أك صفة القرض

نما يحصؿ نفع اف الحاجة داعية إلييالثاني: إ                                ن                  ، ألف المستقرض يقصد نفع نفسو أكال ، كا 
 .(3)            ن                       المقترض تبعا  فيي حاجة كمصمحة لكبلىما

الثالث: إف المديف لك أدل الديف بزيادة غير مشركطة كال يعرؼ عنو ذلؾ لكاف جائز، فكذلؾ 
 السفتجة جائزة مع كراىة اشتراط أمف الطريؽ.

 السفتجة يمكف أف يستدؿ لو بالمعقكؿ. (4)جيرأما عف كجكب دفع األ

مر لـز كذلؾ عمى فإذا لـز المبمغ عمى اآل (5)إف األجير بأمر شخص عممو كعمؿ الشخص نفسو
 المأمكر " األجير أك العامؿ ".

 

 

                                                           

 .(7/251(؛ كالسيكاسي، شرح فتح القدير )ج7/396الكاساني، بدائع الصنائع )ج (1)
 .(2/7المقدسي، الكافي في فقو اإلماـ أحمد )ج (2)
 .(4/364)ج ابف قدامة، الشرح الكبيرك  (؛5/36النجدم، حاشية الركض المربع )ج (3)

 .(22/184السرخسي، المبسكط )ج (4)
كلعميـ يقصدكف باألجير ىك النائب أك الككيؿ لممستقرض لكنو يكجد في بمد غير بمده، كىذا يشبو عمؿ  (5)

 مكاتب تحكيؿ العمبلت في عصرنا إلى حد كبير فمثؿ المكتب في بمد التحكيؿ ممـز بدفع ذلؾ المبمغ.
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 الثالث  المبحث
 مسائل حالت ضمان الوكيل والوكالة في الخصومة

 

 الوكالة لمصغير: المسألة األولى
 مسألة:صورة ال

عطاء الثمف لزيد، فباع التمميذ كلـ يسمـ الثمف لزيد حتى ىمؾ                                                                                             أمر رجؿ تمميذه ببيع متاع معيف كا 
 الثمف، ىؿ يصح ىذا التككيؿ كمف يضمف الثمف ؟.

 تحرير محل النزاع:
اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى أف الككيؿ في الككالة المقيدة إذا خالؼ الشركط لغير 

 .(2)، كاختمفكا في صحة التككيؿ لمصغير(1)كأف يده يد أمانةحاجة فإنو يضمف، 
 سبب الخالف:

 يرجع الخبلؼ في المسألة إلى اختبلفيـ في صحة بيع الصغير، فمف قاؿ بصحة بيعو، قالكا 
 .(3)بجكاز تككيمو كاآلخريف عمى العكس

                                                           

(؛ كالكاساني، بدائع الصنائع 2/303)ج(؛  كالشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية 2/204حيدر، درر األحكاـ )ج (1)
(؛ كالقرافي، الذخيرة 3/321(؛ كالصاكم، بمغة السالؾ )ج3/381(؛ كالدردير، الشرح الكبير )ج6/57)ج
(؛ كالبيكتي، كشاؼ  5/36(؛ كالرممي، نياية المحتاج )ج3/245(؛ كالشربيني، مغني المحتاج )ج8/10)ج

 .(4/255(؛ كابف مفمح، المبدع )ج3/475القناع )ج
 والمسألة في جواز توكيل الصغير عمى قولين: (2)

ذىب إليو الحنفية أنو يجكز تككيؿ الصغير في البيع ألنو ال يشترط عندىـ لصحة الككيؿ  القول األول:
                                                                                     ن      البمكغ، إال في األشياء التي ال يصح لو القياـ بنفسو مثؿ التككيؿ بالزكاج بشرط أف يككف عاقبل  معنى 

، تبييف الحقائؽ الزيمعي(؛ ك 6/20الكاساني، بدائع الصنائع )جممنفعة كسالب لمثمف. انظر العقد أنو جالب ل
، كذىبكا أنو عند مخالفة الككيؿ الصغير فإف (3/568)ج كالشيخ النظاـ، الفتاكل اليندم (؛4/254)ج

 .(2/140)جالمباب شرح الكتاب  ،الضماف يعكد عمى المككؿ. انظر الغنيمي
إليو كؿ مف المالكية كالشافعية كالحنابمة أنو ال يجكز تككيؿ الصغير في التصرفات ذىب  القول الثاني:

(؛ كالدردير، الشرح 8/5القرافي، الذخيرة )جالمالية، كما كاف مف ضرر ناتج فإنو يتحممو المككؿ. انظر 
، (14/104(؛ النككم، المجمكع )ج3/231(؛ كالشربيني، مغني المحتاج )ج3/382الكبير )ج

(؛ 4/333النجدم، حاشية الركض المربع )ج، فبل يصح بيعو لنفسو كال لغيره عندىـ. انظر (9/156)ج
 ، كاستدلكا أنو ال تصح ىذه التصرفات منو بنفسو فمف باب أكلى غيره.(3/346كابف مفمح، المبدع )ج

 .(4/346ابف مفمح، المبدع )ج (3)
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ضرر الناتج كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ أنو يصح تككيؿ الصغير كأنو ال يضمف ال
 .(1)عف مخالفتو شرط الككيؿ

 بالمعقول من وجيين: ويستدل لما ذىب إليو الشيخ محمد بن الفضل

أحدىما: إف الصغير يصح بيعو لنفسو فجاز البيع لغيره بشرط أف يككف عاقؿ يعرؼ أف العقد 
 .(2)سالب لمثمف كجالب لممبيع

أقرب الناس في ىذا التصرؼ كىك اآلخر: أنو لما تعذر رجكع حقكؽ العقد إليو كانت إلى 
 ، فبل ضماف عمى الصغير في ىذه الحالة.(3)المككؿ

 
 تصرف الوكيل بأجر: المسألة الثانية
 صورة المسألة:

ككؿ رجؿ آخر في بيع سمعة بأجر كأكصاه أف يعطي الثمف لزيد، ثـ أنكر زيد أف الككيؿ أعطاه 
 الثمف.

 تحرير محل النزاع:
 ، كاختمفكا في طبيعة يد الككيؿ بأجر (4)بعة عمى جكاز الككالة بأجراتفؽ أصحاب المذاىب األر 

 

 
                                                           

 .(2/181قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج (1)
(؛ كابف نجيـ، البحر الرائؽ 6/20(؛ كالكاساني، بدائع الصنائع )ج4/254يف الحقائؽ )ج، تبيالزيمعي (2)

 .(7/142)ج
، كالمقصكد بحقكؽ العقد تسميـ المبيع كتسمـ الثمف، كغيرىا مف تكابع البيع. (2/140الغنيمي، المباب )ج (3)

حيث أف البعض استدؿ ، كلقد كجدت المسألة بنفسيا (257-4/256، تبييف الحقائؽ )جالزيمعيانظر 
ابف عمى عدـ ضماف التمميذ أف المعمـ ال يضيؽ عميو عادة في أداء الثمف في مثؿ تمؾ الصكرة. انظر 

 .(3/395عابديف، حاشية ابف عابديف )ج

(؛ 17-8/15(؛ كالقرافي، الذخيرة )ج6/5(؛ كابف عابديف، الدر المختار )ج3/593حيدر، درر األحكاـ )ج (4)
(؛ كالرممي، نياية المحتاج 14/133(؛ النككم، المجمكع )ج3/54المحتاج )ج كالشربيني، مغني

(؛ كابف مفمح، 5/247؛ كابف قدامة، الشرح الكبير )ج(1/258(؛ كالبيكتي، الركض المربع )ج5/48)ج
 .(7/74الفركع )ج
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 .(1)كفي قكلو برد الثمف لمبائع

كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى جكاز الككالة بأجر كأف الككيؿ بأجر يده يد أمانة 
 .(2)فالقكؿ قكلو في إرجاع الثمف

 مف السنة، كالقكاعد، الفقيية، كالمعقكؿ: ؿكيستدؿ لما ذىب إليو الشيخ اإلماـ محمد بف الفض
 األدلة

                          أول : من السنة: من وجيين:

 .(3)                                          ن كاف يبعث عمالو لقبض الصدقات كيجعؿ ليـ أجرا    األكؿ: جكاز الككالة بأجر: أف النبي 

: " لك  قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  الثاني: عمى أف القكؿ قكؿ الككيؿ بأجر: عف ابف عباس
 .(4)ـ لذىب دماء أقكاـ كأمكاليـ لكف اليميف عمى المدعي عميو "يعطى أناس بدعكاى

كجو الداللة: فقد دؿ الحديث أف القكؿ قكؿ الككيؿ في إرجاع الثمف كىذا عاـ سكاء في الككيؿ 
 .     ي                               لما ي د عى عميو، فالقكؿ قكلو ألنو أميف كمنكر ،المكدعك، فيك أميف (5)بأجر أك متبرع

 
                                                           

 كالمسألة عمى قكليف: (1)
ية عند الحنابمة أف يد الككيؿ بأجر مثؿ ذىب إليو كؿ مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كركا القول األول:

الككيؿ بدكف أجر ىي يد أمانة، فالقكؿ قكلو في رد الثمف كأنو ال يضمف إال عند التعدم أك التقصير. 
(؛ كحيدر: درر 19/107ج، 12/364(؛ كالسرخسي، المبسكط )ج3/244المرغياني، اليداية )ج :انظر

(؛ كالغرناطي، 7/17(؛ كالقرافي، الذخيرة )ج8/503ؿ )ج(؛ كالقرطبي، البياف كالتحصي3/93األحكاـ )ج
(؛ 6/530(؛ كالماكردم، الحاكم )ج3/262(؛ كالشربيني، مغني المحتاج )ج1/216القكانيف الفقيية )ج

، مع العمـ أنيـ اتفقكا (2/136(؛ كالمقدسي، الكافي في فقو اإلماـ أحمد )ج5/249كابف قدامة، المغني )ج
 ر في أف يده يد أمانة كأف القكؿ قكلو في إرجاع الثمف.في شأف الككيؿ بدكف أج

ابف : كىي ركاية ثانية ال يقبؿ قكلو في رد الثمف ألنو قبض لنفع نفسو فأشبو المستعير. انظر القول الثاني
(؛ كالمقدسي، الكافي في فقو 5/235(؛ كالنجدم، حاشية الركض المربع )ج5/249قدامة، المغني )ج
 .(2/136اإلماـ أحمد )ج

 .(1/568)جالبغدادم، مجمع الضمانات  (2)

 .(5/210ابف قدامة، المغني )ج (3)
: 6/34                                       ن     ن    ) إف الذيف يشتركف بعيد ا كأيمانيـ ثمنا  قميبل  (،  / باب، كتاب القضاء]البخارم: صحيح البخارم (4)

 .[4552رقـ الحديث 
 .(479-4/487ابف حجر العسقبلني، فتح البارم )ج (5)
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                         ثانيا : القواعد الفقيية:

، حيث أف يد الككيؿ بأجر يد أمانة فالقكؿ (1)كؿ أميف فالقكؿ قكلو في الرد عمى مف ائتمنو () 
فاألصؿ براءة ذمة  (2)قكلو، ألنو أميف في إرجاع الثمف، ألف البائع قد ائتمنو كعميو اإلثبات

 فعميو تصديقو. (3)األميف
                          ثالثا : المعقول من وجيين:

 .(4)ألجير المشترؾ عند الحنفية فالقكؿ قكلوأحدىما: إف الككيؿ بأجر أميف مثؿ ا

                                                          ٌ                           اآلخر: إف عقد الككالة حتى لك كاف بأجر فإنو عقد أماف فمك ضمن ا الككيؿ أك كمفناه باإلثبات 
 .(5)كىذا يؤدم إلى الكقكع في المشقة لئلرجاع ألدل ذلؾ إلى رفض الناس قبكليا

 

 تصرفات الرسول في الشراء: المسألة الثالثة
 ة:صورة المسأل

             ن                           ن      ن                                 أرسؿ رجؿ شخصا  إلى آخر كقاؿ ابعث لي مبيعا  معينا ، ثـ أنكر المرسؿ استبلـ الرسكؿ أك 
 الككيؿ، عمى مف الضماف ؟.

 تحرير محل النزاع:

اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمي أف يد الرسكؿ يد أمانة ال يضمف إال عند التعدم أك 
 ، كبجكاز البيع عف طريؽ الرسالة.(6)التقصير

                                                           

 .(1/383)ج ألشباه كالنظائرا ،يسبكال (1)
 ، المصادر السابقة.(263-3/262الشربيني، مغني المحتاج )ج (2)
 .(3/254(؛ كالشربيني، مغني المحتاج )ج8/17القرافي، الذخيرة )ج (3)
كىذا دليؿ قد ساقو اإلماـ في نفس مكضع المسألة في مجمع الضمانات، كاألجير المشترؾ ىك مف ال  (4)

السرخسي، يعمؿ، أك مف يعمؿ ألكثر مف كاحد مثؿ القصار أك الصباغ. انظر يستحؽ األجر حتى 
 .(3/244(؛ كالمرغياني، اليداية )ج14/361المبسكط )ج

 .(4/259(؛ كابف مفمح، المبدع )ج5/257)ج الشرح الكبير ،ابف قدامة (5)

(؛ 1/339)ج بحر الرائؽال ،(؛ كابف نجيـ4/257درر األحكاـ )ج ،(؛ كحيدر4/34المرغياني، اليداية )ج (6)
؛ كابف قدامة، الشرح الكبير (5/61(؛ كالرممي، نياية المحتاج )ج3/263كالشربيني، مغني المحتاج )ج

، مع العمـ أف ىناؾ فرؽ بيف الرسكؿ كالككيؿ، حيث أف (5/230(؛ كابف قدامة، المغني )ج5/260)ج
(؛ 1/122حيدر، درر األحكاـ )ج. انظر الرسكؿ مف يبمغ المباشرة بالعقد، أما الككيؿ مف يباشر العقد

= 
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ب الشيخ اإلماـ أف المرسؿ يضمف المبيع إذا أقر باستبلـ الرسكؿ لو أما لك أنكر فإف كقد ذى
 .(1)القكؿ قكلو كال ضماف عميو

مف المعقكؿ عند الضماف كبالقكاعد حاؿ  كيستدؿ لما ذىب إليو الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ
 إنكار االستبلـ:

 األدلة

                        أول : المعقول من وجيين:

لعقد ترجع إلى المرسؿ، كيد الرسكؿ كيد المرسؿ، فمما أقر المرسؿ باالستبلـ أحدىما: إف حقكؽ ا
 ، ألنو دخؿ في ضمانو فيمزمو الثمف.(2)لزمو الضماف

: إف المرسؿ إذا أنكر االستبلـ فإف البائع  لو كال يثبت شيء بمجرد الدعكل ككذلؾ ال   ي   و م د ع      ن                                       اآلخر 
 ، كبالتالي فإف القكؿ قكلو مع اليميف.(3)اصرةيثبت شيء بكبلـ الرسكؿ ألف إقرار الرسكؿ حجة ق

                         ثانيا : القواعد الفقيية:

 .(4)) األصؿ بقاء ما كاف عمى ما كاف (

التي كاف الشيء عمييا في الماضي حتى يقكـ  الثابتةإبقاء الحالة أف األصؿ معنى القاعدة: ىك 
ستبلـ الرسكؿ لممبيع في ىذه الصكرة ىك عدـ ااألصؿ ، كبالتالي فإف (5)الدليؿ عمى تغيرىا

 فيككف القكؿ لمف يتمسؾ بو كىك المرسؿ، بخبلؼ مف يدعي خبلفو عميو البينة في إثباتو.

 

=_________________________________________________________________________ 

، كذلؾ مف حيث المفظ أف المككؿ يقكؿ أنت ككيمي أك كف ككيمي، (7/140كابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج
العقد لممككؿ بخبلؼ  إضافةأما المرسؿ يقكؿ كف رسكلي أك أمرتؾ، كما أف الرسكؿ ال يستغني عف 

، حيث أنو (4/281، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي(؛ ك 6/345)جشرح فتح القدير  ،السيكاسي: الككيؿ. انظر
انظر: ابف نجيـ، البحر ال دخؿ لو في التصرؼ، لكف يد الرسكؿ كيد المرسؿ مف حيث ضماف المبيع. 

 .(3/463(؛ كالشربيني، مغني المحتاج )ج7/148الرائؽ )ج
 .(2/502كقاضيخاف، فتاكم قاضيخاف )ج (؛1/533البغدادم، مجمع الضمانات )ج (1)
 .(1/236درر األحكاـ )ج ،(؛ كحيدر6/12ابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج  (2)
 .(3/532حيدر، درر األحكاـ )ج (3)

 .(1/51السيكطي، األشباه كالنظائر )ج (4)
 .(1/39)جزيداف، الكجيز في القكاعد (؛ ك 1/37)ج لقكاعد الفقو شرح الزرقا ،الزرقا (5)
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 تصرفات الوكيل بالخصومة: المسألة الرابعة
 صورة المسألة:

ككؿ شخص في إثباتو، ىؿ يجكز لمككيؿ قبض العيف أك فرجؿ لو عمى آخر ديف أك حؽ، 
 .(1)ديف؟ال

 :تحرير محل النزاع

نو يحؽ لمككيؿ إثبات    ا  ، ك (2)المذاىب األربعة عمى جكاز التككيؿ في الخصكمة أصحاب اتفؽ
 . ن ا  أك دين  ي ا  سكاء عين (4)، كاختمفكا في صبلحيتو في قبض الحؽ(3)الحؽ

                                                           

 ؟.و أـ الإذا أثبت الحؽ المحامي ىؿ لو قبضلمحاميف في عصرنا، فىذه الصكرة تشبو إلى حد كبير عمؿ ا (1)
(؛ كابف عابديف، حاشية ابف 4/278، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي(؛ ك 6/24الكاساني، بدائع الصنائع )ج (2)

(؛ كالدردير، 8/238(؛ كالقرطبي، البياف كالتحصيؿ )ج8/5(؛ كالقرافي، الذخيرة )ج1/309عابديف )ج
(؛ كالنجدم، حاشية الركض المربع 3/245(؛ كالشربيني، مغني المحتاج )ج3/378)جالشرح الكبير 

 (، مع العمـ أف المذاىب اختمفت في شركط الككالة بالخصكمة عمى النحك التالي:5/230)ج
                                                                        ن            قالكا بجكازىا لكاحد أك أكثر كأنيا ال تتكقؼ عمى رضا الخصـ عند اإلماميف خبلفا  ألبي حنيفة،  الحنفية:
 (.4/255(؛ الزيمعي، تبييف الحقائؽ )ج3/137حاجة ماسة إلييا. انظر المرغياني، اليداية )جألف ال

قالكا بعدـ جكاز التككيؿ ألكثر مف كاحد في الخصكمة، كأنو ال يصح إقرار الككيؿ عمى مككمو،  المالكية:
الحاكـ في الخصكمة.                           ن                                               كيشترط أال يككف الككيؿ عدكا  لمخصـ، كال يصح التككيؿ بعد أف يشرع المككؿ أماـ 

(؛ ابف عبد البر، 2/379(؛ الدسكقي، حاشية الدسكقي )ج6/70انظر الخرشي، شرح مختصر خميؿ )ج
 (.2/787الكافي في فقو أىؿ المدينة )ج

قالكا أنيا تصح لكف ال يممؾ الككيؿ اإلقرار كاإلبراء، ألنو يفعؿ األصمح كتصح لمكاحد أك  الشافعية:
أما ال، كىذا سكاء في حؽ مالي أـ عقكبة آلدمي مثؿ حد القذؼ أك االثنيف سكاء رضي الخصـ 

 (.2/273(؛ زكريا األنصارم، أسنى المطالب )ج4/293القصاص. انظر النككم، ركضة الطالبيف )ج
أنو ال يصح إقراره عمى مككمو، كذلؾ ال يصح قبضو لمحؽ. انظر ابف قدامة، المغني   الحنابمة:

 (.1/258لمربع )ج(؛ البيكتي، الركض ا5/218)ج
 .(1/207الغنيمي، المباب )ج (3)
 كمسألة قبض الككيؿ بالخصكمة لمحؽ عمى قكليف: (4)

الثبلثة مف الحنفية كالمالكية أف الككيؿ بالخصكمة لو قبض الحؽ  األئمة : ذىب إليو كؿ مفالقول األول
ائتمنو كال تنتيي الخصكمة  ما لـ ينياه صاحب الحؽ عف ذلؾ، كاستدلكا أنو لما ككمو بالخصكمة يككف قد

(؛ كالمازرم، 6/24(؛ كالكاساني، بدائع الصنائع )ج7/187انظر: ابف نجيـ، البحر الرائؽ )جإال بالقبض. 
 .(3/320(؛ كالصاكم، بمغة السالؾ )ج6/37(؛ كالخرشي، شرح مختصر خميؿ )ج2/816شرح التمقيف)ج

= 
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 يرجع الخبلؼ إلى أمريف:سبب الخالف: 

 .(1)فقط : اختبلفيـ في الجانب المغكم لكممة الخصكمة، ىؿ تشمؿ القبض أـ اإلثباتأحدىما

 : اختبلفيـ في العرؼ كالعادة كمدل درجة األماف السائدة.اآلخر

كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ أف الككيؿ بالخصكمة يتبع العرؼ السائد في البمد مف 
 .(2)حيث القبض مف عدمو

 مف العرؼ كالقكاعد الفقيية كالمعقكؿ: ما ذىب إليو الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿكيستدؿ ل

 األدلة

                              أول : العرف والقواعد الفقيية:

، فإذا كانت عادة الناس في التككيؿ بالخصكمة (3)                    ن              ن  قاعدة ) المعركؼ عرفا  كالمشركط شرطا  (
ال ، (4)فبل                           ن        ن                                        تشمؿ اإلذف في قبض الحؽ عينا  أك دينا ، فإف ذلؾ إذف مسبؽ لمككيؿ بقبض الحؽ كا 

 عمؿ بيا.ألف عادة الناس كعرفيـ معتبرة في األحكاـ كيجب ال

 من وجيين:                 ثانيا : المعقول:

ىك االىتداء إلثبات الحؽ، كمف الككيؿ بالقبض ف المطمكب مف الككيؿ بالخصكمة إ: أحدىما
 .(5)األمانة، كليس كؿ مف ييتدم إلثبات شيء يصمح لقبضو

=_________________________________________________________________________ 

عية كالحنابمة أنو ال يجكز لمككيؿ بالخصكمة قبض ذىب إليو كؿ مف زفر مف الحنفية كالشاف القول الثاني:
ابف عابديف، حاشية الحؽ، ألف الشخص قد يرضى إنساف لمخصكمة دكف أف يرضاه لقبض الحؽ. انظر 

(، زيف 5/36(؛ كالرممي، نياية المحتاج )ج4/278، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي(؛ ك 1/309ابف عابديف )ج
(، 4/256(؛ كابف مفمح، المبدع )ج1/365)ج رح قرة العيفالديف بف عبد العزيز، فتح المعيف بش

  . (1/123)جزاد المستقنع  الحجاكم،

 .(246-3/245(؛ كالشربيني، مغني المحتاج )ج5/23النجدم، حاشية الركض المربع )ج (1)
 .(3/512(؛ كقاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج1/207الغنيمي، المباب )ج (2)
، ككذلؾ قاعدة (1/102)جشرح القكاعد الفقيية  ،زيدافك  (؛1/133ية )جالزرقا، شرح القكاعد الفقي (3)

 )استعماؿ الناس حجة يجب العمؿ بيا ( فإنيا تصمح كدليؿ ليذه المسألة.
 .(4/278(؛ كابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج3/9(؛ كقاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج1/207الغنيمي، المباب)ج (4)
 .(6/24(؛ كالكاساني، بدائع الصنائع )ج4/278، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي (5)
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، فيي ال تدؿ (1)ف معنى الككالة في الخصكمة ىي الككالة في إثبات الحؽ ال قبضوإ: اآلخر
، إال إذا (2)               ن        ن                                    بلحية القبض عرفا  كال نطقا ، فمف ترضاه لمخصكمة قد ال ترضاه لمقبضعمى ص

 تعارؼ الناس بقبضو فمو ذلؾ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(5/230(؛ كالنجدم، حاشية الركض المربع )ج4/256ابف مفمح، المبدع )ج (1)
 .(1/351)ج بالميذ ،لشيرازماك  (؛4/114النككم، المجمكع )ج (2)
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 الرابع المبحث
 مسائل الشركة في الجدار وحكم اإلنفاق عمى الممك المشترك

 

 اإلجبار عمى تعمير الجدار المشترك عند انيدامو: المسألة األولى
 صورة المسألة:

 بيف اثنيف ، ىؿ يجبر الشريؾ اآلخر عمى البناء؟ (1)دـ جدار مشترؾاني
 تحرير محل النزاع:

فإنو يمـز عميو  (2)اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى أف الجار إذا ىدـ الجدار المشترؾ
ذا انيدـ لكحده كاتفقا عمى تعميره جاز، كلكنيـ اختمفكا إذا رفض اآلخر تعميره  .(3)                                                                                   التعمير كا 

                                                           

اآلخر. انظر كالمراد بالجدار عمى البناء ىك أف يبني اآلخر أم الطالب لمبناء ثـ يعكد بنصؼ التكمفة عمى  (1)
 .4/102(؛  كالشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج7/30، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي

لعؿ المراد بالجدار المشترؾ ىك ما يكضع عميو أعمدة السقؼ بيف الجاريف، كىذا ما يفيـ مف كبلـ الفقياء  (2)
، أما إذا خاص بأحدىماعف الجدار المشترؾ، إال أنني كجدت عند المالكية الحائط المكضكع لمساتر ال

ىدمو لئلصبلح أك انيدـ بنفسو ال يجبر عمى اإلصبلح، كيقاؿ لمجار استر نفسؾ، بخبلؼ إذا ىدمو 
(؛ كالقرطبي، البياف كالتحصيؿ 3/367الدردير، الشرح الكبير )ج. انظر لئلضرار فإنو يجبر عمى اليدـ

 .9/221)ج

 كمسألة اإلجبار عمى التعمير عمى قكليف: (3)
ذىب إليو الحنفية كالمعمكؿ بو عند المالكية كالشافعية في الجديد، أنو ال يجبر عمى التعمير  :األول القول

(؛ كبرىاف الديف مازه، 6/264الكاساني، بدائع الصنائع )جألنو الشريؾ يتضرر بتكمفة البناء. انظر 
ر، درر األحكاـ (؛ كحيد4/332(؛ كابف عابديف، حاشية ابف عابديف )ج7/343المحيط البرىاني )ج

، مع العمـ أف الحنفية قد قسمكا كقالكا أنو إذا كاف (7/30، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي(؛ ك 345-3/343)ج
ف كاف صغير ال يمكف قسمتو فإنو يجبر، كفي حاؿ بناه لكحده جاز لو                                                                                               أساس الجدار كبير فإنو ال يجبر كا 

الغرناطي، القكانيف ء. انظر محمد بف أحمد منع جاره مف االستعماؿ حتى يرجع عميو بنصؼ تكمفة البنا
(؛ 3/368(؛ كالدسكقي، حاشية الدسكقي)ج2/946(؛ كالقرطبي، البياف كالتحصيؿ )ج1/223الفقيية )ج
 (؛ كالمجمكع،2/190(؛ كالشربيني، مغني المحتاج )ج321-10/320)جالعزيز شرح الكجيز  كالرافعي،
 (.13/416)جالنككم 

النككم، المجمكع لشافعية في القديـ كالحنابمة باإلجبار لمجار عمى التعمير. انظر : ذىب إليو االقول الثاني
(؛ كالبجريمي، حاشية البجريمي 322-10/321(؛ كالرافعي، العزيز شرح الكجيز )ج13/414)ج
(؛ كابف قدامة، 4/183(؛ كابف مفمح، المبدع )ج5/159(؛ كالنجدم، حاشية الركض المربع )ج2/15)ج

           ن                                                                ، كذلؾ دفعا  لمضرر حتى عند الحنابمة إذا أصمحو لكحده يرجع عمى الشريؾ بقدر ما (5/546المغني )ج
 دفع في إصبلحو.
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 الف:سبب الخ

لعؿ الخبلؼ في جكاز اإلجبار عمى التعمير، يرجع إلى تقدير الضرر الحاصؿ مف كراء 
 .(1)اإلعمار كذلؾ إلى إمكانية القسمة فالذيف قالكا يقسـ، قالكا بعدـ اإلجبار

                                                                  ي               كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى أف أساس الجدار إذا كاف كبيرا  ال يجبر الشريؾ 
ال   .(2)يجبر                 عمى التعمير كا 

 مف القكاعد الفقيية كالمعقكؿ: كيستدؿ لما ذىب إليو الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ

 األدلة

                       أول : القواعد الفقيية:
، حيث أف كؿ مف القاعدتيف السابقتيف (3)قاعدة ) الضرر يزاؿ ( أك ) ال ضرر كال ضرار (

إزالة الضرر كجكب ؾ أف عمى كجكب إزالة الضرر كعدـ إلحاؽ الضرر باآلخريف، كال ش فتدال
فيمـز  (4)في حؽ الجار، ففي عدـ إعادة البناء لمجدار المشترؾ يمحقو الضرر متحقؽكمنعو 

 الشريؾ التعمير.
                              ثانيا : المعقول عمى الحالتين:

، فإف الشريؾ يتضرر بتعطيؿ منافع الحائط المشترؾ إذا كان أساس الجدار صغيراألكلى: 
يمحقو ألنو قد حصؿ لو بدؿ عف الثمف الذم دفعو كىك  كالشريؾ اآلخر المجبر ال ضرر

 فيمـز الشريؾ التعمير. (5)الحائط
، فإف الشريؾ يتضرر بتكاليؼ العمارة كما يتضرر الشريؾ إذا كان أساس الجدار كبيرالثانية: 

كيمكف تبلفي ذلؾ الضرر بقسمة أساس الجدار، حتى يبني كؿ كاحد في  (6)الطالب بترؾ العمارة
      ي                    فبل ي مـز الشريؾ بالتعمير.نصيبو 

                                                           

 انظر المصادر الحنفية السابقة. (1)
(؛ كالسيكاسي، شرح 4/101الشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج(؛ ك 2/588قاضيخاف، فتاكم قاضيخاف )ج (2)

 .(7/323فتح القدير )ج
 .(1/93(؛ كالزرقا، شرح القكاعد الفقيية )ج1/7ألشباه كالنظائر )جالسيكطي، ا (3)
(؛ النككم، المجمكع 4/184(؛ كابف قدامة، المغني )ج5/159النجدم، حاشية الركض المربع )ج (4)

 .(13/414)ج
 ، كما إف إلزاـ الشريؾ ىك مف باب الضركرات.(8/63ابف عابديف، حاشية ابف عابديف )ج (5)
 .(10/321(؛ كالرافعي، العزيز شرح الكجيز )ج2/190غني المحتاج )جالشربيني، م (6)
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 ىدم الجدار المشترك إذا خيف سقوطو: المسألة الثانية
 صورة المسألة:

جدار مشترؾ يخاؼ سقكطو، كأراد أحد الشريكيف ىدمو فأبى اآلخر، ىؿ لمقاضي إجباره عمى 
 اليدـ كعمى مف يقع البناء ؟.

 تحرير محل النزاع:

، (1)ار إذا خيؼ سقكطو فإف القاضي يأمر بإزالتواتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى أف الجد
 .(2)كاختمفكا عمى مف يقع البناء

                                                                     ي         كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى أف الجدار المشترؾ اآليؿ لمسقكط ي يدـ بأمر 
                                ي                                                 القاضي، كأنو إذا كاف أساسو عريضا  في حاؿ رفض الطرؼ اآلخر لمبناء يقسـ بينيـ أما إذا 

 .(3)يمـز عمى البناء         ي      كاف صغيرا  فإنو 

 مف القكاعد الفقيية كالقياس كالمعقكؿ: كيستدؿ لما ذىب إليو الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ

 األدلة

                       أول : القواعد الفقيية:

ف كانت بصيغة الخبر عمى كجكب إزالة الضرر ، (4)                                                                               قاعدة ) الضرر يزاؿ ( فإف القاعدة دلت كا 
       ن                     ط خكفا  مف ضرره تجكز إزالتو.كمنيا يفيـ أف الحائط الذم ىك آيؿ لمسقك 

 

 

                                                           

، تبييف الزيمعي(؛ ك 7/343(؛ كبرىاف الديف مازه، المحيط البرىاني )ج6/264الكاساني، بدائع الصنائع )ج (1)
أبك زكريا األنصارم، أسنى المطالب (؛ ك 2/559(؛ كحيدر: درر األحكاـ )ج7/30الحقائؽ )ج

النككم، ك (؛ 3/306(؛ كالصاكم، بمغة السالؾ )ج6/57ي، شرح مختصر خميؿ )ج(؛ كالخرش2/224)ج
 .(4/185(؛ كابف مفمح، المبدع )ج13/114المجمكع )ج

 مسألة عمى مف يقع البناء بعد ذلؾ يجرم فييا الخبلؼ في المسألة السابقة.ك  (2)
 .(4/102الشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج (3)
، كما أف (1/88زيداف، الكجيز في شرح القكاعد الفقيية )ج(؛ ك 1/105الفقيية )جالزرقا، شرح القكاعد  (4)

 األدلة السابقة لمسألة إعادة البناء تصمح لبلستدالؿ عمى قكؿ اإلماـ في حاؿ ىدـ البناء.
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                ثانيا : القياس:

حاؿ اليدـ الطبيعي، بجامع زكاؿ التعمير اليدـ الناتج عف أمر الحاكـ عمى تعمير كىك قياس 
 الحائط المشترؾ بسبب كؿ منيما، فكما تمـز إعادة البناء في الطبيعي كذلؾ في حاؿ أمر القاضي.

                 ثالثا : المعقول:

مف أجؿ رعاية مصالح العباد كحمايتيـ، ففي األمر بالنقض حماية  أف القاضي كالسمطاف كجد
 .(1)لمجاريف

 اإلنفاق عمى الممك المشترك: المسألة الثالثة
 صورة المسألة:

طاحكنة مشتركة بيف شخصيف أك بئر أك سفينة، قاـ أحدىما باإلنفاؽ عمييا دكف أمر صاحبو، 
 ىؿ يضمف اآلخر؟
 تحرير محل النزاع:

يككف عمى قدر حصة  (2)لمذاىب األربعة عمى أف اإلنفاؽ عمى الممؾ المشترؾاتفؽ أصحاب ا
 .(3)                                                     ي                     كؿ منيـ في الممؾ حاؿ االتفاؽ عمى اإلنفاؽ، كاختمفكا ىؿ ي جبر اآلخر عمى التعمير؟

                                                           

 .(1/121(؛ كالسيكطي، األشباه كالنظائر )ج1/123ابف نجيـ، األشباه كالنظائر )ج (1)
 السفينة كالبئر كالمصنع كالدار كغيرىا تككف بيف اثنيف.الممؾ المشترؾ مثؿ  (2)
(؛ كالسيكاسي، شرح فتح 2/621كالبغدادم، مجمع الضمانات )ج (؛348-3/330حيدر، درر األحكاـ )ج (3)

(؛ 2/945(؛ كالغرناطي، القكانيف الفقيية )ج2/945كالقرطبي، البياف كالتحصيؿ )ج، (7/322القدير )ج
(؛ كاألنصارم، أسنى المطالب 6/402(؛ كالماكردم، الحاكم )ج6/57ؿ )جكالخرشي، شرح مختصر خمي

 .(4/199(؛ كالبيكتي، كشاؼ  القناع )ج5/159(؛ كالنجدم، حاشية الركض المربع )ج2/545)ج
 كمسألة اإلجبار حاؿ اتفاؽ أحدىما أك رفض اآلخر عمى قكليف:

ف  : ذىب إليو الحنفية كالحنابمة كالمالكية في قكؿالقول األول                                          أنو يجبر عمى االنفاؽ، ككذلؾ التعمير، كا 
كاف الحنفية قالكا في ضابطيـ كؿ فعؿ يفعمو الشريؾ مما يمـز اآلخر دكف إذنو فإنو متبرع ألنو يستطيع 

(؛ كبرىاف الديف مازه، المحيط 4/195: تبييف الحقائؽ: الزيمعيأف يجبره عف طريؽ القاضي. انظر 
، (4/322(؛ كحيدر، درر األحكاـ )ج7/322رح فتح القدير )ج(؛ كالسيكاسي، ش3/596البرىاني )ج

 كالمصادر السابقة لمحنابمة كالمالكية.
: ذىب إليو كؿ مف الشافعية في الجديد كالمالكية في قكؿ أنو ال يجبر عمى تعمير المشترؾ القول الثاني

-10/321لكجيز )جالرافعي، العزيز شرح اكاالنفاؽ عندىـ يككف عمى حسب نصيب ممؾ الشريؾ. انظر 
، مع العمـ أنيـ اتفقكا (6/57(؛ كالخرشي، شرح مختصر خميؿ )ج6/204(؛ كالماكردم، الحاكم )ج322

في حاؿ إنفاؽ أحدىـ عمى التعمير كاإلصبلح باالتفاؽ يككف عمى حسب نصيبيـ مف الممؾ، كال شؾ أف 
 صبلح، كليس المجاؿ لو اآلف.الكبلـ يطكؿ في جكانب عديدة، ىؿ لو اإلجبار كالفرؽ بيف التعمير كاإل
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كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ أف الشريؾ يجكز لو اإلنفاؽ دكف عمـ صاحبو، كيرجع 
 .(1)في الممؾ المشترؾ سكاء طاحكنة، أك مصنععمى اآلخر بمقدار نصيبو 

 مف القكاعد الفقيية كالمعقكؿ: كيستدؿ لما ذىب إليو الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ
 األدلة

                       أول : القواعد الفقيية:

، كبالتالي فإف (3)كمعناىا أف مف يناؿ منافع شيء يتحمؿ تكاليفو كمؤنتو (2)) الغـر بالغنـ (
 الممؾ المشترؾ فإف اآلخر يغـر بمقدار نصيبو مف ىذا الممؾ.الشريؾ إذا أنفؽ عمى 

                 ثانيا : المعقول:

ال يتكصؿ إلى تحصيؿ المنفعة في ذلؾ الشيء المشترؾ إال عف طريؽ ذلؾ اإلنفاؽ الشريؾ إف 
 فيعكد عمى شريكو بمقدار حصتو مف الممؾ فبل يشترط اإلذف لذلؾ. (4)فبل يككف بو متبرع

  

                                                           

 .(2/587قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج (1)
 .(1/272الزرقا، شرح القكاعد الفقيية )ج (2)
 .(1/150)ج الكجيز في القكاعد الفقيية ،يدافز  (3)
 .(2/587قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج (4)
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 الخامس المبحث
 ل ألفاظ الشفعة والشفعة من الوكيلمسائ 

 

 الشفعة من الوكيل بالشراء: المسألة األولى
 صورة المسألة:

                        ن         ن                                        اشترل ككيؿ بالشراء أرضا  أك عقارا ، ىؿ لمشفيع الرجكع عمى الككيؿ أـ المككؿ.
 تحرير محل النزاع:

الشفعة،  اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى أف شراء الككيؿ بالشراء ال يسقط حؽ الشفيع في
 .(1)كاختمفكا عمى مف يرجع الشفيع

 سبب الخالف:

يرجع سبب الخبلؼ إلى اختبلفيـ في حقكؽ العقد بالككالة عند الشراء، فالذيف قالكا أنيا تمحؽ 
 .(2)الككيؿ قالكا برجكع الشفيع عميو كاآلخريف عمى العكس

يؿ بالشراء سكاء كاف كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى أف الشفيع يرجع عمى الكك
 .(3)العقار أك األرض في يده أـ سمميا لممككؿ

                                                           

(؛ كابف 7/573ط البرىاني )ج(؛ كبرىاف الديف مازه، المحي162-8/161ابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج (1)
؛ كالعدكم، حاشية العدكم (6/174(؛ كالخرشي، شرح مختصر خميؿ )ج9/326عابديف، الدر المختار )ج

 .(242-5/517(؛ كابف قدامة، المغني )ج6/231(؛ كالماكردم، الحاكم في الفقو الشافعي )ج2/329)ج
 كالمسألة عمى قكليف:

لكية أف الشفيع يرجع عمى الككيؿ بالشراء، إال أف الحنفية قالكا إذا ذىب إليو الحنفية كالما :القول األول
(؛ كالغنيمي، 5/246، تبييف الحقائؽ )جالزيمعيسمـ المبيع إلى المككؿ رجع الشفيع عمى المككؿ. انظر 

(؛ كبرىاف الديف مازه، المحيط البرىاني 9/326(؛ كابف عابديف، الدر المختار )ج2/117المباب )ج
 .(4/224(؛ كاإلماـ مالؾ، المدكنة )ج7/374كالقرافي، الذخيرة )ج(؛ 7/573)ج

الماكردم، : ذىب إليو كؿ مف الشافعية كالحنابمة كقالكا إف الشفيع يرجع عمى المككؿ. انظر القول الثاني
، (3/225(؛ كالبيكتي، كشاؼ  القناع )ج5/242(؛ كابف قدامة، المغني )ج246-7/231الحاكم )ج

 ذلؾ صراحة كلكف يفيـ مف كبلميـ عف حقكؽ العقد أنيا تتعمؽ بالمككؿ.لـ ينصكا عمى حيث إف الحنابمة 
 .(8/161(؛ كابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج7/573)جبرىاف الديف مازه: المحيط البرىاني  (2)

 .(3/482قاضيخاف، فتاكم قاضيخاف )ج (3)
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 مف القياس كالمعقكؿ: كيستدؿ لما ذىب إليو الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ
 األدلة

              أول : القياس:

قياس الشفعة عمى الشراء، كما يحؽ لمبائع الرجكع عمى الككيؿ عند ظيكر عيب أك عدـ دفع 
عمى الككيؿ بالشراء، كالجامع أف كؿ مف الشراء كالشفعة عقد  الثمف، كذلؾ يرجع الشفيع

 ، كال فرؽ سكاء كاف المبيع في يده أـ سممو لتعمؽ الحؽ بو.(1)معاكضة
                 ثانيا : المعقول:

كاألخذ بالشفعة مف حقكؽ العقد فتطمب منو، كال أثر لتسميـ المبيع  (2)إف الككيؿ ىك العاقد حقيقة
 .(3)           ن ف يككف خصما  أك عدمو في مطالبتو، فجاز أ

 

 الشفعة بمفظ الماضي أو المستقبل: المسألة الثانية
 صورة المسألة:

 قاؿ شفيع العقار أك أرض عند سماعو البيع، شفعت، أك أشفع، أك سأشفع، ىؿ تصح شفعتو؟.
 تحرير محل النزاع:

 ، (4)لماضياتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى أنو ال بد لمشفعة مف لفظ يدؿ عمييا، كأنيا تصح با

 

                                                           

، تبييف الزيمعي(؛ ك 7/573كاـ )ج(؛ كحيدر: درر األح7/147ج، 8/161ابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج (1)
، حيث أف حقكؽ العقد تتعمؽ بالككيؿ في البيع كالشراء في مطالبو بالثمف كالرد (5/264الحقائؽ )ج

 بالعيب كذلؾ الحاؿ في الشفعة.
 .(2/117الغنيمي، المباب )ج(؛ ك 7/573)ج المحيط البرىاني، برىاف الديف مازه (2)
 .(9/326(؛ كابف عابديف، الدر المختار )ج8/162كابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج (3)

(؛ 3/47(؛ كالصاكم، بمغة السالؾ )ج5/19(؛ كالكاساني، بدائع الصنائع )ج4/27المرغياني، اليداية )ج (4)
(؛ كابف قدامة، المغني 6/175(؛ كالخرشي، شرح مختصر خميؿ )ج3/488كالدردير، الشرح الكبير )ج

(؛ كالشربيني، مغني المحتاج 5/14(؛ كابف مفمح، المبدع )ج2/367)ج اإلقناع ،البيكتي(؛ ك 5/474)ج
 .(7/163(؛ كالجمؿ، حاشية الجمؿ )ج5/203(؛ كالرممي، نياية المحتاج )ج3/380)ج
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 .(1)كاختمفكا في جكاز لفظ المستقبؿ في الشفعة
 سبب الخالف:

لعؿ الخبلؼ في لفظ المستقبؿ، ىؿ يدؿ داللة كاضحة عمى إرادة الشفعة أـ أنو يحمؿ الكعد 
 .(2)فقط مف قبؿ الشفيع

 .(3)كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ أف الشفعة تصح بمفظ الماضي أك المستقبؿ
 لو بالقكاعد الفقيية كالمعقكؿ: كيستدؿ
 األدلة

                       أول : القواعد الفقيية:
، فقد دلت القاعدة أف (4)قاعدة ) العبرة في العقكد كلممقاصد المعاني ال باأللفاظ كالمباني (

الشفعة تصح بكؿ لفظ يدؿ عمى إرادة كتكجو الشفيع نحك الشفعة سكاء كاف ماضي أـ لفظ 
 .(6)المعنى الحقيقي مف العقد ال المفظ ،  حيث إف المقصد ىك(5)مستقبؿ

                 ثانيا : المعقول:
فإف ىذه األلفاظ مف الماضي أك المستقبؿ تدؿ عمى الطمب في الحاؿ ال اإلخبار عف أمر 

 .(7)ماضي أك مستقبؿ

                                                           

 كالمسألة في لفظ المستقبؿ عمى قكليف: (1)
بكؿ لفظ يدؿ كيفيـ مف تعبير الشافعية، أنو يصح الشفعة  : ذىب إليو كؿ مف الحنفية كالحنابمةالقول األول

درر  ة كاضحة عنو. انظر مبل خسرك،عمى إرادتو الشفيع حتى لك قاؿ آخذ، كلـ أجد عند الشافعية إشار 
(؛ كزكريا األنصارم، 2/209(؛ كابف عابديف، الدر المختار )ج2/29)ج  الحكاـ في شرح غرر األحكاـ

 در الشافعية السابقة.، كالمصا(2/338)ج (؛كالبيكتي، منتيى اإليرادات2/368)ج أسنى المطالب
: ذىب إليو المالكية أف الشفعة تصح بمفظ الماضي مثؿ أخذت، أما لفظ المضارع أك القول الثاني

المستقبؿ باسـ الفاعؿ إال في حاؿ دفع الثمف في الحاؿ، ألف ىذا المفظ يحمؿ معنى الكعد فبل تصح بو 
(؛ 3/488ي، حاشية الدسكقي)ج(؛ كالدسكق6/335)ج ، شرح مختصر خميؿالشفعة. انظر الزرقاني

 .(6/335كالصاكم، بمغة السالؾ )ج
 .(6/335)ج خميؿ شرح مختصر، الزرقاني (2)
 .(3/469قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج (3)
 .(1/166السيكطي، األشباه كالنظائر )ج (4)
 .(4/27(؛ كالمرغياني، اليداية )ج2/209)ج درر الحكاـ في شرح غرر األحكاـ ،خسرك مبل (5)
 .(1/14)ج الشرح الكجيز ،زيداف (6)
 .(9/329(؛ كابف عابديف، الدر المختار )ج5/19الكاساني، بدائع الصنائع )ج (7)
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 دللة العرف عمى لفظ الشفيع: المسألة الثالثة
 صورة المسألة:

 " شفعة شفعة ". رجؿ قركم بمغو بيع دار أك أرض جاره فعمـ، فقاؿ:
 تحرير محل النزاع:

، كأنيا تصح بيذه (1)اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى أف الشفعة تصح بكؿ لفظ يدؿ عمييا
 .(2)المفظة عند المذىب الحنفي

إلى اعتبار العرؼ في ألفاظ الشفيع كأنيا تصح بيذه محمد بف الفضؿ كقد ذىب الشيخ اإلماـ 
 .(3)المفظة

مف صحة الشفعة ليذا المفظ كاعتبار داللة  يو الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿكيستدؿ لما ذىب إل
 العرؼ مف القكاعد الفقيية، كالمغة، كالمعقكؿ:

 األدلة

                       أول : القواعد الفقيية:

 .(4)قاعدة ) العادة محكمة (

معنى القاعدة: أف العادة معتبرة في بناء األحكاـ كألفاظ الشخص تفسر عمى عاداتيـ 
 .(5)كأعرافيـ

                                                           

(؛ كالصاكم، بمغة السالؾ 2/209)ج درر الحكاـ ،مبل خسرك(:؛ ك 9/329ابف عابديف، الدر المختار )ج (1)
(؛ 5/203ية المحتاج )ج(؛ كالرممي، نيا6/335)ج شرح مختصر خميؿ ،الزرقاني(؛ ك 3/47)ج
؛ (6/194)جاإلنصاؼ في معرفة الخبلؼ  ،المرداكمك  (؛2/368)ج أسنى المطالب ،األنصارمك 

، حيث أشاركا إلى أنيا تقع بكؿ لفظ يدؿ عمييا ما عدا (2/338كالبيكتي، شرح منتيى اإليرادات )ج
العرؼ عمى لفظ الشفيع،  المالكية عمى حسب تفضيؿ المسألة السابقة، كمف ألفاظيـ يفيـ جكاز داللة

 انظر المصادر السابقة.
 .(6/225ابف عابديف، حاشية ابف عابديف )ج (2)
 السابؽ. كالمرجع، (3/335)ج كقاضيخاف، فتاكل قاضيخاف(؛ 9/383)ج العناية شرح اليداية ،البابرتي (3)
 (1/93السيكطي، األشباه كالنظائر )ج (4)
، كذلؾ فإف (125-1/124(؛ كالزرقا، شرح القكاعد الفقيية )ج101-1/100)ج الكجيز في القكاعد ،زيداف (5)

 القاعدة السابقة في المسألة السابقة تصمح كذلؾ دليؿ عمى اعتبار صحة ىذه المفظة.
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كبالتالي إذا كاف عادة قكـ أك جماعة لفظة معينة في عقد الشفعة، فإنيا تعتبر في إثبات حؽ 
 الشفيع في الشفعة، مع العمـ أنو ال يكجد في الشرع ما يمنع أك يحصر لفظ الشفيع.

 المغة:        ثانيا : 

نا نقدر لفظة " التشريع فإن (1)حيث أف المغة العربية تعد مف أىـ األشياء التي يفيـ مف خبلليا
 شفعة " عمى أنيا مفعكؿ لفعؿ محذكؼ تقديره أردتيا شفعة.

 المعقول:        ثالثا : 

إف حصر ألفاظ الشفعة كعدـ اعتبار العرؼ في ألفاظ الشفيع فيو تضييؽ كحرج كىذا يتنافى مع 
 مقاصد الشريعة، التي جاءت لمتيسير كاعتبار أعراؼ الناس كأقكاليـ.

  

                                                           

 .(141-1/140)جعمـ أصكؿ الفقو ، خبلف (1)
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 السادس المبحث
 لت التصرف في المشفوع فيومسائل حا

 

 الشفعة تجب عمى الفور: المسألة األولى
 صورة المسألة:

 ؟.أك عمى ابنو قبمو، ىؿ تسقط شفعتو               ن        ن                             رجؿ اشترل عقارا  أك أرضا  فجاء شفيعيا عميو، فسمـ عميو 
 تحرير محل النزاع:

تفؽ الذيف قالكا ، كا(1)اختمؼ أصحاب المذاىب األربعة في اشتراط الفكر لطمب الشفعة عند العمـ
 بكجكب الفكر عمى أف السبلـ قبؿ طمب الشفعة عمى المشترم ال يسقط الشفعة.

كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى أف الشفعة تجب عمى الفكر كأف سبلـ الشفيع عمى 
 .(2)المشترم ال يسقط حقو بخبلؼ السبلـ عمى ابنو قبمو

                                                           

 كمسألة كجكب الفكر في طمب الشفعة عمى قكليف: (1)
ة كالشافعية كالحنابمة كقالكا باشتراط طمب الشفعة عمى الفكر كي ال ذىب إليو كؿ مف الحنفي :القول األول

حيدر، درر تسقط عند العمـ، أما إذا لـ يكف يعمـ عف البيع فإف حقو ال يسقط ميما طالت الفترة. انظر 
(؛ 5/19(؛ كالكاساني، بدائع الصنائع )ج257-5/247(؛ كابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج2/698الحكاـ )ج
(؛ كالماكردم، الحاكم 14/319(؛ كالنككم، المجمكع )ج9/330)ج يف، الدر المختاركابف عابد

(؛ 8/47(؛ كالبجريمي، حاشية البجريمي )ج3/307(؛ كالشربيني، مغني المحتاج )ج240-7/238)ج
 .(142-4/141(؛ كالبيكتي، كشاؼ  القناع )ج5/477كابف قدامة، المغني )ج

عمييا ال تسقط بيا الشفعة حاؿ العمـ كعدـ الطمب مثؿ: الصبلة كقد عددكا صكرة مماثمة يمكف القياس 
كاألذاف كالطعاـ كالخركج مف الخبلء، كىي الحاجات األساسية التي ال يعد التشاغؿ بيا دليؿ عمى إسقاط 

 الشفعة.
ما : ذىب إليو المالكية أف الشفعة ال تجب عمى الفكر عند العمـ بالبيع، كأف حقو ال يسقط ميالقول الثاني

طالت فترة عدـ الطمب، ما لـ يصرح أك يصدر منو فعؿ يدؿ عمى إسقاطيا مثؿ: مساكمة المشترم، أك 
(؛ كالصاكم، 3/485(؛ كالدردير، الشرح الكبير )ج375-7/374القرافي، الذخيرة )جاالستئجار منو. انظر 

ف اختمؼ المذىب ا(2/327(؛ كالعدكم، حاشية العدكم )ج3/408بمغة السالؾ )ج لمالكي في الفترة التي                      ، كا 
؛ كاإلماـ مالؾ، المدكنة ال يسقط معيا الشفعة مع العمـ بالبيع كالراجح أنيا سنة. انظر المصادر السابقة

 .(1/189الغرناطي، القكانيف الفقيية )جك ، (3/409(؛ كالصاكم، بمغة السالؾ )ج4/217)ج
 .(3/470قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج (2)
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 ؿ:كيستدؿ لما ذىب إليو مف السنة، كالمعقك 
 األدلة

 .(1): " الشفعة كحؿ العقاؿ "   قاؿ رسكؿ ا : عف ابف عمر           أول : السنة
كجو الداللة: إف الشفعة تفكت إذا لـ يبادر كيسارع ليا الشفيع مثؿ فكات الجمؿ إذا حمت مف 

 ، فقد دؿ الحديث عمى اشتراط فكر الطمب عند العمـ بالبيع.(2)عقاليا
 :                         ثانيا : المعقول: من وجيين

أحدىما: إف السبلـ سنة فبل يبطؿ بو الحؽ في الشفعة، كىك يفتتح بو الكبلـ فبل يعد دليؿ عمى 
 .(3)اإلعراض عف الشفعة

، كالسبلـ عمى (4)اآلخر: إف الشفعة حؽ ضعيؼ فتجب عمى الفكر ألنيا تبطؿ باإلعراض
 المشترم ال يعد مف صكر اإلعراض ال صراحة كال داللة.

 
 

 رف المشتري في المشفوعتص: المسألة الثانية
 صورة المسألة:

                 ن        ن                              ، كتصرؼ فييا بناء  أك ىدما  أك رفع مف تراب األرض، ىؿ يبطؿ  ن ا                ن         رجؿ اشترل أرضا  أك عقار 
 .؟ كما ىك الثمف الذم يأخذ بو الشفعة ؟، حؽ الشفيع ليذا التصرؼ

 
 

                                                           

قاؿ ، [2500: رقـ الحديث 2/835بف ماجة، كتاب الشفعة/ باب طمب الشفعة، ابف ماجة: سنف ا] (1)
 .( 1/503ج -3439ظر: ضعيؼ الجامع الصغير: رقـ ناأللباني: ضعيؼ )ا

، حتى لك قاؿ عند العمـ سبحاف ا أك الحمد  ال يعد ذلؾ إسقاط (1/180)ج شرح ابف ماجة ،سيكطيال (2)
، تبييف الزيمعي(؛ ك 5/17الكاساني، بدائع الصنائع )جى المشترم. انظر لشفعتو فمف باب أكلى السبلـ عم

 .(5/257الحقائؽ )ج
(؛ 5/477(؛ كابف قدامة، المغني )ج14/319(؛ النككم، المجمكع )ج5/257، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي (3)

ؿ ألنو ليس ، كبالتالي إذا رد السبلـ عمى غيره أك عمى ابنو تبط(4/142كالبيكتي، كشاؼ  القناع )ج
 محتاج إليو.

 .(9/320(؛ كابف عابديف، الدر المختار )ج2/107الغنيمي، المباب في شرح الكتاب )ج (4)
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 تحرير محل النزاع:
 ، (1)ك الدار ال يبطؿ الشفعة فيياأف تصرؼ المشترم في العقار أ عمى المذاىب األربعة أصحاب اتفؽ

، كاختمفكا في (2)كأف الثمف الكاجب دفعو مف قبؿ الشفيع ىك ما دفع لمبائع عند البيع ما لـ يتصرؼ
 .(3)ثمف الشفعة بعد التصرؼ مف قبؿ المشترم

كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ أف تصرؼ المشترم ال يبطؿ الشفعة كيأخذ الشفيع 
 .(4)رض في حاؿ نقصانيا أك زيادتيا بحصتيا مف الثمفالدار أك األ

 كيستدؿ لو مف السنة كالقكاعد الفقيية كالمعقكؿ.
 

                                                           

، تبييف الزيمعي(؛ ك 5/180(؛  كالشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج9/340ابف عابديف، الدر المختار )ج (1)
(؛ 3/494ردير، الشرح الكبير )ج(؛ كالد6/179(؛ كالخرشي، شرح مختصر خميؿ )ج5/250الحقائؽ )ج

(؛ كابف قدامة، المغني 5/97(؛ كالنككم، ركضة الطالبيف )ج11/491كالرافعي، العزيز شرح الكجيز )ج
 .(5/477)ج

(؛ كالدردير، الشرح الكبير 2/116(؛ كالغنيمي، المباب شرح الكتاب )ج5/248، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي (2)
(؛ كالنجدم، حاشية 14/320(؛ النككم، المجمكع )ج1/189الفقيية )ج (؛ كالغرناطي، القكانيف3/484)ج

 .(4/150(؛ كالبيكتي، كشاؼ  القناع )ج6/426الركض المربع )ج
 المسألة في حدكث البناء أك النقص كالزيادة عمى قكليف: (3)

ما أف يأخذ إفعة و عند الشإنفي األرض  ىبن ذا: ذىب إليو الحنفية كبعض المالكية أف المشترم إالقول األول
ما إية فإف الشفيع مخير ك الثمف فقط أك يأمر بالقمع ما لـ يترتب ضرر عمى األرض، أما في حاؿ اآلفة السما

الترؾ أك األخذ بالقيمة، أما إذا ضرب بعض المبيع فإنو يأخذ الباقي بحصتو مف الثمف، كذلؾ عمى تفصيؿ 
ابف عابديف، فعؿ المشترم ال يطكؿ المجاؿ لسرده. انظر ا بآفة سماكية أك تعدم أك إميطكؿ في تغير المبيع 

-5/250، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي(؛ ك 28-5/25(؛ كالكاساني، بدائع الصنائع )ج9/340الدر المختار )ج
 .(3/494(؛ كالدردير، الشرح الكبير )ج6/179(؛ كالخرشي، شرح مختصر خميؿ )ج251

ثر كالشافعية كالحنابمة، أف المشترم إذا أحدث زيادة في العقار أك : ذىب إليو المالكية عمى األكالقول الثاني
األرض فإف الشفيع مخير بيف األخذ بالثمف كحصتو المستجد مف البناء أك الترؾ، كذلؾ في حاؿ نقص 

الصاكم، بمغة ر المبيع سكاء بفعمو أك فعؿ أجنبي، ألف المشترم تصرؼ في ممكو فيك غير متعدم. انظ
(؛ كالنككم، 5/331، التاج كاإلكميؿ )جالقاسـ(؛ ك 4/224(؛ كاإلماـ مالؾ، المدكنة )ج3/416السالؾ )ج

(؛ كالبيكتي، كشاؼ  القناع 11/491(؛ كالرافعي، العزيز شرح الكجيز )ج5/97ركضة الطالبيف )ج
، حتى أف الحنابمة (5/477(؛ كابف قدامة، المغني )ج2/232(؛ كأبك محمد المقدسي، الكافي )ج4/50)ج
 ا عمى أف نقص األرض أف المشترم ال يضمنو.نصك 

 .(3/483(؛ كقاضيخاف، فتاكم قاضيخاف )ج5/181الشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج (4)
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 األدلة
             أول : السنة:

          ن                                          ساكمو بيتا  بأربع مائة مثقاؿ فقاؿ لكال أنني سمعت رسكؿ                     ن عف أبي رافع أف سعدا    قكلو 
 .(1)يقكؿ: " الجار أحؽ بصقبو لما أعطيتؾ "  ا 

، كمعمـك أف الحؽ (2)سكاء الجار أك الشريؾ اللة: فقد دؿ الحديث أف الشفعة حؽ لمشفيعكجو الد
 ال يسقط حتى لك تصرؼ غير صاحبو بو.

                         ثانيا : القواعد الفقيية:
كمعنى القاعدة أنو ال يجكز لئلنساف أف يمحؽ الضرر بغيره كال  (3)قاعدة ) ال ضرر كال ضرار (

لمشترم ال يصح لو منع الشفعة عف الشفيع حتى ال يمحقو ، فكما أف ا(4)يرد الضرر بالضرر
 الضرر، كذلؾ ال يجكز إلزامو بجميع الثمف حاؿ نقصاف المبيع ألف ذلؾ ضرر يمحقو.

 :ثالثة وجوه                   ثالثا : المعقول من 
، حيث أف الثمف مقسط في الصفقة عمى أجزاء المبيع فما بقي (5): إف الشفعة مثؿ البيعاألكؿ

                            ن                      ، كما لك اشترل مع الشقص سيفا ، فإنو يأخذه بحصتو مف (6)بحصتو مف الثمفمف المبيع يأخذ 
 .، ألف اإلنقاص إضرار بالمشترمالثمف
: إف إلزاـ الشفيع أف يأخذ المبيع بجميع الثمف حاؿ نقصانو فيو ضرر عمى الشفيع، الثاني

خذ الشفيع المبيع كالعكس في حاؿ زيادتو فإنو يأخذه بالثمف كقيمة الزيادة في البناء، أم أف أ
 .(7)عدؿ لكؿ مف الشفيع كالمشترمفيو بحصتو مف الثمف 

الثالث: إف األخذ بالثمف فيو تحقيؽ لمعنى الشفعة، كىك تمميؾ ما تممؾ بو المشترم، كاألخذ 
 .(8)بالقيمة ال ضرر فييا عمى المشترم أك الشفيع

                                                           

 .[6978: رقـ الحديث 9/28]البخارم: صحيح البخارم/ باب الشفعة،  (1)
 .(382-6/381)جشرح صحيح البخارم  ،ابف بطاؿ (2)
 .(1/299ر )جابف نجيـ، األشباه كالنظائ (3)
 .(1/93الزرقا، شرح القكاعد الفقيية )ج (4)
(؛ 2/748)جالشامؿ في فقو اإلماـ مالؾ  ،أبك البقاء(؛ ك 6/179الخرشي، شرح مختصر خميؿ )ج (5)

 (.4/151كالبيكتي، كشاؼ القناع )ج
 (.3/303(؛ كالشربيني، مغني المحتاج )ج14/310النككم، المجمكع )ج (6)

 .(5/28الصنائع )جالكاساني، بدائع  (7)
 .28-5/26جالمرجع السابؽ،  (8)
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 الحيمة في الشفعة: المسألة الثالثة
 صورة المسألة:

عشر الدار بمبمغ ثميف ثـ باع تسعة أعشارىا بثمف قميؿ، ككاف لمجار حؽ الشفعة في رجؿ باع 
 ؟.حيمة في إبطاؿ حؽ الشفيع "الجار"العشر األكؿ، ألف المشترم أصبح شريؾ، ىؿ تصح ىذه ال

 تحرير محل النزاع:
، (1)اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى جكاز الشفعة لمشريؾ، كاختمفكا في جكاز شفعة الجار

 .(2)ككذلؾ اختمفكا في جكاز استعماؿ الحيؿ في إبطاؿ الشفعة
كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى أف الحيمة في الشفعة جائزة كال يبطؿ معيا حؽ 

 .(3)المشترم، كفي مثؿ ىذه الصكرة يحمؼ عمى أف المبيع كاف تمجئو
                                                           

بداية المجتيد  ،القرطبي(؛ ك 188-1/187الغنيمي، المباب )ج(؛ ك 9-5/8الكاساني، بدائع الصنائع )ج (1)
(؛ كالشربيني، 14/303(؛ النككم، المجمكع )ج2/325العدكم، حاشية العدكم )ج(؛ ك 258-2/257)ج

(؛ كالنجدم، حاشية الركض المربع 5/511، المغني )ج(؛ كابف قدامة2/297مغني المحتاج )ج
 ، كبالتالي يفيـ مف ىذا الرأم أف ىذه الصكرة ال شفعة فييا عند الجميكر.(5/432)ج

 كمسألة جكاز استعماؿ الحيمة في إبطاؿ حؽ الشفيع عمى قكليف: (2)
ؿ الحيمة إلبطاؿ الشفعة، ذىب إليو كؿ مف الحنفية عمى المشيكر كالشافعية بكراىة استعما :القول األول

                                                       ن                                      ف فرؽ الحنفية فعند أبك يكسؼ أنيا ال تكره قبؿ كجكبيا خبلفا  لمحمد، أما بعد الكجكب تكره، لكف يسقط    ا  ك 
معيا حؽ الشفيع، كقد ساؽ العمماء صكر كثيرة لمحيؿ في الشفعة منيا: أف ييب الجزء المجاكر المشترم 

يبيعو الباقي، أك أف يقكؿ لمشفيع بعد البيع صالحتؾ عمى ثـ يبيعو الباقي، أك أف يقر بو لممشترم ثـ 
                     ن                                                                          الشفعة، أف يؤجره شيئا  بجزء شائع مف العقار ثـ يشتريو ألنو صار شريؾ، أك أف يبيع الدار إال ذراع مما 
يقابؿ الشفيع، أك أف يشترم بثمف مرتفع ثـ يبرئو عف الباقي، كال يطكؿ المجاؿ لحصر تمؾ الصكر. انظر 

(؛ كبرىاف الديف مازه، المحيط 4/39(؛ كالمرغياني، اليداية )ج5/261دائع الصنائع )جالكاساني، ب
(؛ 3/15(؛ كالرافعي، العزيز شرح الكجيز )ج5/261، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي(؛ ك 7/291البرىاني )ج

 .(5/116(؛ كالنككم، ركضة الطالبيف )ج20/380كاألنصارم، أسنى المطالب )ج
يو الحنابمة كالراجح عند المالكية بعدـ جكاز الحيمة في الشفعة ألنيا شرعت لدفع : ذىب إلالقول الثاني

(؛ كابف 5/511(؛ كابف قدامة، المغني )ج336-7/368القرافي، الذخيرة )جالضرر عف الشريؾ. انظر 
 .(5/429)ج قاسـ النجدم، حاشية الركض المربعابف (؛ ك 135مفمح، المبدع )ص

كر منيا: أف يظير البيع كىك غير مكجكد حقيقة كقد أشيد عمى ذلؾ، أك يذكر ثمف كبيع التمجئة لو عدة ص (3)
معو العقد  خعمني مرتفع كفي حقيقة األمر الثمف أقؿ، كقد ذىب الحنفية إلى بطبلف مثؿ ذلؾ البيع كينفس

الشيخ النظاـ، (؛ ك 3/480قاضيخاف، فتاكم قاضيخاف )ج ،عمى خبلؼ في صكر التمجئة الكثيرة. انظر
(؛ كالكاساني، بدائع 2/278(؛ كابف عابديف، حاشية ابف عابديف )ج211-3/210لفتاكل اليندية )جا

 .(178-5/176الصنائع )ج
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 كؿ.بأدلة القائميف بجكاز الحيؿ مف القرآف كالمعق لوكيستدؿ 
 األدلة

                     أول : القرآن الكريم:

َََثَ ﴿قكلو تعالى:  َََُوََلَََتَ ََفاَْضَبَبََ َْ ََ ْ ََ َ ََ ََ َ َِ ِّ َََ ِ
َْ َ ََ ﴾ (1). 

كجو الداللة: فيذه اآلية تدؿ عمى جكاز استعماؿ الحيؿ في الشرع التي يتكصؿ بيا اإلنساف عند 
، كال شؾ مف ىذه الحيؿ الجائزة (2)دفع الضر عف نفسو كعف غيره، كال يبطؿ معيا كاجب شرعي

 تي تككف في الشفعة مثؿ الصكرة السابقة.ال

 :ثالثة وجوه                    ثانيا : المعقول: من 

: إف الحيمة ىي منع مف الكجكب بمباشرة سبب االمتناع كالشراء كاليبة فبل ضرر عمى األكؿ
 .(3)الشفيع حيث أف الحؽ لـ يجب بعد

أف قالكا الذيف : إف المشترم إذا حمؼ عمى عدـ الحيمة ال يثبت الحؽ لمشفيع عمى قكؿ الثاني
الحيمة ال يسقط معيا حؽ المشترم، أما تحميفو عمى التمجئة عمى العقد فيو إبطاؿ لمعقد مف 

، فيككف تحميفو عمى التمجئة أنفع لمشفيع مف الحمؼ عمى أصمو فيثبت حؽ الشفيع بالفسخ
 .(4)الحيمة

فع الضرر إف الحيمة في الشفعة ىي نكع مف دفع الضرر عف نفسو، كالحيمة لد: الثالث
 فقد يتضرر البائع بجكار الشفيع فيدفعو بالحيمة. .(5)مشركعة

                                                           

 [44]ص:  (1)
 (2/323)جركائع البياف  ،الصابكني(؛ ك 5/261)ج أحكاـ القرآف ،الجصاص (2)
 .(178-5/176(؛ كالكاساني، بدائع الصنائع )ج5/261، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي (3)
 .(3/141قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج (4)

 (.4/39(؛ كالمرفياني، اليداية )ج5/261)ج الزيمعي، تبييف الحقائؽ (5)



 
 

 

 

 

 

 

 

 رابعالفصل ال
 أحكام اإلجارة والمزارعة والمسابقة
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 األول المبحث
 مسائل األجرة عمى القرآن واستئجار األدنى لألعمى

 

 حكم األجرة عمى تعميم القرآن: المسألة األولى
 صورة المسألة:
  ليعممو القرآف عمى قدر معيف مف الماؿ؛ فما ىك حكـ ىذه األجرة؟           ن استأجر لرجبل  

 تحرير محل النزاع:
 .(1)اختمفت أصحاب المذاىب األربعة في جكاز أخذ األجرة عمى تعميـ القرآف الكريـ
 .(2)كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى جكاز أخذ األجرة عمى تعميـ القرآف

 سبب الخالف:
 خبلؼ إلى أمريف:يرجع سبب ال

أحدىما: كركد عدد مف األحاديث التي تنيى عف أخذ األجرة، فالذيف قالكا بصحتيا منعكا 
 .(3)األجرة، كالذيف ضعفكىا قالكا بجكاز أخذ األجرة

                                                           

 كمسألة أجرة تعميـ القرآف عمى قكليف: (1)
: ذىب إليو متقدمي الحنفية كركاية عند الحنابمة، قالكا بعدـ جكاز أخذ األجرة، كاستدلكا أنو ال القول األول

                            ن                  لعثماف بف العاصي كاتخذ مؤذنا  ال يأخذ عمى أذانو   ز األجرة، كبقكلو ك تج بللمفاعؿ فم ةإال قرب يقع
(؛ كابف عابديف، حاشية 3/240(؛ كالمرغياني، اليداية )ج4/189الكاساني، بدائع الصنائع )جأجر. انظر 

(؛ 6/63ير )ج؛ كابف قدامة، الشرح الكب(16/70(؛ كالسرخسي، المبسكط )ج9/47ابف عابديف )ج
 .(2/196(؛ كابف قدامة المقدسي، الكافي في فقو اإلماـ أحمد )ج6/135كالمرداكم، اإلنصاؼ )ج

اإلماـ مالؾ، ة عند الحنابمة قالكا بالجكاز. انظر ني: ذىب إليو كؿ مف المالكية كالشافعية كركاية ثاالقول الثاني
(؛ كالشربيني، 15/263النككم، المجمكع )جك (؛ 1/182، القكانيف الفقيية )ج(؛ كالغرناطي3/430المدكنة )ج

 .(2/301)ج اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد ،الحجاكم(؛ ك 2/324مغني المحتاج )ج
                                                                                   ن      أف القكؿ بجكاز أخذ األجرة عمى تعمـ القرآف يتكافؽ مع الكاقع الذم نحياه في عصرنا خصكصا  أننا  كال شؾ

ة بالقرآف كحفظو، كيكجد بيا عدد كبير مف األخكة نرل عدد كبير مف مراكز التحفيظ كالجمعيات الخاص
 المتفرغيف ليذا العمؿ، فمك قمنا بعدـ الجكاز ال نصرؼ الناس عف حفظ القرآف.

 .(5/125، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي(؛ ك 4/448الشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج (2)
 .(15/262النككم، المجمكع )ج (3)
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اآلخر: اختبلفيـ ىؿ تعميـ القرآف عبادة كقربة، ال يصح أخذ األجرة عمييا مثؿ الصبلة، أـ أف 
 .(1)يا األجر؛ ككذلؾ اختبلؼ مدل االىتماـ بالقرآف مف زمف آلخرفي يصحتعميـ القرآف حرفة 

 مف السنة كالمعقكؿ: محمد بف الفضؿ اإلماـالشيخ كيستدؿ لما ذىب إليو 
 األدلة

             أول : السنة:

 .(2)                             ن          : " إف أحؽ ما أخذتـ عميو أجرا  كتاب ا "عف ابف عباس   قكلو 

 از أخذ األجرة عمى تعميـ القرآف.كجو الداللة: فقد دؿ الحديث بمنطكقو عمى جك 

                 ثانيا : المعقول:

، فقد ضعؼ طمب القرآف في (3)كىك اختبلؼ أحكاؿ الناس مف حيث االىتماـ بالعمـ كالقرآف
عصر المتأخريف، كزىد الناس كذلؾ النشغاليـ بأعماليـ، فإذا قمنا بعدـ جكاز األجرة ألدل ذلؾ 

 .(4)ز أخذ األجرة، فاألحكاـ تختمؼ مف زماف آلخرلضياع القرآف، كىذا الذم جعميـ يفتكف بجكا
 

 استئجار الكافر لممسمم: المسألة الثانية
 صورة المسألة:

                      ن                                                استأجر رجؿ كافر مسمما  لمخدمة كلعمؿ آخر غير الخدمة، ىؿ تصح ىذه اإلجارة؟
 تحرير محل النزاع:

عادم عند  اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى أنو يجكز لممسمـ أف يأجر نفسو في عمؿ
 .(5)الكافر، كاختمفكا في استئجاره في الخدمة

                                                           

 .(5/125، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي(؛ ك 12/301ابف قدامة، المغني )ج (1)
 .[5337: رقـ الحديث الشرط في الرقية / باب، كتاب المرضى]البخارم: صحيح البخارم (2)
 ؛ كابف قدامة، الشرح الكبير (15/263النككم، المجمكع )جك (؛ 18/293الغنيمي: عمدة القارئ،  (3)

 .(6/36)ج
سبقنا مف مف ماف ز ، ىذا في (4/189كاساني، بدائع الصنائع )ج(؛ كال5/125، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي (4)

 د.تقاعس كضعؼ لمحفاظ، فكيؼ لك عاش ىؤالء لعصرنا، لقالكا بالجكاز كأش

 عمى قكليف:                            ى          مسألة استئجار الكافر المسمـ  في الخدمةك  (5)
= 
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اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى جكاز استئجار الكافر لممسمـ لعمؿ عادم دكف الشيخ كقد ذىب 
 .(1)الخدمة

 سبب الخالف:

لعؿ الخبلؼ يرجع ىؿ الخدمة لمكافر تشتمؿ عمى اإلذالؿ أـ ال؟ فمف قاؿ فييا إذالؿ قاؿ بالمنع 
كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى جكاز استئجار الكافر المسمـ  .(2)يـكاآلخريف عكس

 .(3)في عمؿ غير الخدمة كعدـ جكاز استئجاره لمخدمة
 كيستدؿ لو مف القرآف كعمؿ الصحابة كالمعقكؿ:

 األدلة
                     أول : القرآن الكريم:

ًََ ﴿قكلو تعالى:  َاَل َلََعَ ٌَ َلََوََكَفَري َََُوَهٌَََيََعَنَاَّللََ ْ َََ َ ََ َ ََ َ َِ ِ َ
ََ َْ ِ ََ  ََ ََ ََ ََ ْ ََ ََ ََ ََنَيََسَبيَلَََ ََؤَي ًَ َ َِ ََ َ ََ َِ َِ َْ ﴾ (4). 

كجو الداللة: فقد دلت اآلية عمى أنو ال يصح إذالؿ المسمـ مف قبؿ الكافر كفي خدمتو لو كلك 
 .(5)بأجر ألنو إذالؿ لو فبل يصح

=_________________________________________________________________________ 

المحيط  ،الديف مازهبرىاف  :ممسمـ. انظرل: ذىب إليو الحنفية كقالكا بكراىة استئجار الكافر القول األول
(؛ 4/435(؛ كالشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج4/689(؛ كالكاساني، بدائع الصنائع )ج8/40)ج البرىاني

ف كجد في األصؿ القكؿ بجكاز الخدمة لمكافر، أما الكراىة فيي لما فيو مف (3/44)ج المدكنة ،مالؾك                                                                           ، كا 
ابديف القكؿ بعدـ جكاز الخدمة كيجكز استئجاره في حاشية ابف ع تكجد أنياإلذالؿ لممسمـ، مع العمـ 

 ، كدليؿ الجكاز أنو عقد معاكضة فيصح كالبيع.(6/53ابف عابديف، حاشية ابف عابديف )جلمعمؿ. انظر 
 :ئجار الكافر المسمـ لمخدمة. انظر: ذىب إليو المالكية كالشافعية كالحنابمة إلى عدـ جكاز استالقول الثاني

لغرناطي، القكانيف الفقيية كا، (4/19(؛ كالدردير، الشرح الكبير )ج2/249م )جكالعدكم، حاشية العدك 
الكافي  ،المقدسي(؛ ك 4/323(؛ كابف قدامة، المغني )ج5/154(؛ كالقرطبي، البياف كالتحصيؿ )ج1/181)ج

، مع العمـ أف المالكية في (8/326(؛ كالبجريمي، حاشية البجريمي )ج2/169)جفي فقو اإلماـ أحمد 
 .، أما إذا كاف يرد عميو كؿ مف المسمـ كالكافر جاززستئجار لعمؿ ال يرد عميو إال الكافر قالكا بعدـ الجكااال

 .(2/168قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج (1)
 .(2/108)ج إعانة الطالبيف ،النككمك  (؛4/186الكاساني، بدائع الصنائع )ج (2)
 .(2/168قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج (3)
 [14اء: ]النس (4)

الدمياطي، إعانة (؛ ك 5/420(؛ كالقرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )ج1/269البيضاكم، تفسير البيضاكم )ج (5)
 .(2/108الطالبيف )ج
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                     ثانيا : فعل الصحابة:
ٌ                                                        أج ر نفسو لييكدم عمى أف يسقي لو كؿ دلك بتمرة، كأخبر النبي  إف عمي بف أبي طالب     

 ميو، ففي ذلؾ دليؿ عمى جكاز االستئجار في غير الخدمة.كلـ ينكر ع
                 ثالثا : المعقول:

 .(1)كىك أف االستئجار في غير الخدمة عقد ال إذالؿ فيو كال دناءة، بخبلؼ الخدمة
 استئجار البن لألب: المسألة الثالثة
 صورة المسألة:

 رجؿ أجر نفسو البنو لعمؿ عادم، ىؿ تصح تمؾ اإلجارة ؟.
 النزاع: تحرير محل

، كاختمفكا في جكاز استئجار (2)اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى جكاز استئجار الكالد لكلده
 .(3)االبف لؤلب في األعماؿ العادية

 
                                                           

النككم، المجمكع ك (؛ 7/497(؛ كالصاكم، بمغة السالؾ )ج2/249العدكم، حاشية العدكم )ج (1)
 .(1/266كالبيكتي، الركض المربع )ج(؛ 5/309(؛ كالنجدم، حاشية الركض المربع )ج15/257)ج

عمى خبلؼ بسيط بينيـ فنجد أنيـ في استئجار األب ابنو لمخدمة قاؿ الحنفية كالحنابمة كالمالكية بعدـ  (2)
الكاساني،  :الجكاز ألف خدمتو كاجبة ألبيو، كذىب الشافعية إلى كراىة استئجار األب ابنو لمخدمة. انظر

(؛ 2/523(؛ كالدردير، الشرح الكبير )ج16/107رخسي، المبسكط )ج(؛ كالس4/177بدائع الصنائع )ج
(؛ كالمرداكم، اإلنصاؼ 2/265(؛ كالشربيني، مغني المحتاج )ج2/316)ج أسنى المطالب ،األنصارمك 

 .(6/23)ج اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد ،الحجاكمك  (؛6/23)ج
 عمى قكليف: مسألة استئجار االبف ألبيوك  (3)

ىب إليو كؿ مف الحنفية كالشافعية كالحنابمة إلى جكاز استئجار االبف ألبيو في األعماؿ : ذالقول األول
ي كغيرىا، أما في الخدمة فقد اختمفكا فقاؿ الحنفية كالحنابمة إلى عدـ جكاز استئجار عالعادية مف زراعة كر 
الفتاكل اليندية  الشيخ النظاـ،إذالؿ، كذىب الشافعية لكراىة الخدمة. انظر  فيواالبف ألبيو ألف 

ألنصارم: (؛ كا16/82(؛ كالسرخسي، المبسكط )ج4/179(؛ كالكاساني، بدائع الصنائع )ج4/435)ج
(؛ كالشربيني، مغني المحتاج 12/278(؛ كالرافعي، العزيز شرح الكجيز )ج2/326)ج أسنى المطالب

 .(7/197فركع )ج(؛ كابف مفمح، ال6/23)ج المقدسي(؛ ك 6/23(؛ كالمرداكم، اإلنصاؼ )ج2/265)ج
اإلماـ مالؾ،  :: ذىب إليو المالكية إلى كراىة استئجار االبف ألبيو ألف فييا إذالؿ. انظرالقول الثاني
 .(2/523(؛ كالدردير، الشرح الكبير )ج3/440المدكنة )ج
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 سبب الخالف:

لعؿ الخبلؼ يرجع إلى األثر الناتج عف العقد، ىؿ فيو إذالؿ لؤلب أـ ال ؟، فمف قاؿ أف فيو 
 سائر العقكد لـ يمنع.    ن                       إذالال  كره، كمف قاؿ أنو عقد ك

 .(1)كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى جكاز استئجار االبف ألبيو

 كيستدؿ لو مف القياس كالمعقكؿ:
 األدلة

               أول : القياس: 

، (2)قياس بيع االبف عمى األب، كذلؾ يجكز لبلبف استئجار األب ألف كؿ منيما عقد معاكضة
 كيجكز العكس.
                 ثانيا : المعقول:

 .(3)استئجار االبف لؤلب ال إذالؿ فيو فيك جائز إف

  

                                                           

 .(2/872غانـ، مجمع الضمانات )جابف  (1)
 .(4/179الكاساني، بدائع الصنائع )ج (2)
 .(2/326)ج ى المطالبأسن األنصارم، (3)
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 الثاني المبحث
 مسائل اإلجارة الطويمة

 حكم اإلجارة الطويمة: المسألة األولى
 صورة المسألة:

اإلجارة الطكيمة ىي نكع مف أنكاع اإلجارات التي كانت منتشرة في بخارل، كىي تأجير األرض 
                                                  ن ياـ مف كؿ سنة كيجعؿ كؿ سنة مف التسعة كالعشريف عاما                         ن          أك العقار ثبلثيف سنة مثبل  إال ثبلثة أ

 ، ىؿ تصح مثؿ تمؾ اإلجارة ؟.(1)    ن     ن                              أجرا  قميبل  كبقية األجرة تككف لمسنة األخيرة
 تحرير محل النزاع:

نما اختمؼ فيو عمماء المذىب الحنفي عمى                                                                                     إف مثؿ ىذا النكع ال يكجد في المذاىب األخرل، كا 
 .(2)قكليف

 .(3)ماـ محمد بف الفضؿ إلى جكاز مثؿ ذلؾ النكع مف اإلجارةكقد ذىب الشيخ اإل
 سبب الخالف:

يرجع سبب الخبلؼ في اإلجارة الطكيمة إلى اختبلفيـ في حكـ الثبلثة أياـ المستثناة مف كؿ 
، باعتبار (4)سنة، فمف قاؿ أنيا تفسد العقد قاؿ بعدـ الجكاز، كمف قاؿ ال تفسد العقد قاؿ بالجكاز

 ف العقد.أنيا خارجة ع
                                                           

(؛ كابف 6/139(؛  كالشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج8/327برىاف الديف مازة، المحيط البرىاني )ج (1)
 ، المراجع األخرل لممذاىب الثبلثة في مسائؿ اإلجارة.(6/10عابديف، حاشية ابف عابديف )ج

 كحكـ اإلجارة الطكيمة مف حيث الجكاز عمى قكليف: (2)
الممؾ لمعقار المؤجر، كألنيا إجارة  ادعاء                                           ن    : ذىب إليو أبك حنيفة بعدـ الجكاز، كذلؾ خكفا  مف ولالقول األ 

الغنيمي، المباب في شرح الكتاب كاحدة شرط فييا الخيار أكثر مف ثبلثة أياـ كىذا مفسد لمعقد. انظر 
(؛ كبرىاف الديف 4/402(؛ كابف عابديف، الدر المختار )ج8/20(؛ كابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج1/179)ج

 .(8/328مازه، المحيط البرىاني )ج
. : ذىب إليو ابف نجيـ كمشايخ مدينة بمخ كبخارل قالكا بجكاز مثؿ ذلؾ النكع مف اإلجارةالقول الثاني

، كالمصادر السابقة، مع العمـ أف المذىب الحنفي كاف يناقش (8/20انظر: ابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج
ير مف الجمؿ كأنيا خاصة بأىؿ بخارل، أما المذاىب األخرل فقد تكممكا عف حكـ في كث ىذه اإلجارة 

اإلجارة كفترة طكيمة لمكقؼ أك حكـ طكؿ فترة اإلجارة كما مر في مسائؿ الكقؼ أك مسألة تحديد فترة 
 العادية. اإلجارة

(؛ كابف 6/139ندية )ج(؛  كالشيخ النظاـ، الفتاكل الي8/327برىاف الديف مازة، المحيط البرىاني )ج (3)
 ، كالمراجع األخرل لممذاىب الثبلثة في مسائؿ اإلجارة.(6/10عابديف، حاشية ابف عابديف )ج

 .(6/10(؛ كابف عابديف، حاشية ابف عابديف )ج6/139الشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج (4)
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 مف العرؼ، كالمعقكؿ، كالحاجة: محمد بف الفضؿ اإلماـ الشيخ كيستدؿ لما ذىب إليو
 األدلة

             أول : العرف:

حيث تعارؼ الناس في أىؿ بخارل عمى جكاز مثؿ ذلؾ النكع مف اإلجارة، كال شؾ أف العرؼ 
فيك عند ا                                                                      ن معتبر في جكاز األحكاـ حيث أنو ال يكجد نص يعارضو، كما رآه المسممكف حسنا  

 .(1)حسف
                 ثانيا : المعقول:

إف األياـ الثبلثة مف كؿ سنة ليست داخمة في اإلجارة فبل يعد ذلؾ بشرط لمخيار في اإلجارة 
 .(2)أكثر مف ثبلثة أياـ بؿ ىك استثناء ليا مف آخر كؿ سنة

                ثالثا : الحاجة:
ر آخر الفترة لغالبية حيث أف المستأجر مف خبلليا يضمف عدـ إخراجو مف الدار ألنو ينتظ

 .(4)، كما ضاؽ عمى الناس أمر إال اتسع حكمو(3)المبمغ
 

 

 

 

 حكم الستئجار لفترة ل يعيشيا العاقدان: المسألة الثانية
 صورة المسألة:

                ن                                                       استأجر رجؿ منزال  لفترة يغمب عمى ظنو أنو ال يعيش فييا، ما حكـ تمؾ اإلجارة؟
 
 

                                                           

، كتصمح قاعدة (1/125ية )ج(؛ كالزرقا، شرح القكاعد الفقي1/101)ج شرح الكجيز في القكاعد ،زيداف (1)
معينة ككقائع أجازكىا مف حيث إخراج  ثالعادة محكمة دليؿ ليذه المسألة كذلؾ، كلعؿ أىؿ بخارل لحكاد

 بؿ االنتياء مف اإلجارة.قالمؤجر لممستأجر 
، حيث إف (6/10(؛ كابف عابديف، حاشية ابف عابديف )ج8/327برىاف الديف مازة، المحيط البرىاني )ج (2)

 يف قالكا بالمنع استدلكا أنيا تشتمؿ عمى أكثر مف ثبلث أياـ كخيار لمشرط كىذا مبطؿ لمعقد.الذ
 .(4/402(؛ كابف عابديف، الدر المختار )ج8/20ابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج (3)
 .(6/90ابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج (4)
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 تحرير محل النزاع:
 ، كاختمفكا في المدة (1)ألربعة عمى أنو ال بد مف تحديد مدة اإلجارةاتفؽ أصحاب المذاىب ا
 .(2)المسمكح بيا لعقد اإلجارة

 سبب الخالف:

 لعؿ الخبلؼ يرجع إلى أمريف:

أحدىما: اختبلفيـ في بقاء عقد اإلجارة بعد مكت أحد العاقديف، فالذيف قالكا يبقى قالكا بالجكاز 
 كالذيف قالكا ال يبقى عمى المنع.

اآلخر: اختبلفيـ في حكـ تحديد أعمى مدة لئلجارة، ىؿ عميو دليؿ أـ القكؿ بو يعتبر تحكـ ببل 
 .(3)دليؿ

                                                           

(؛ كالدردير، الشرح الكبير 4/12(؛ كالدسكقي، حاشية الدسكقي)ج5/106، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي (1)
(؛ كابف قدامة، المغني 7/405(؛ كالماكردم، الحاكم )ج15/266النككم، المجمكع )جك (؛ 4/12)ج
 .(5/24(؛ كابف مفمح، المبدع )ج6/7)ج

 كمسألة فترة اإلجارة عمى قكليف: (2)
ف : ذىب إليو الحنفية كالحنابمة أنيا تصح مع أم مدة بشرط إمكانية القول األول                          بقاء العيف المؤجرة، كا 

الثبلثيف سنة، كبالتالي عند الحنفية يصح التأجير لفترة طكيمة ال  زكجد قكؿ عند الحنفية أنيا ال تتجاك 
، تبييف الحقائؽ الزيمعيشرع مف قبمنا، فبل معنى لممنع. انظر بيعشانيا كاستدلكا أف المدة محددة ك 

(؛ كالنجدم، حاشية الركض 6/46ة، الشرح الكبير )ج؛ كابف قدام(2/88الغنيمي، المباب )ج، 5/106)ج
، كلـ أجد الحنابمة (6/7(؛ كابف قدامة، المغني )ج6/29(؛ كالمرداكم، اإلنصاؼ )ج5/317المربع )ج

 تكممكا عف اإلجارة لفترة ال يعيشيا المستأجر إال في باب الكقؼ.
حديد، فعند المالكية في إجارة الدكر ثبلثيف ال بد مف التقالكا : ذىب إليو المالكية كالشافعية القول الثاني

سنة، كاألرض خمس سنكات، أما الشافعية يكجد عندىـ ركايتاف، األصح أنيا تصح لسنة كالثانية يجكز 
ثبلثيف سنة، حيث أف السنة ىي التي يكمؿ فييا المنافع لمزراعة كال يتغير فييا العقار، كمنو يفيـ أف 

الخرشي، شرح مختصر ة يبقى معيا العقار أك العيف المؤجرة. انظر الضابط عندىـ ىك الجكاز في فتر 
النككم، ك (؛ 3/482(؛ كالصاكم، بمغة السالؾ )ج14/12(؛ كالدردير، الشرح الكبير )ج7/11خميؿ )ج

، كلـ (2/349(؛ كالشربيني، مغني المحتاج )ج5/305(؛ كالرممي، نياية المحتاج )ج15/266المجمكع )ج
الحديث عف فترة ال يعيش فييا العاقديف كلكف مف تحديدىـ يفيـ أنو ال يجكز لفترة أجد في تمؾ المكاضع 

 ال يعشانيا.
 .(6/46(؛ كالدردير، الشرح الكبير )ج6/7ابف قدامة، المغني )ج (3)
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كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى أنو ال بد مف تحديد مدة اإلجارة كأنو ال يصح عقد 
 .(1)اإلجارة لفترة ال يعيشيا العاقداف

 لقرآف، كالمعقكؿ:اإلماـ مف ا الشيخ كيستدؿ لما ذىب إليو
 األدلة

                     أول : القرآن الكريم:

اَتنَيََ ﴿: قكلو تعالى َِ َ َنَأٍَََكَحَكََإَحَدىَاَبَنَِتََ
َ
َريَدَأ

َ
َأ ََِإَِنَ َْ ََ َ ََ َ َّ ََ ََ ََََْ ََ َْ ِ ََ ََ ََ َِ َْ

ُ
ََ َْ
َ
ََ َُ َ َِ

ُ
ََ ّ َِ ِ َجَرَنَََ

َ
َنََتأ

َ
َأ َلََعََ َِ ََ َُ

ْ
َ ََ َ َْ

َ
ََ  َ ََ... ﴾ (2). 

 .(3)كجو الداللة: فقد دلت اآلية عمى أنو ال بد مف تحديد فترة اإلجارة، كشرع مف قبمنا شرع لنا
 قول:            ثانيا : المع

إف التأبيد في فترة اإلجارة يبطميا، كالغالب مف األحكاـ كالمتحقؽ منيا، فأصبح االتفاؽ عمى 
 .(4)                     ن                          فترة ال يعيشانيا غالبا  كاشتراط التأبيد في اإلجارة

 

 حكم الزرع عند انتياء إجارة األرض: المسألة الثالثة
 صورة المسألة:

رة كلـ يحصد الزرع، ىؿ يأمر بقمعو أـ لو                ن                           استأجر رجؿ أرضا ، كزرع فييا كانتيت مدة اإلجا
 اإلبقاء ؟.

 تحرير محل النزاع:

 اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى جكاز إجارة األرض لمزراعة، كأنو يجب تسميـ األرض عند 

 

 

                                                           

 .(2/57قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج (1)

 .[27 :القصص] (2)
(؛ كابف مفمح، المبدع 6/46مة، الشرح الكبير )ج؛ كابف قدا(13/273القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )ج (3)

 .(5/24)ج
 .(5/106، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي (4)
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 .(1)انتياء اإلجارة، كفي حاؿ بقاء الزرع فإف المؤجر يستحؽ أجرة المثؿ عمى المدة اإلضافية

محمد بف الفضؿ إلى أف المستأجر لو إبقاء الزرع كيمزمو أجرة المثؿ  اإلماـ الشيخ كقد ذىب
 .(2)لتمؾ الفترة كال يؤمر بالقمع

 اإلماـ محمد بف الفضؿ مف القكاعد الفقيية كالقياس كالمعقكؿ:الشيخ كيستدؿ لما ذىب إليو 
 األدلة

                       أول : القواعد الفقيية:

 (3)قاعدة ) الضرر ال يزاؿ بمثمو (

، كال شؾ أف في بقاء اإلجارة كالزرع (4)ال يجكز رفع ضرر عف إنساف بإلحاقو آلخركمعناىا أنو 
في أرض المؤجر ضرر عميو، لكف ال يجكز إزالة ذلؾ الضرر بإلحاؽ ضرر بالطرؼ اآلخر 

 كىك أمره بالقمع، حيث أنو يغـر أجرة المثؿ لتمؾ الفترة.

 

                                                           

(؛ كالصاكم، بمغة 4/47(؛ كالدسكقي، حاشية الدسكقي)ج42-9/39ابف عابديف، حاشية ابف عابديف )ج (1)
(؛ 314-15/313النككم، المجمكع )جك (؛ 4/49(؛ كالدردير، الشرح الكبير )ج4/509السالؾ )ج

(؛ كابف مفمح، 8/65(؛ كابف قدامة، المغني )ج458-7/457كالماكردم، الحاكم في الفقو الشافعي )ج
 .(5/55المبدع )ج

كالمسألة عمى تفصيؿ بسيط بيف المذاىب، فنجد أف الحنفية كالمالكية ذكركا أنو يستحؽ اإلبقاء لئلجارة في 
ا في بقاء اإلجارة بعد االنتياء منصب فقط في إجارة الزرع أما الشجر فإنو يؤمر بالقمع، كليس الكبلـ ىن

األرض بؿ ىناؾ صكر كثيرة تبقى رغـ االنتياء منيا مكت أحد المستأجريف كرضى الكارث في بقاء 
فمك قمنا بالنقض لتعذر عميو الكصكؿ، كيغـر في  ،اإلجارة، أك أحد المسافريف استأجر دابة فمات أحدىما

، تبييف الحقائؽ الزيمعي(؛ ك 3/235المرغياني، اليداية )ج :. انظرمثؿ ىذه األمثمة أجرة المثؿ
(؛ كالخرشي، شرح 4/94(؛ كالدردير، الشرح الكبير )ج8/8،16،17(؛ كالسرخسي، المبسكط )ج5/114)ج

 .(7/3مختصر خميؿ )ج
نو يأمر نو أنو ال يستحصد فإظر أك غمب عمى يأما الشافعية ففي مسألة اإلجارة لمزرع فرقكا إذا كاف لتقص

النككم، المجمكع بالقمع أما إف كاف التأخير لعذر سماكم كمطر أك برد فيثبت لو حؽ إبقاء الزرع. انظر 
 .(2/420)ج أسنى المطالب ،األنصارم(؛ ك 314 -15/313)ج

 .(2/154قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج (2)
 .(1/87ابف نجيـ، األشباه كالنظائر )ج (3)
 .(1/114(؛ كالزرقا، شرح القكاعد الفقيية )ج1/90)ج لقكاعدفي ا الكجيزشرح  ،يدافز  (4)
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                ثانيا : القياس:

  ن                                            ضا  لمزراعة ثـ رجع المالؾ قبؿ جيازية الزرع، فبل كىك قياس ىذه المسألة عمى مف أعار أر 
 .(1)يثبت لو الحؽ في الرجكع حتى يجيز الزرع كالجامع بينيما إبعاد الضرر عف المزارع

                 ثالثا : المعقول:

إف الزرع لو نياية معمكمة ليس كالشجر ما أمكف مراعاة الجانبيف عف طريؽ اإلبقاء بأجرة 
 .(2)المثؿ

 

 في زمن خيار الشرط (3)سخ اإلجارة الطويمةف: المسألة الرابعة
 صورة المسألة:

                ن                                                                استأجر رجؿ عقارا  إجارة طكيمة، ثـ فسخ العقد في غيبة صاحبو في زمف أياـ الخيار، ىؿ 
 يصح ذلؾ الفسخ ؟.

 تحرير محل النزاع:

 ، أما فسخ اإلجارة في (4)اختمؼ أصحاب المذاىب األربعة في شرط الخيار في اإلجارة العادية

 
                                                           

 .(6/144؛ كابف قدامة، الشرح الكبير )ج(8/65ابف قدامة، المغني )ج (1)
(؛ كالخرشي، شرح مختصر خميؿ 3/235(؛ كالمرغياني، اليداية )ج5/114، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي (2)

 .(7/3)ج

 ة.قد سبؽ تعريفيا في المسألة السابق (3)
 خيار الشرط في اإلجارة العادية عمى قكليف: كمسألة جكاز (4)

: ذىب إليو الحنفية كالمالكية كالحنابمة بجكاز خيار الشرط، كاستدلكا عمى جكازه بأف اإلجارة القول األول
، تبييف الزيمعي :عقد معاكضة فيجكز فيو خيار الشرط، كألنو شرع لمتركم كاإلجارة تحتاج إليو. انظر

(؛ كاإلماـ 15/47(؛ كالقرافي، الذخيرة )ج4/472(؛  كالشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج5/145ئؽ )جالحقا
(؛ كابف قدامة، الشرح الكبير 1/273)جالمحرر في الفقو  (؛ كابف تيمية،504-3/473مالؾ، المدكنة )ج

 ، مع العمـ أف الحنابمة قالكا ال بد أف ال تمي اإلجارة ذلؾ الخيار.(4/67)ج
: ذىب إليو الشافعية عمى تفصيؿ طكيؿ خبلصتو أنو ال يصح ألف عقد اإلجارة مف عقكد قول الثانيال

ذا كاف لممستأجر                                                                                                 المنافع مما يقع الغرر بسببو حيث أنو إذا كاف لممؤجر فإنو ينقص مف حؽ المستأجر كا 
م (؛ كالماكردم، الحاك 291-15/289النككم، المجمكع )ج :عكسو، ككبلىما ال يصح. انظر

 .(3/27(؛ كالدمياطي، إعانة الطالبيف )ج395-7/394)ج
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 .(1)ار شرط اإلجارة الطكيمة لـ يتطرؽ لو إال المذىب الحنفيخي

اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى جكاز خيار الشرط في اإلجارة العادية كالطكيمة الشيخ كقد ذىب 
 .(2)كأنو يصح فسخ الخيار فييا

 كيستدؿ لو مف القياس كالمعقكؿ:

 األدلة

              أول : القياس:

مثمو في البيع، بجامع أف كؿ منيما عقدم  قياس جكاز شرط الخيار في اإلجارة عمى
 .(3)معاكضة

                              ثانيا : المعقول من ثالثة وجوه:

 .(4)اإلجارة لشرط شرع لمتركم كىذا تحتاجو عقكداألكؿ: إف خيار ا

الثاني: إف ىذه األياـ الثبلثة مف كؿ سنة في اإلجارة الطكيمة غير داخمة في عقد اإلجارة فجاز 
 .(5)حكـ أنيا أياـ شرط لمخيارلكؿ كاحد منيما الفسخ ال ب

 الثالث: إف الفسخ حؽ ثابت لممستأجر، كاستعماؿ الحؽ ال يتكقؼ عمى رضا أك عمـ المؤجر.

  

                                                           

                                                       ن                                         ذلؾ أف ىذا النكع مف اإلجارة ال يكجد إال عندىـ كما مر سابقا ، فالذيف منعكا ذلؾ النكع مف اإلجارة قالكا  (1)
 السبب األساسي في عدـ جكازىا، كبالتالي ال يصح عندىـ. ابعدـ جكاز خيار الشرط فييا ألني

 .(2/158كل قاضيخاف )جقاضيخاف، فتا (2)
أبك عبد ا المقدسي، الكافي (؛ ك 2/105الغنيمي، المباب )ج(؛ ك 5/145، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي (3)

 .(4/67؛ كابف قدامة، الشرح الكبير )ج(2/169)ج
 .(4/472الشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج (4)
، فالذيف اعتبركا (8/327ة، المحيط البرىاني )جبرىاف الديف ماز (؛ ك 2/158قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج (5)

                              ن                                                             ىذه األياـ خيار لمشرط قالكا أصبل  بعدـ صحة اإلجارة الطكيمة ألف أياـ خيار الشرط زادت عف ثبلث أياـ 
 في عقد كاحد.
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 الثالث المبحث
 مسائل اإلجارة الجائزة وغير الجائزة ووقت اإلجارة

 

 (1)تحديد مقدار المنفعة شرط لصحة اإلجارة: المسألة األولى
 صورة المسألة:
                             ً                                     سيارة مف غزة إلى رفح، كلـ يسـ  المكاف المحدد فييا، ىؿ تصح اإلجارة ؟استأجر رجؿ 

 تحرير محل النزاع:
اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى أنو ال بد مف معرفة المنفعة في اإلجارة لصحتيا، كأنو ال 

 .(2)بد مف تحديد مسافة أك فترة استئجار كسيمة النقؿ
أنو ال بد مف تحديد منفعة اإلجارة في استئجار كسيمة كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ 

 .(3)النقؿ بتحديد مكاف أك زماف االستعماؿ
 كيستدؿ لما ذىب إليو الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ مف القياس كالمعقكؿ:

 
 

                                                           

(؛ كما 1/177)ج عرفيا الحنفية " عقد عمى المنافع بعكض ". انظر الغنيمي، المباب في شرح الكتاب (1)
افعية أنيا " عقد عمى منفعة معمكمة مقصكدة قابمة لمبذؿ كاإلباحة بعكض ". انظر الشربيني، عرفيا الش

 (.2/322مغني المحتاج )ج
كالغرناطي، القكانيف الفقيية  (4/424(؛ كالشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج3/239المرغياني، اليداية )ج (2)

(؛ كاألنصارم، 270-15/261م، المجمكع )ج(؛ النكك 2/255(؛ كالعدكم، حاشية العدكم )ج1/182)ج
الكافي في فقو اإلماـ أحمد  (؛ كالمقدسي،58-8/13(؛ كابف قدامة، المغني )ج2/409أسنى المطالب )ج

 .(2/180)ج
مع العمـ أف المذاىب في تحديد منفعة الرككبة كاستعماليا يجكز عف طريؽ الزمف أك كذلؾ المسافة ككذلؾ 

، الزيمعي. ك المصادر السابقةال بد عندىـ مف بياف قدره. انظر:  يء معيففي حالة االستعماؿ لحمؿ ش
(؛ كالخرشي، شرح مختصر خميؿ 3/1173)ج (؛ كالقيركاني، الفكاكو الدكاني5/115تبييف الحقائؽ )ج

 .(5/34(؛ كالنجدم، حاشية الركض المربع )ج7/17)ج
يد المنفعة عف طريؽ معرفة مسافة كعند الشافعية يقـك في ىذه األياـ الحاسب لممسافة مقاـ تحد

، كفي حاؿ الزيادة عف (272-15/270النككم، المجمكع )جالكيمكمترات التي يمشييا المستأجر. انظر 
 المكاف المحدد فإف المستأجر يمحقو أجرة المثؿ لتمؾ المسافة.

 اع اإلجارات.، كيفيـ منو ضركرة تحديد المنفعة في سائر أنك (2/177قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج (3)
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 األدلة
               أول : القياس:

إال عمى قياس معرفة المنفعة في اإلجارة عمى معرفة العيف في البيع، حيث أف البيع ال يصح 
 .(1)بجامع أف كؿ منيا عقد معاكضة عيف معمكمة، كذلؾ اإلجارة ال تصح إال عمى منفعة معمكمة

 كال شؾ أف ىذا العمـ بالمعرفة يشمؿ جميع أنكاع اإلجارات سكاء العقار أك الرككبة.
                 ثانيا : المعقول:

 .(2)لى حدكث النزاعإف عدـ تحديد أك معرفة مدة االنتفاع بالعيف أك الدابة المستأجرة يؤدم إ
 

 استئجار األرض المشغولة لمزراعة: المسألة الثانية
 صورة المسألة:

، ىؿ تصح اإلجارة في (3)                                                     ن استأجر رجؿ ضيعة لمزراعة بعض أراضييا فارغة كاآلخر مشغكال  
 المشغكلة ؟.

 تحرير محل النزاع:
عدـ صحتيا في اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى صحة تأجير األرض الفارغة لمزراعة، ك 

 .(5)، كأنو ال بد مف القدرة عمى تسميـ العيف المؤجرة ككجكد المنفعة(4)المشغكلة

                                                           

 .(15/261النككم، المجمكع )ج (1)
 .(4/183(؛ كالكاساني، بدائع الصنائع )ج5/106)ج تبييف الحقائؽ ،ابف نجيـ (2)
األرض المشغكلة المقصكد بيا ىي المزركعة أك المغطاة بالماء بحيث ال يمكف لممستأجر أف يستطيع  (3)

(؛ 7/21(؛ كالخرشي، شرح مختصر خميؿ )ج4/175الكاساني، بدائع الصنائع )ج :زراعتيا. انظر
، كبالتالي ال يستطيع المستأجر (8/62(؛ كابف قدامة، المغني )ج4/20كالدسكقي، حاشية الدسكقي)ج

 االنتفاع بيا ككذلؾ ال تكجد القدرة عمى تسميميا.
خميؿ  (؛ كالخرشي، شرح مختصر5/114، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي(؛ ك 3/240المرغياني، اليداية )ج (4)

، (258-15/255(؛ النككم، المجمكع )ج4/20(؛ كالدسكقي، حاشية الدسكقي)ج7/5)ج (،7/3)ج
 .(12/169)جالكافي في فقو اإلماـ أحمد  ،المقدسيك  (؛15/259)ج

(؛ كالدسكقي، حاشية 5/371(؛ كالقرافي، الذخيرة )ج4/175الكاساني، بدائع الصنائع )ج (5)
، كقد ذىب الحنابمة أنو إذا كانت األرض (258-15/255)ج (؛ النككم، المجمكع4/20الدسكقي)ج

، (8/62ابف قدامة، المغني )ج :مشغكلة كاإلجارة ال تبدأ مباشرة كتفرغ في كقت التسميـ جازت. انظر
، كيكجد في المسألة تفاصيؿ كثيرة حكؿ األرض (2/296الحجاكم، اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد )جك 

 كشافيا كليس المجاؿ لشرح تمؾ الفركع فيرجع إلى المصادر السابقة.نف المزراعة مف حيث غمب عمى الظ
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كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى عدـ صحة تأجير األرض المشغكلة كأنو ال بد مف 
 .(1)القدرة عمى تسميـ العيف المؤجرة

 كيستدؿ لو مف القياس، كالمعقكؿ:
 األدلة

 س:           أول : القيا

كىك قياس القدرة عمى تسميـ المنفعة في اإلجارة سكاء لؤلرض أك العقار عمى القدرة عمى تسميـ 
 بجامع أف كؿ منيما عقد معاكضة. (2)المبيع كاالنتفاع بو

                           ثانيا : المعقول: من وجيين:

أحدىما: أنو في حاؿ انشغاؿ األرض، أك العقار، فإف ال يكجد إمكانية لتسميـ المعقكد عميو 
 .(3)                            ن       ستيفاء منفعتو كمف اشترل جذعا  في سقؼكا

اآلخر: إف مف شركط العيف أك العقار المستأجر ىي االشتماؿ عمى المنفعة كال شؾ أف األرض 
 .(4)أك العقار المشغكؿ ال يمكف االنتفاع بو لممستأجر

 
 تحديد منفعة اإلجارة عن طريق العرف: المسألة الثالثة
 صورة المسألة:

                                        ن        ن الثكب بالقطف مف عنده، كلـ يبيف لو مقدارا  أك ثمنا   (6)    ن              ثكبا  كأمره أف يندؼ (5)ؼدفع رجؿ إلى ندا
 أك أجر القطف كبينيما تعامؿ، ىؿ تصح تمؾ اإلجارة ؟.

 

                                                           

 .(2/158قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج (1)
 .(1/266(؛ كالبيكتي، الركض المربع )ج4/46، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي (2)
 .(5/308(؛ كالنجدم، حاشية الركض المربع )ج4/188الكاساني، بدائع الصنائع )ج (3)
 .(6/39؛ كابف قدامة، الشرح الكبير )ج(4/188ساني، بدائع الصنائع )جالكا (4)

 .(9/199ابف منظكر، لساف العرب )ج :النداؼ: ىك الشخص الذم يخمط بيف الكبر كالصكؼ. انظر (5)
ابف منظكر، لساف العرب  :أم يخمط أك يسمؾ الثكب عف طريؽ كضع الكبر أك القطف. انظر (6)

 .(1/1613)ج القامكس المحيط ،دمالفيركز أبا(؛ ك 13/518)ج
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 تحرير محل النزاع:

 ككذلؾ استئجار  (1)اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى أنو ال بد مف تحديد المنفعة في اإلجارة

 .(2)بر في تحديد المنفعة عمى تفصيؿ بينيـاألشخاص، كأف العرؼ معت

 .(3)كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى اعتبار العرؼ في تحديد منفعة اإلجارة

 كيستدؿ لو مف القرآف، كالقكاعد الفقيية، كالمعقكؿ:
 األدلة

                     أول : القرآن الكريم:

َ قكلو تعالى:  اَِنَََحَجَجََ َََٰلََََََعَ ًَ َجَرَنََث
َ
نََتأ

َ
َأ ٍَ ََ َِ َ َ َِ َ ََ

ََ َ َِ ََ َُ
ْ
َ ََ ََ

َ
َ

(4). 

فقد ذكر االستئجار لمخدمة كترؾ تحديد تفاصيميا مف حرث كسقي  كرعي  كجو الداللة: 
 .(5)لمعرؼ،  كفي ذلؾ دليؿ  عمى اعتبار العرؼ في تحديد المنفعة

 ككذلؾ في كثير مف اإلجارات المتعارؼ عمييا بيف الناس.

                                                           

كالعدكم، حاشية العدكم (؛ 3/239(؛ كالمرغياني، اليداية )ج4/424الشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج (1)
 ،المغني(؛ ك 2/409األنصارم، أسنى المطالب )ج(؛ ك 270-15/261النككم، المجمكع )جك (؛ 2/255)ج

 .(58-8/13)ج ابف قدامة
 صكر ككذلؾ أخرل تدؿ عمى اعتبار العرؼ عمى التفصيؿ التالي:كلقد كجد مثؿ ىذه ال (2)

: أنو يجكز االستئجار لجص الحائط مع عدـ تحديد سمؾ الجص كتركو لمعرؼ، ككذلؾ نسيج عند الحنفية
(؛  كالشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية 5/130، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي :الثكب كىي صكرة مقاربة. انظر

 .(4/511)ج
جارة الحمالكيةأما الم لمعرؼ ككذلؾ الخياطة لمثكب لمعرؼ.  ي                                     ن              : أخذ الدابة لمحمؿ إذا كاف معمـك عرفا ، كا 
 .(4/40(؛ كالدسكقي، حاشية الدسكقي)ج4/89)ج، (5/485الصاكم، بمغة السالؾ )جانظر 

ياطة قالكا كذلؾ بالعرؼ في الرككب في السفينة دكف االتفاؽ عمى األجرة أك خ والحنابمة أما الشافعية
 (؛360-2/426الشربيني، مغني المحتاج )ج :الثكب أك غسمو، كالخدمة في عدـ التحديد الدقيؽ. انظر

(؛ كابف قدامة، المغني 7/365(؛ كالبيكتي، الركض المربع )ج2/246األنصارم، أسنى المطالب )جك 
 .(8/143)ج

 عمى ىذه الصكرة.ديد المنفعة في تحالعرؼ استعماؿ ، كال يقتصر (2/168قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج (3)
 .[27القصص: ] (4)
 .(13/275القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )ج (5)
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                         ثانيا : القواعد الفقيية:
، فيدؿ (1)يعارضو نصبناء األحكاـ، كال يكجد قاعدة ) العادة محكمة ( حيث العرؼ يعتبر في 

                                                           ن              ن ذلؾ عمى اعتباره في تحديد المنفعة في اإلجارة ألف المعركؼ عرفا  كالمشركط شرطا .
                           ثالثا : المعقول: من وجيين:

 .(2)أحدىما: إف العرؼ الجارم يقكـ مقاـ القكؿ في تحديد المنفعة
ج             ن                   اراتيـ خصكصا  في كثير مف األعماؿ                                               اآلخر: في اعتبار العرؼ تسيير لمعامبلت الناس كا 

 المستجدة اليـك في عصرنا.
 

 تحديد المنفعة في اإلجارة عن طريق ذكر قدر العمل والمدة: المسألة الرابعة
 صورة المسألة:

                                               ن                             استأجر رجؿ آخر عمى أف يخبز لو كؿ يكـ عشريف رطبل  مف الخبز، ىؿ تصح تمؾ اإلجارة؟
 تحرير محل النزاع:
اىب األربعة عمى أف تحديد المنفعة في اإلجارة يصح عف طريؽ ذكر الكقت اتفؽ أصحاب المذ

 .(4)                                   ن ، كاختمفكا ىؿ تصح في حاؿ ذكرىما معا  (3)               ن      أك قدر العمؿ كبل  لكحده

                                                           

(؛ كالسرخسي، المبسكط 1/101)ج الكجيز ،زيدافك  (؛1/125الزرقا، شرح القكاعد الفقيية )ج (1)
 .(15/314)ج

 .(8/143ابف قدامة، المغني )ج (2)

(؛ كالدسكقي، حاشية 7/12لخرشي، شرح مختصر خميؿ )ج(؛ كا5/15، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي (3)
 .(15/257النككم، المجمكع )جك (؛ 2/169)ج الكافي في فقو اإلماـ أحمد ،المقدسي(؛ ك 4/12الدسكقي)ج

                                                          ن           كمسألة تحديد المنفعة عف طريؽ ذكر المدة أك مقدار العمؿ معا  عمى قكليف: (4)
شافعية أنو ال يصح الجمع بيف ذكر المدة كمقدار العمؿ في : ذىب إليو أبك حنيفة كالمالكية كالالقول األول

تحديد المنفعة، ألف ذلؾ غرر فقد ينتيي مف العمؿ المقدر قبؿ انتياء الكقت فيككف تارؾ لمعمؿ في بعض 
المرغياني، المدة، كقد ينتيي مف العمؿ بعد انتياء المدة فيككف عمؿ زيادة عمى المعقكد عميو. انظر 

(؛ 1/181لغرناطي، القكانيف الفقيية )ج(؛ كا5/131، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي(؛ ك 3/242اليداية )ج
(؛ 15/257النككم، المجمكع )جك (؛ 6/7(؛ كابف قدامة، المغني )ج4/12كالدسكقي، حاشية الدسكقي)ج

 .(7/391كالماكردم، الحاكم )ج
لمعمؿ كمقداره في عقد  : ذىب إليو الصاحبيف مف الحنفية إلى صحة الجمع بيف المدةالقول الثاني

(؛ كالسرخسي، المبسكط 5/13، تبييف الحقائؽ )جالزيمعياإلجارة، ألف ذكر الكقت يككف لمتعجيؿ. انظر 
 .(16/86)ج
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كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى صحة عقد اإلجارة إذا ذكر الكقت لكحده، أك ذكر 
 .(1)عمؿ إذا ذكر الكقت لكحدهمقدار العمؿ لكحده، كأنو ال يمـز تقدير ال

 سبب الخالف:

الناتج عف الجمع بيف المدة كمقدار العمؿ في عقد اإلجارة،  الغررلعؿ الخبلؼ يرجع إلى تقدير 
 .(2)فمف قاؿ فيو غرر منع كاآلخريف عمى العكس

 اإلماـ محمد بف الفضؿ بالمعقكؿ مف كجييف: الشيخ كيستدؿ لما ذىب إليو

كر الكقت مع القدر ال يكجد غرر، ألف ذكر الكقت يككف لمتعجيؿ، فبل أحدىما: أنو في حاؿ ذ
 فيقع العقد عمى المقدار. (3)جيالة في العقد

اآلخر: إف بذكر مدة العمؿ لكحده، أك ذكر مقدار العمؿ لكحده يتـ تحديد المنفعة فبل جيالة، 
يث إف العمؿ ىك ، حكال يمـز في حاؿ ذكر المقدار تبييف المدة، ألف ذكرىا لكحدىا يكفي

 .(4)المقصكد
 

 حكم تأجير المستأجر لممؤجر أو لمستأجر ثاني: المسألة الخامسة
 صورة المسألة:

                 ن                                         استأجر زيد عقارا  فأجره لعمرك، ثـ أجره عمرك لممالؾ األصمي؟.

 تحرير محل النزاع:

 ، (5)                                                                        و اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى أنو يجكز لممستأجر تأجير العقار لمستأجر ثاف  
 

                                                           

، كلـ يتعرض بشكؿ صريح إلى الجمع فييما كلكف يفيـ مف خبلؿ (2/176قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج (1)
 النص أنو يقكؿ بالجكاز.

 .(6/7غني )جابف قدامة، الم (2)
 .(5/131، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي (3)

 (.5/131(؛ كالزيمعي، تبييف الحقائؽ )ج2/170قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج (4)
، الزيمعي(؛ ك 4/425(؛  كالشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج9/125ابف عابديف، حاشية ابف عابديف )ج (5)

(؛ 4/10(؛ كالدردير، الشرح الكبير )ج4/11دسكقي)ج(؛ كالدسكقي، حاشية ال5/68تبييف الحقائؽ )ج
(؛ كالنجدم، حاشية الركض المربع 2/180المقدسي، الكافي )ج(؛ ك 2/349كالشربيني، مغني المحتاج )ج

 .(5/310)ج



 

134 

 الثاني ؟. (1)كاختمفكا ىؿ يصح تأجيره لممالؾ مف قبؿ المستأجر
كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ أنو تجكز اإلجارة مف المستأجر سكاء لممالؾ أك 

 .(2)لؤلجنبي
 سبب الخالف:

فمف قاؿ أنيا عمى ممؾ المستأجر "المالؾ" المؤجر أـ المستأجر ىؿ تحدث المنافع عمى ممؾ 
 .(3)و لممالؾ كمف قاؿ أنيا عمى ممؾ المؤجر لـ يجزأجاز إجارت

 كيستدؿ لما ذىب إليو الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ مف القياس، كالمعقكؿ:
 األدلة

              أول : القياس:
كىك قياس تأجير المستأجر لممالؾ عمى بيع المشترم لمبائع، بجامع أف كؿ منيما قد ممؾ 

 .(4)يث أف قبض المنافع قائـ مقاـ قبض العيفالمنفعة أك العيف فجاز لو العقد عمييا ح
                                                           

 كمسألة تأجير المستأجر لممالؾ سكاء المستأجر األكؿ أك الثاني عمى قكليف: (1)
ية في قكؿ أنو ال يصح تأجير المستأجر لممالؾ، كأفتى الحنفية : ذىب إليو الحنفية كالشافعالقول األول

ككاسطة كاستدلكا عمى عدـ الجكاز أف المنفعة تحدث عمى ممؾ المؤجر، فبل                       و حتى لك كاف مستأجر ثاف  
                                                                        ن        ن              يصح استئجاره لما ممكو، كذلؾ في حاؿ المستأجر الثاني مع المالؾ ليصبح مممكا  كمتممكا ، ألف المستأجر 

عة قائـ مقاـ المؤجر فيمـز تمميؾ المالؾ، كألف المنافع تصير مممككة عمى حسب حدكثيا، في حؽ المنف
الشيخ النظاـ، الفتاكل لئلجارة األكلى كبالتالي ال يصح. انظر  خأف اإلجارة الثانية تككف فس دلتيـكمف أ

ة ابف عابديف (؛ كابف عابديف، حاشي8/11برىاف الديف مازة، المحيط البرىاني )ج، 4/425اليندية )ج
األنصارم، أسنى ك ، (15/308النككم، المجمكع )جك (؛ 7/408(؛ كالماكردم، الحاكم )ج9/125)ج

 .(2/424المطالب )ج
ر العقار يكذىب إليو المالكية كالشافعية في القكؿ الثاني كالحنابمة أنو يجكز لممستأجر تأج القول الثاني:

(؛ كالصاكم، بمغة السالؾ 4/11الدسكقي )جالدسكقي، حاشية سكاء لممالؾ أك ألجنبي. انظر 
(؛ كالماكردم، 3/424(؛ كاإلماـ مالؾ، المدكنة )ج7/9(؛ كالخرشي، شرح مختصر خميؿ )ج3/481)ج

(؛ كابف 1/267)ج (؛ كالبيكتي، الركض المربع2/349(؛ كالشربيني، مغني المحتاج )ج7/408الحاكم )ج
 .(6/27(؛ كالمرداكم، اإلنصاؼ )ج8/54قدامة، المغني )ج

 .(2/157قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج (2)
 .(7/408الماكردم، الحاكم )ج (3)
 (؛ كابف مفمح، المبدع 8/54(؛ كابف قدامة، المغني )ج7/9الخرشي، شرح مختصر خميؿ )ج (4)

 .(5/310الركض المربع )ج (؛ كالنجدم، حاشية21 -5/20)ج
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                           ثانيا : المعقول: من وجيين:
 جاز معو. (1)أحدىما: إف كؿ عقد جاز مع غير العاقد نفسو

 .(2)اآلخر: إف المستأجر قد ممؾ المنفعة فجاز لو نقميا لغيره سكاء لممالؾ أك ألجنبي

 عدم لزوم األجرة حين فوات المنفعة: المسألة السادسة
 المسألة: صورة

                                                                           ن           استأجر رجؿ دابة أك سيارة لحمؿ متاع معيف فمـ يجد ذلؾ المتاع، أك استأجر عقارا  انيدـ، ىؿ 
 تمـز المستأجر األجرة ؟.

 تحرير محل النزاع:

اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى أف اإلجارة تنفسخ فيما بقي منيا عند فكات المعقكد عميو " 
                             ن                          ء اإلجارة ال يمـز المستأجر شيئا  مف األجرة بخبلؼ فكاتيا بعد المنفعة " كفي حاؿ فكاتيا قبؿ بد
 .(3)البدء فيمزمو أجر فقط ما مضى

                                                           

 .(6/27(؛ كالمرداكم، اإلنصاؼ )ج8/54ي )ج(؛ كابف قدامة، المغن25/308النككم، المجمكع )ج (1)
 .(7/408(؛ كالماكردم، الحاكم )ج5/21ابف مفمح، المبدع )ج (2)

، تبييف الحقائؽ الزيمعي(؛ ك 3/250(؛ كالمرغياني، اليداية )ج4/179الكاساني، بدائع الصنائع )ج (3)
النككم، المجمكع ك (؛ 4/3(؛ كالدردير، الشرح الكبير )ج4/3(؛ كالدسكقي، حاشية الدسكقي)ج5/144)ج
(؛ 29-8/28(؛ كابف قدامة، المغني )ج2/355(؛ كالشربيني، مغني المحتاج )ج327-15/322)ج

 .(29-4/28كالبيكتي، كشاؼ  القناع )ج
ف كانكا اختمفكا في عرض الصكرة أك بعض التفاصيؿ:                                                   كا 

لكف فات مكعده، أك سككف  استئجار الدابة لمحج منيابعض الصكر المقاربة لممسألة  ذكركا فنجد الحنفية
المرغياني، يا أك غرؽ البيت كميا يفيـ منيا عدـ لزـك األجرة. انظر قمعكجع السف حيف االستئجار ل

 .(4/179(؛ كالكاساني، بدائع الصنائع )ج3/250اليداية )ج
رىا مع قالكا ال يستحؽ مف األجرة إال بمقدار ما استفاد المستأجر سكاء في الدابة أك غي أما المالكية

(؛ 3/496الصاكم، بمغة السالؾ )جالتفريؽ في التمؼ بيف ما كاف بسبب سماكم أك آدمي. انظر 
 .(4/30كالدردير، الشرح الكبير )ج

بسبب حسي أك شرعي، أما الحنابمة فقد ذكركا  ؼمتفنجد أف الشافعية ذكركا ال أما الشافعية والحنابمة
األنصارم، أسنى (؛ ك 5/316الرممي، نياية المحتاج )ج :ظرالمسألة منيا فكات الحمؿ أك مكت الدابة. ان

(؛ كابف مفمح، المبدع 265-20/264؛ كالبيكتي، شرح منتيى اإليرادات )ج(428-2/430المطالب )ج
 ، كفي جميع حاالت االستعماؿ يمـز أجرة المثؿ فيما مضى.(41-5/40)ج
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كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى أف فكات المنفعة ال يمـز منو األجرة، كفي مثؿ ىذه 
 .(1)الصكرة إذا قاؿ ألحمؿ مف كذا إلى كذا كلـ يجد الحمؿ ال تمزمو األجرة

 اإلماـ محمد بف الفضؿ مف القياس، كالمعقكؿ:الشيخ لما ذىب إليو كيستدؿ 
 األدلة

              أول : القياس:

كىك قياس فكات منفعة اإلجارة عمى العيب في المبيع قبؿ القبض، حيث أنو ال يمـز المشترم 
 .(2)الثمف، كذلؾ ال يمـز المستأجر األجرة

                           ثانيا : المعقول: من وجيين:

ىك المنفعة كبفكاتيا يفكت العقد لعدـ االنتفاع، فبل تمـز األجرة عمى  أحدىما: إف المعقكد عميو
ف المعقكد عميو في ىذه المسألة ىك الحمؿ لممتاع، فبل (3)المستأجر إال بمقدار ما انتفع منيا                                                        ، كا 

 .(4)تمـز األجرة لفكات المعقكد عميو

ة بتسميـ محؿ المنفعة ألنيا                             ن      ن                         اآلخر: إف المنفعة تستكفي شيئا  فشيئا  فبل تصير منافع المدة مسمم
 .(5)معدكمة، كالمعدكـ ال يحتمؿ التسميـ

 

                                                           

 .(2/164قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج (1)
 .(3/250اية )جالمرغياني، اليد (2)
(؛ كالصاكم، بمغة السالؾ 4/28(؛ كالبيكتي، كشاؼ  القناع )ج29-8/28ابف قدامة، المغني )ج (3)

 .(4/30(؛ كالدسكقي، حاشية الدسكقي)ج3/496)ج
 .(2/164قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج (4)
 .(4/179الكاساني، بدائع الصنائع )ج (5)
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 الرابع  المبحث
 مسائل حالت فساد المزارعة

 
 فساد المزارعة لمجيالة بالشرط: المسألة األولى
 صورة المسألة:

                                             ن                                  رجؿ أعطى العامؿ األرض، كقاؿ ما زرعت منيا شعيرا  فبكذا، كما زرعت منيا حنطة فبكذا، 
 .(1)مثؿ تمؾ المزارعة ؟ىؿ تصح 

 تحرير محل النزاع:

 اتفؽ أصحاب المذاىب الثبلثة ) الحنفية كالمالكية كالحنابمة ( عمى أنو ال بد مف كضكح شرط 

 

                                                           

                                                     ن          الراجح عندىـ إلى عدـ جكاز المزارعة،  إال إذا كانت تبعا  لممساقاة مع العمـ أف الشافعية قد ذىبكا عمى  (1)
                   ن                                                ن                    مثؿ أف يأخذ رجؿ نخبل  مساقاة فيجكز لو مزارعة األرض التي بيف الشجر تبعا  كذكركا مف شركط تمؾ 
الصكرة أنو ال يمكف سقي الشجر إال بسقي الزرع فيذه جائزة عندىـ أما إف كاف الزرع مدخمو لكحده فبل 

ال فتصح مثؿ ىذه الصكرة مف المزارعة عندىـ تصح ال                                                                                          مزارعة فيو، كيشترط تعذر إفراد النخؿ بالمساقاة كا 
(؛ كالرافعي، العزيز 14/421النككم، المجمكع )جك (؛ 3/423الشربيني، مغني المحتاج )ج :لكحدىا. انظر

ركضة الطالبيف  (؛ كالنككم،7/450(؛ كالماكردم، الحاكم في الفقو الشافعي )ج12/112شرح الكجيز )ج
 ، كغيرىا مف المصادر.(5/170)ج

 كاستدلكا عمى عدـ جكازىا بدليميف:
فذكر أف بعض أبناء   األكؿ مف السنة: ما ركاه رافع بف خديج قاؿ: " كنا نخابر عمى عيد رسكؿ ا 

:  ا                      ن                                عف أمر كاف لنا نافعا ، فقمنا كما ذاؾ؟، فقاؿ: قاؿ رسكؿ  ه، فقاؿ: نيى الرسكؿ ك عمكمتو أت
النككم، المجمكع ". انظر ثمث كال بربع طعاـ مسمىب"مف كانت لو أرض فميزرعيا كال يكرىا 

، [3397رقـ الحديث : 3/269، ركاه أبك داكد: سنف أبي داكد، كتاب المزارعة]، كالحديث (15/239)ج
، كصححو [2465: رقـ الحديث األرض ءاستكرا / بابابف ماجة: سنف ابف ماجة، كتاب المزارعةك ]

عف المزارعة كأمر بالمؤاجرة.  األلباني في نفس الكتاب، ككذلؾ الحديث الذم ركاه مسمـ عف نيي النبي
 .[1549: رقـ الحديث المزارعة / باب، كتاب البيكع]مسمـ: صحيح مسمـانظر 

، (3/126يف )جالدمياطي، إعانة الطالب     ن                                                         ثانيا : أنو لما جاز إجارتيا لـ يجز المزارعة فييا. انظر أبك بكر 
كبالتالي جميع مسائؿ المزارعة في ىذا المبحث سكؼ أستثني المذىب الشافعي إال في صكر قميمة إف 

 أمكف اإلشارة إلييا.
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 .(1)المزارعة مف حيث الكمية المزارع عمييا

كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى عدـ صحة ىذه الصكرة مف المزارعة، كاشترط 
 .(2)ط المزارعة بشكؿ كاضح مف العاقديفمعرفة شرك 

 اإلماـ محمد بف الفضؿ مف السنة، كالمعقكؿ:الشيخ كيستدؿ لما ذىب إليو 
 األدلة

             أول : السنة:

 .(3)عامؿ خيبر بشطر ما يخرج منيا مف ثمر أك زرع "  : " أف النبي عف ابف عمر 

نيا كجو الداللة: فقد دؿ الحديث عمى معرفة نصيب العامؿ أك صاح                            ب األرض في المزارعة، كا 
 .(4)ال تصح في حاؿ الجيالة بو
                           ثانيا : المعقول: من وجيين:

أحدىما: إف مف في الصكرة السابقة ىي لمتبعيض كبالتالي تككف الجيالة قد كقعت عمى جزء 
 .(5)مجيكؿ فبل تصح إال مع العمـ

                                                           

(؛ كالعدكم، حاشية العدكم 8/184)جالبحرص الرائؽ  (؛ كابف نجيـ،6/178الكاساني، بدائع الصنائع )ج (1)
 (؛ كالحجاكم، اإلقناع7/535ابف قدامة، المغني )ج(؛ ك 3/136(؛ كالقرافي، الذخيرة )ج2/278)ج
، مع العمـ أني لـ أجد إال المذىب الحنفي قد تكمـ عف (3/542(؛ كالبيكتي، كشاؼ  القناع )ج3/163)ج

مثؿ تمؾ الصكرة بالذات حيث ذىبكا إلى عدـ جكازىا ألف مف لمتبعيض فتقع المزارعة عمى بعض األرض 
عمى المزارعة ما كاف فييا بحرث أك بغير حرث لؤلرض أنيا تصح مع  كىي غير معمكمة، ككذلؾ تكممكا
(؛ كابف نجيـ، البحر الرائؽ 181-6/178الكاساني، بدائع الصنائع )جتحديد نسبة كؿ منيا. انظر 

، أما المذىب المالكي فقد تكمـ عف ما كاف مف زراعة بحرث ككذلؾ نصيب العامؿ كمثمو (8/184)ج
إف قاؿ ما زرعت مف بقؿ فمي النصؼ كما زرعت مف حنطة فمي الربع فبل  الحنبمي في صكرة مقاربة

(؛ 7/139(؛ كابف مفمح، الفركع )ج6/66الخرشي، شرح مختصر خميؿ )ج :تصح لمجيالة. انظر
 .(7/535(؛ كابف قدامة، المغني )ج3/542كالبيكتي، كشاؼ  القناع )ج

 .(5/246الشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج (2)
 [.2328رقـ الحديث  :3/105، ، كتاب المزارعةبخارم: صحيح البخارم]ال (3)
 .(456-18/454)ج عمدة القارئ، العيني (4)
قاؿ البعض لك ، كمثميا (5/246(؛  كالشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج6/178الكاساني، بدائع الصنائع )ج (5)

 حنطة كالبعض شعير.
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 العقكد.اآلخر: إف الجيالة تؤدم إلى المنازعة كالخبلؼ كىذا منيي عنو في 
 

 حكم مخالفة العامل في نوع الزرع المشروط: المسألة الثانية
 صورة المسألة:

مف المزركعات، ىؿ تصح مخالفة العامؿ ؟،  امعين  ن ا  مزارعة اشترط فييا صاحب األرض نكع
 كعمى مف الضماف ؟.

 تحرير محل النزاع:

أنو ال يصح تغيير نكع الزرع  ( عمى الحنفية كالمالكية كالحنابمة) المذاىب الثبلثة  أصحاب اتفؽ
ذا خالؼ العامؿ فإنو يضمف كال بد مف معرفة نكع الزرع إال إذا أطمؽ جاز لو أف  (1)                                    المشركط، كا 

كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ أنو ال يصح مخالفة العامؿ لمنكع  .(2)يزرع ما يشاء
 .(3)الذم تـ تحديده مع رب األرض

 كالمعقكؿ: ،مف السنة محمد بف الفضؿ إلماـاالشيخ كيستدؿ لما ذىب إليو 

 األدلة

 : " الصمح جائز بيف  قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  : " عف أبي ىريرة  : قكلو            أول : السنة

                                                           

(؛ كالقرافي، الذخيرة 6/197(؛ كالكاساني، بدائع الصنائع )ج6/276ابف عابديف، حاشية ابف عابديف )ج (1)
(؛ كالبيكتي، كشاؼ  7/129(؛ كابف مفمح، الفركع )ج5/387(؛ كالقرطبي، البياف كالتحصيؿ )ج6/128)ج

 .(3/422القناع )ج
كذىب الحنفية إلى أف صاحب األرض عند مخالفة المزارع يخير بيف إمضاء العقد أك الفسخ. انظر 

 .(5/279، تبييف الحقائؽ )جعيالزيم
الكافي في  ،ابف عبد البر(؛ ك 8/181(؛ كابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج4/54الشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج (2)

 .(2/279)ج اإلقناع  ،الحجاكم(؛ ك 3/763)ج فقو أىؿ المدينة
س كالمراد بالغرس أم إال إذا قاؿ رب األرض لمعامؿ ازرع ما شئت فإنو يجكز زراعة أم شيء دكف الغر 

ما يبقى كيدـك مثؿ الشجر كذلؾ لكجكد اإلذف مف رب األرض كيككف قد رضي بالضرر. انظر: 
 .(3/491درر األحكاـ )ج ،(؛ كحيدر6/197الكاساني، بدائع الصنائع )ج

 .(5/253الشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج (3)
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 .(1)                         ن           ن                       المسمميف إال صمح أحؿ حراما  أك حـر حبلال  كالمسممكف عمى شركطيـ "

، كمف ىذه (2)يو في العقدكجو الداللة: فقد دؿ الحديث عمى ضركرة التزاـ المسمـ بالشرط عم
 العقكد المزارعة حيث يمـز نكع الزرع الذم تـ االتفاؽ عميو مع العامؿ، فإذا خالؼ يضمف.

 من وجيين:                 ثانيا : المعقول:

                                                                  ن     إف تأثير الزرع عمى األرض يختمؼ مف نكع آلخر، فإف بعض الزركع أكثر ضررا  عمى أحدىما: 
غير النكع المتفؽ عميو يككف قد ألحؽ ضرر  ، فإذا خالؼ العامؿ كزرع(3)األرض مف اآلخر

 باألرض، فيمزمو الضماف، فميس لو المخالفة.

: إف اشتراط أك تحديد نكع معيف مف قبؿ صاحب األرض يككف لمصمحة يعمميا مف نفع اآلخر
                                                                     ن              أرض أك ارتفاع ثمف ذلؾ الثمر في ذلؾ المكسـ أك أف األرض تككف أكثر انتاجا  منو دكف غيره 

 امؿ تؤدم إلى فكات المصمحة فبل تصح.فمخالفة الع
 

 حكم المساقاة في الشجر الذي ل يحتاج إل لمحفظ: المسألة الثالثة
 صورة المسألة:

 ىؿ تصح المساقاة في شجر لكز ال يحتاج إال لمحفظ، أك المساقاة في الشجر البعؿ ؟.

 تحرير محل النزاع:

ي الشجر الذم يحتاج إلى الحفظ اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى أف المساقاة تصح ف
 . (4)كتصح في شجر البعؿ

 

                                                           

، كتاب ]الترمذم: سنف الترمذمك، [3596قـ الحديث ر : 3/332 ،كتاب الصمح ،سنف أبي داكد :أبك داكد] (1)
، صححو األلباني، في [1352: رقـ الحديث 3/634ما ذكر مف الصمح بيف الناس،  / بابالصمح

 .2915: رقـ الحديث 6/414السمسمة الصحيحة، 
 .(4/487)ج تحفة األحكذم ،المباراكفكرم (2)
 .(6/197اساني، بدائع الصنائع )ج(؛ كالك6/276ابف عابديف، حاشية ابف عابديف )ج (3)
(؛ كالقرافي، الذخيرة 6/288(؛ كابف عابديف، حاشية ابف عابديف )ج8/178ابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج (4)

(؛ 3/575(؛ كاإلماـ مالؾ، المدكنة )ج2/768)ج الكافي في فقو أىؿ المدينة ،لقرطبي(؛ كا6/98)ج
 .(7/538(؛ كابف قدامة، المغني )ج7/363م، الحاكم)ج(؛ كالماكرد7/230كالبجريمي، حاشية البجريمي)ج
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 .(1)كاختمفكا في الشجر الذم ال يحتاج لمحفظ

ذا                                                                                    كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى جكاز المساقاة في شجر ال يحتاج إال لمحفظ كا 
 .(2)       ن كاف بعبل  

 سبب الخالف:

ؿ الحفظ مؤثر عمى الثمر بالزيادة أـ لعؿ الخبلؼ في المساقاة التي لمحفظ يرجع إلى اختبلفيـ ى
ال ؟، فمف قاؿ نعـ أقامو مقاـ النماء كمف قاؿ ال، لـ يجز تمؾ الصكرة، حيث إف المساقاة ال 

 .(3)تصح بعد تنامي الثمرة، أم بمعنى ىؿ الحفظ مف باب التنامي المشركط في المساقاة

 ؿ مف ثبلثة كجكه:كيستدؿ لما ذىب إليو الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ مف المعقك 

 كىك مما يحتاجو الشجر. (4)األكؿ: إف الحفظ في المساقاة يقـك مقاـ السقيا كأعماؿ المساقاة

     ن                        خصكصا  إذا كانت تحتاج لحفظ مف  (5)الثاني: إف الحفظ في الشجر كالثمار يؤثر في الزيادة
 لص أك مف طائر أك غيره.

ع مف المساقاة كاألصؿ في المعامبلت الثالث: عدـ كجكد دليؿ شرعي ينيى عف مثؿ ذلؾ النك 
الجكاز، مع العمـ أف الحفظ قد تككف الحاجة ماسة لو أكثر مف السقيا كما في شجر البعؿ ففي 

                     ن                 ن          القكؿ بالجكاز تيسيرا  عمى الناس كتسييبل  لمصالحيـ.
 

                                                           

 كمسألة جكاز المساقاة في الشجر الذم يحتاج إال لمحفظ عمى قكليف: (1)
: ذىب إليو كؿ مف الحنفية عمى تفصيؿ كالمالكية كالحنابمة إلى جكاز المساقاة عميو، لكف القول األول

ال الشيخ فبل عمى تفصيؿ يطكؿ في ىذا الجانب. انظر                                                  الحنفية قالكا إف كانت الثمر تزيد بالحفظ جاز كا 
(؛ كالكاساني، بدائع 6/288(؛ كابف عابديف، حاشية ابف عابديف )ج5/278النظاـ، الفتاكل اليندية )ج

 (؛ 6/227(؛ كالخرشي، شرح مختصر خميؿ )ج6/98(؛ كالقرافي، الذخيرة )ج6/181الصنائع )ج
 .(4/307كابف مفمح، المبدع )ج

: ذىب إليو الشافعية أنيا ال تصح ما يحتاج فقط لمحفظ حتى أنيـ لـ يجيزكا المساقاة في يالقول الثان
الصنكبر، كتصح عندىـ فقط في النخيؿ كالعنب لكركد النص كألنيا مف األصناؼ التي تحتاج لعمؿ 

(؛ كالبجريمي، حاشية البجريمي 3/422الشربيني، مغني المحتاج )ج :لكجكب الزكاة فييا. انظرك 
 .(1/292)جكفاية األخبار  ،الشربيني(؛ ك 15/231(؛ النككم، المجمكع )ج8/459)ج

 .(5/278الشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج (2)
 .(8/188(؛ كابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج5/295، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي (3)
 .(6/228الخرشي، شرح مختصر خميؿ )ج (4)
 .(6/288) حاشية ابف عابديف ابف عابديف،ك ، (8/178كابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج (5)
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 حكم العمل والغراس في المساقاة: المسألة الرابعة
 صورة المسألة:

ض لمعامؿ في المساقاة عمى أف يغرس األرض بالشجر مف ىؿ يصح إعطاء صاحب األر 
 عنده، كعمى مف يككف العمؿ ؟.

 
 تحرير محل النزاع:

   (1)رطػػػػػر شػػػف غيػػامؿ مػػػـز العػػػػاقاة يمػػػي المسػػػف ى أف العمؿػػاتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عم

 .(2)كاختمفكا في صحة مطالبة العامؿ بالشجر كالغرس

الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ أف تكمفة المساقاة مف غرس أك ثمف شجر تككف عمى  كقد ذىب
 .(3)رب األرض كال يصح اشتراطيا عمى العامؿ

                                                           

صبلح الزرع كقطؼ الثمر، كالحفظ كالجذاذ  (1)                                                                                       كالمقصكد بالعمؿ ما يككف لو عبلقة بالثمر مف سقي كا 
كالرعاية، أما ما لو عبلقة في نفس الشجر مف حفر بئر أك سد الجدار فيذا يمـز رب األرض عمى تفصيؿ 

الكاساني، بدائع الصنائع ما كاف لو عبلقة في الثمرة كزيادتيا. انظر  يطكؿ في بياف نكع العمؿ كالضابط
(؛ النككم، المجمكع 5/151(؛ كالنككم، ركضة الطالبيف )ج3/563(؛ كاإلماـ مالؾ، المدكنة )ج6/181)ج
(؛ كالنجدم، حاشية الركض المربع 12/123)جالعزيز في شرح الكجيز  كالرافعي، (؛5/232)ج
 .(4/315، المبدع )ج(؛ كابف مفمح5/283)ج

 كمسألة اشتراط الغرس أك أف يككف الشجر مف عند العامؿ عمى قكليف: (2)
ز أف يككف الشجر كالغرس عمى العامؿ، كاستدلكا عمى ذلؾ ا: ذىب إليو الحنفية كالحنابمة بجك القول األول

أف يمتمؾ بالقياس عمى المساقاة عمى شجر صغير، كليس لرب األرض  فض كالعمؿ معمكماك بأف الع
انظر: ابف نجيـ، البحر الرائؽ األشجار إال برضا العامؿ كلمعامؿ القمع ما لـ يؤدم إلى ضرر باألرض. 

(؛ كالمرداكم، اإلنصاؼ 5/579(؛ كابف قدامة، المغني )ج2/275)جاإلقناع  ،بيكتيال(؛ ك 8/187)ج
 .(5/347)ج

كاز اشتراط الغرس أك تكمفة الشجر عمى : ذىب إليو كؿ مف المالكية كالشافعية إلى عدـ جالقول الثاني
(؛ 15/405(؛ كالقرطبي، البياف كالتحصيؿ )ج3/547الخرشي، شرح مختصر خميؿ )جالعامؿ. انظر 

(؛ كالبجريمي، حاشية 3/427(؛ كالشربيني، مغني المحتاج )ج2/394المطالب )جكاألنصارم، أسنى 
 .(8/459البجريمي )ج

 .(3/104قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج (3)
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 سبب الخالف:

  .(1)يرجع الخبلؼ في ىذه الصكرة إلى ترددىا بيف عقد المساقاة كاإلجارة

 قكؿ:اإلماـ محمد بف الفضؿ مف القياس كالمعالشيخ كيستدؿ لما ذىب إليو 

 األدلة
              أول : القياس:

تكمفتو إياه عمى ضـ عمؿ غير التجارة إلى المضاربة بجامع ك قياس اشتراط الغراس عمى العامؿ 
 .(2)أف كؿ منيما عقد معاكضة محدد األعماؿ

                           ثانيا : المعقول: من وجيين:

 أحدىما: إف الغراس ليس مف أعماؿ المساقاة فبل تمـز العامؿ.

، حيث أنيا كردت في الشجر المكجكد (3)رخصة فبل تتعدل إلى مكضعيااآلخر: إف المساقاة 
 المزركع.

  

                                                           

 .(7/61الخرشي، شرح مختصر خميؿ )ج (1)
 .(5/151(؛ كالنككم، ركضة الطالبيف )ج5/520الرممي، نياية المحتاج )ج (2)
 ، كالمصادر السابقة.(2/394(؛ كاألنصارم، أسنى المطالب )ج3/427الشربيني، مغني المحتاج )ج (3)

ض، فمف باب أكلى عدـ جكازه إذا كاف ىذا الغرس الذم تكمـ عميو الشافعية إذا كاف مف عند صاحب األر 
(؛ كالنككم، ركضة الطالبيف 12/123الرافعي، العزيز شرح الكجيز )جمشركط ككمفتو عمى العامؿ. انظر 

 .(152-5/151)ج
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 الخامس المبحث
 مسائل شرط خمو األرض وألفاظ المزارعة

 

 اشتراط تسميم األرض لمعامل في المزارعة: المسألة األولى
 صورة المسألة:

 رض ؟.      ى                                  ، زارع  العامؿ، ىؿ تصح المزارعة في تمؾ األ(1)صاحب أرض مزركعة بقطف

 تحرير محل النزاع:
عمى اشتراط تسميـ األرض لممزارع في عقد الزراعة لصحة  (2)اتفؽ أصحاب المذاىب الثبلثة

كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى اشتراط تسميـ األرض لمعامؿ، كصحة   .(3)العقد
 .(4)إلى كقت الفراغالمزارعة في مثؿ تمؾ الصكرة إذا لـ يؤثر القطف عمى الزرع أك أضاؼ العقد 

 اإلماـ محمد بف الفضؿ مف السنة، كالقياس، كالمعقكؿ:الشيخ كيستدؿ لما ذىب إليو 
 األدلة

             أول : السنة:
أبقى األرض مع أىؿ خيبر في المزارعة كمنو   حديث مزارعة خيبر المشيكر حيث أف النبي 

 .(5)يفيـ اشتراط التسميـ
                ثانيا : القياس:

بيف أشجار القطف عمى المزارعة في أرض فييا شجر بجامع تمكف العامؿ عة قياس جكاز المزار 
 .(6)مف الزراعة في كؿ منيما

                                                           

  ي                                  ي فيـ منيا أف عبارة عف شجر كليس زرع. (1)
لممزارعة الجائزة، كقد سبؽ أما مثؿ ىذه الصكرة كىي الزراعة بيف األشجار فقد أجازىا الشافعية فقط كنكع  (2)

         ي                             ، كمنو ي فيـ اشتراط تسميـ األرض لمعامؿ.كلى مف المبحث السابؽذلؾ في المسألة األ
(؛ كالقرافي، الذخيرة 5/280، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي(؛ ك 6/276ابف عابديف، حاشية ابف عابديف )ج (3)

(؛ كالبيكتي، كشاؼ  5/288مغني )ج(؛ كابف قدامة، ال3/373(؛ كالدردير، الشرح الكبير )ج6/126)ج
 .(3/542القناع )ج

 .(5/274(؛  كالشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج3/97قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج (4)
 انظر أدلة المسألة السابقة. (5)
 .(3/423(؛ كالشربيني، مغني المحتاج )ج5/355(؛كالمرداكم، اإلنصاؼ )ج4/318ابف مفمح، المبدع )ج (6)
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                 ثالثا : المعقول:

في حاؿ عدـ تأثر المزارعة مف الشجر كتمكف العامؿ مف القياـ بأعمالو يككف بمثابة قد تسمـ 
 األرض تسمـ كامؿ.

 

 األلفاظ التي تصح بيا المزارعة: المسألة الثانية
 صورة المسألة:

 ما ىي صيغة المفظ الذم تصح معو المزارعة، كىؿ تصح مع قكلنا فازرعيا أك لتزرعيا ؟.
 تحرير محل النزاع:

أنو ال بد في عقد المزارعة مف صيغة تدؿ عمى إرادة عمى المذاىب األربعة  أصحاب اتفؽ
 .(2)، كاختمفكا في األلفاظ(1)العقد

فضؿ إلى صحتيا بكؿ لفظ دؿ عمييا سكاء ازرعيا أك كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف ال
 .(3)لتزرعيا

 اإلماـ مف القكاعد الفقيية:الشيخ كيستدؿ لما ذىب إليو 

                                                           

؛ كالعدكم، حاشية العدكم (8/184(؛ كابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج6/176كاساني، بدائع الصنائع )جال (1)
الحجاكم، اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد ك  (؛232-15/230(؛ النككم، المجمكع )ج2/278)ج
 .(5/291(؛ كالنجدم، حاشية الركض المربع )ج2/274)ج

 كمسألة المفظ عمى ثبلثة أقكاؿ: (2)
: ذىب إليو كؿ مف الحنفية كالشافعية أنيا تصح بكؿ لفظ دؿ عمييا مثؿ قكلو: دفعت إليؾ ولالقول األ 

أرض مزارعة، أك لتزرعيا، لكنيا عند الشافعية ال تصح بمفظ اإلجارة، فالضابط عندىـ المفظ الداؿ عمييا. 
النككم، المجمكع ك (؛ 6/176(؛ كالكاساني، بدائع الصنائع )ج8/184انظر: ابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج

                                                              ن                    ، ىذا عند الشافعية في جانب المزارعة الجائزة بيف األشجار كقياسا  عمى ألفاظ المساقاة.(15/230)ج
                                                       ن                               : ذىب إليو المالكية إلى اشتراط لفظ الشركة فإف عقد مطمقا  بدكف لفظ الشركة أك باإلجارة لـ القول الثاني
 .(3/375ر، الشرح الكبير )ج(؛ كالدردي3/315الصاكم، بمغة السالؾ )جيصح. انظر 
ذىب إليو الحنابمة أنيا تصح بكؿ لفظ دؿ عمييا مثؿ زارعتؾ أك فالحتؾ أك عاممتؾ ككذلؾ  القول الثالث:

(؛ 10/50) القكاعد في الفقو ،ابف رجب :تصح باإلجارة نحك استأجر األرض بثمث الخارج منيا. انظر
 .(3/534كالبيكتي، كشاؼ  القناع )ج

 .(5/247ظاـ، الفتاكل اليندية )جالشيخ الن (3)
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 األدلة

                       أول : القاعدة الفقيية:

 .(1)) العبرة في العقكد لممقاصد كالمعاني ال لؤللفاظ كالمباني (
لمقصد كالمعنى ال مف حيث المفظ معنى القاعدة: أم أف األحكاـ في العقكد تبني عمى حسب ا

 .(2)فإذا ظير القصد كاف االعتبار لو
كبالتالي فإف المزارعة تصح بكؿ لفظ دؿ عمييا بجكاز زرعيا أك زارعتؾ، أك لتزرعيا، ما داـ أف 

 المقصد لمعاقديف كاضح.
 

 مسؤولية الحصاد بعد انتياء المزارعة: المسألة الثالثة
 صورة المسألة:
ٌ        رجؿ أج ر أرضو   عمى العامؿ.كالدياث كاشترط الحصاد      

 تحرير محل النزاع:
 .(3)اختمفت أصحاب المذاىب الثبلثة في مسؤكلية الحصاد بعد انتياء كتنامي الزرع

                                                           

 .(1/166السيكطي، األشباه كالنظائر )ج (1)
 .(1/7(؛ كالزرقا، شرح القكاعد الفقيية )ج1/14)جالكجيز في القكاعد  ،زيداف (2)

 كمسألة اشتراط أك مسؤكلية الحصاد عمى قكليف: (3)
الكية عمى الراجح، أنو ال يصح                                   ن               : ذىب إليو الجميكر مف الحنفية خبلفا  ألبي يكسؼ، كالمالقول األول

 اشتراط الحصاد عمى العامؿ كأف الحصاد ال يجب عمى العامؿ، كاستدلكا عمى ذلؾ بدليميف:
 ؿ المزارعة فبل يمـز العامؿ.اليس مف أعم نقيةاألكؿ: أف الحصاد كالت

، ككذلؾ لمجيالة الثاني: أف اشتراط الحصاد عمى العامؿ فيو منفعة ألحد العاقديف دكف اآلخر فيفسخ العقد
 -6/181الكاساني، بدائع الصنائع )ج :في الحصاد، كىك عمؿ يككف بعد تنامي الزرع كتناىيو. انظر

، تبييف الحقائؽ الزيمعي(؛ ك 4/58(؛ كالمرغياني، اليداية )ج23/65(؛ كالسرخسي، المبسكط )ج182
 .(66-6/65)ج(؛ كالخرشي، شرح مختصر خميؿ 3/314(؛ كالصاكم، بمغة السالؾ )ج5/283)ج

: ذىب إليو أبك يكسؼ مف الحنفية عمى صحة اشتراط الحصاد عمى العامؿ ككذلؾ الحنابمة القول الثاني
قالكا إف الحصاد يمـز العامؿ مف غير شرط، ألنو مف أعماؿ المزارعة كاستدلكا كذلؾ بقصة خيبر. انظر 

(؛ كالبيكتي، كشاؼ  القناع 4/58ج(؛ كالمرغياني، اليداية )182، 6/181الكاساني، بدائع الصنائع )ج
 .(5/283(؛ كالنجدم، حاشية الركض المربع )ج5/581(؛ كابف قدامة، المغني )ج3/544)ج

جد أف الضابط في العمؿ ىك ما كاف مف عمؿ قبؿ إدراؾ الزرع فإنو يمـز العامؿ، أما إف كاف نكبالتالي 
 .(8/186)ج انظر: ابف نجيـ، البحر الرائؽبعد اإلدراؾ فيككف عمييما. 
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 .(1)كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى صحة اشتراط الحصاد عمى العامؿ
 سبب الخالف:

فالذيف قالكا أنيا  ،مف أعماؿ المزارعة أـ ال يرجع الخبلؼ في المسألة إلى اختبلفيـ ىؿ الحصاد
 .(2)مف أعماؿ المزارعة قالكا أنو يمـز العامؿ كاآلخريف عمى عكسيـ

 كيستدؿ لما ذىب إليو الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ مف العرؼ، كالمعقكؿ:
 األدلة

             أول : العرف:

، (3)عمى العامؿحيث جرل تعامؿ كتعارؼ الناس في المزارعة عمى صحة اشتراط الحصاد 
 .(4)كالعرؼ معتبر في تقرير األحكاـ الشرعية، كال يكجد ما يخالفو مف نص أك دليؿ

                 ثانيا : المعقول:

فيجكز اشتراطيا حيث أنيا عند البعض تمـز مف  (5)إف الحصاد كالدياس ىي مف أعماؿ المزارعة
 غير شرط فيي مع الشرط مف باب أكلى.

 
 في أرض اليتيم حكم المزارعة: المسألة الرابعة
 صورة المسألة:

كعمى مف يككف حب  ؟، أرض ليتيـ، قاـ كصيو بأخذىا منو مزارعة، ىؿ يصح تصرؼ الكصي
 الزراعة ؟.

 

                                                           

(؛ كالسرخسي، المبسكط 5/237(؛  كالشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج3/90قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج (1)
 .(13/65)ج

(؛ كابف قدامة، المغني 3/544(؛ كالبيكتي، كشاؼ القناع )ج6/181الكاساني، بدائع الصنائع )ج (2)
 .(5/581)ج

 .(65-64/ 23سرخسي، المبسكط )ج(؛ كال8/186ابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج (3)
 .(1/133الزرقا، شرح القكاعد الفقيية )ج (4)

 .(5/581(؛ كابف قدامة، المغني )ج3/544البيكتي، كشاؼ القناع )ج (5)
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 تحرير محل النزاع:

، كاختمفكا عمى (1)أنو تجكز مزارعة الكصي في أرض اليتيـ عمى المذاىب الثبلثة أصحاب اتفؽ
 .(2)مف يككف حب الزراعة

اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى صحة مزارعة الكصي في أرض اليتيـ كأنو ال بد  كقد ذىب الشيخ
 .(3)أف يككف البذر مف الكصي

 سبب الخالف:

لعؿ الخبلؼ يرجع في اشتراط البذر مف عدمو إلى اختبلفيـ في تقدير مقدار الضرر كالخطر 
 الذم قد يمحؽ بماؿ اليتيـ.

                                                           

(؛ كالقرافي، الذخيرة 8/535(؛ كابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج270 -5/269الشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج (1)
(؛ كابف مفمح، المبدع 3/511(؛ كالبيكتي، كشاؼ  القناع )ج3/573ؾ، المدكنة )ج(؛ كاإلماـ مال6/95)ج
، حيث في (1/241)ج العدة في شرح العمدة ،ابف تيمية(؛ ك 4/219)ج الكافي ،الحجاكم(؛ ك 4/219)ج

المذىب الحنبمي لـ أجد النص صراحة عمى جكازىا بؿ كاف ذلؾ في أثناء الحديث عف جكاز المضاربة 
مراجع المذىب  :ـ عندىـ أف أحكاـ المزارعة مثؿ أحكاـ المضاربة في كثير مف األشياء. انظرليما كمعمك 
 .(5/192(؛ كالنجدم، حاشية الركض المربع )ج4/320؛ كابف قدامة، المغني )جالحنبمي

أما المذىب الشافعي فمـ يتطرؽ ليذه المسألة لعدـ جكاز المزارعة عندىـ عمى الراجح، لكني كجدت ليـ 
 .(2/393ألنصارم، أسنى المطالب )ج: ااز المساقاة في أرض اليتيـ. انظرباب المساقاة القكؿ بجك في 

 كمسألة اشتراط البذر عمى اليتيـ في المزارعة عمى قكليف: (2)
الشيخ : ذىب إليو الحنفية عمى الراجح، أنو ال تصح إال إذا كاف الزرع مف الكصي. انظر القول األول

 .(5/270يندية )جالنظاـ، الفتاكل ال
: ذىب إليو الحنفية أنو تصح حتى مع اشتراط الحب عمى اليتيـ، كالحنابمة أنيا تصح عمى القول الثاني

أحد الركايتيف في اشتراط الحب عمى رب األرض، كالربح يككف كمو لميتيـ، أما المالكية فمـ يتحدثا في مثؿ 
نكع مف المزارعة حيث أنو يشترط عندىـ التكافؤ تمؾ الصكرة عف اشتراط الحب ألنيـ أبطمكا مثؿ ذلؾ ال
(؛  6/284ابف عابديف، حاشية ابف عابديف )جفي التكاليؼ مف حيث األرض كالبذر كالعمؿ. انظر 

؛ كالعدكم، حاشية العدكم (3/313(؛ كالصاكم، بمغة السالؾ )ج5/270كالشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج
(؛ كابف مفمح، 1/241)جالعدة في شرح العمدة  ،ابف تيمية(؛ ك 6/126(؛ كالقرافي، الذخيرة )ج2/272)ج

 .(2/106)ج الكافي في فقو اإلماـ أحمد ،الحجاكم(؛ ك 4/219المبدع )ج
 .(2/855)جالبغدادم، مجمع الضمانات (؛ ك 3/331قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج (3)
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لزاـ الكصي كيستدؿ لما ذىب إليو اإلماـ محمد بف الفضؿ م                                             ف جكاز المزارعة في أرض اليتيـ كا 
 كالمعقكؿ: ،بالحب مف القياس

 األدلة

 من وجيين: :            أول : القياس

: قياس جكاز المزارعة في أرض اليتيـ مف قبؿ الكصي عمى جكاز البيع كالشراء لو، أحدىما
 .(1)بجامع أف كؿ منيما عبارة عف عقكد معاكضة

، فكما تجكز مع األجنبي فيي (2)عمى المزارعة مع األجنبي: قياس المزارعة مع الكصي اآلخر
 مع الكصي مف باب أكلى لكجكد الشفقة كالعناية.

                          ثانيا : المعقول من وجيين:

، (3)ف اشتراط أك ككف البذر مف اليتيـ فيو إتبلؼ لماؿ اليتيـ في الحاؿ كىذا ال يصحإ: أحدىما
 بخبلؼ إذا كاف البذر مف الكصي.

 بعض بذره، حيث ب                                   ن            كاف البذر مف عند الكصي يككف مستأجرا  أرض اليتيـ : أنو إذا اآلخر
أنو يجكز لو أف يستأجر أرض اليتيـ ببعض الدراىـ، أما إذا كاف البذر مف اليتيـ فإنو يككف 
مؤجر نفسو مف الصبي كىذا ال يصح، كبالتالي فإف األنفع كاألصمح أف يككف البذر مف 

 .(4)الكصي
 

 بيع األرض المشغولة بالمزارعة حكم: المسألة الخامسة
 صورة المسألة:

 أرض مشغكلة بالمزارعة، قاـ رب األرض ببيعيا أثناء المزارعة، ىؿ يصح ذلؾ البيع ؟.

 

                                                           

 .(3/573(؛ كاإلماـ مالؾ، المدكنة )ج6/95القرافي، الذخيرة )ج (1)
 السابقة. المراجعانظر  (2)
 .(5/270الشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج (3)
(؛  كالشيخ النظاـ، 8/535(؛ كابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج6/284ابف عابديف، حاشية ابف عابديف )ج (4)

 .(5/270الفتاكل اليندية )ج
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 تحرير محل النزاع:

المذاىب األربعة عمى عدـ صحة بيع األرض المشغكلة بالمزارعة إال أف يأذف  أصحاب اتفؽ
 .(1)العامؿ، أم أنو بيع مكقكؼ

الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى أف بيع األرض المشغكلة بالمزارعة مكقكؼ عمى  كقد ذىب
 .(2)إذف العامؿ

 كيستدؿ لما ذىب إليو الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ مف المعقكؿ مف ثبلثة كجكه:

إلقاء البذكر، فبل ينفذ إال األكؿ: ال يصح بيع األرض المزركعة ألف الشركة بينيما قد تأكدت ب
 .(3)العامؿ لتعمؽ حقو بالزرع ةز بإجا

، (4)الثاني: أنو ال يصح استثناء الثمر أك الزرع مف البيع، لذلؾ ال يصح البيع إال بإذف العامؿ
  يصح استثناء حقو في الزرع.كبالتالي ال

الثالث: أنو قد تعمؽ باألرض حؽ لمغير فبل يجكز بيعيا إال برضى صاحب ذلؾ الحؽ كىك 
 .(5)العامؿ

                                                           

(؛ كالقرافي، الذخيرة 5/259)ج(؛ كالشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية 8/184ابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج (1)
(؛ كالنككم، ركضة الطالبيف 2/401(؛ كاألنصارم، أسنى المطالب )ج7/299)ج، (6/96)ج
 .(3/277(؛ كالبيكتي، كشاؼ  القناع )ج5/167)ج

مع العمـ أف الشافعية قد تكممكا في ىذه المسألة في جانب بيع األرض المشغكلة بالمساقاة، كالحنابمة قالكا 
رض المشغكلة بالمساقاة أف البيع يبطؿ عقد المساقاة كال يبطؿ البيع مع عدـ الشرط. انظر في بيع األ

 .(3/277البيكتي، كشاؼ القناع )ج
 كقد فصؿ الحنفية في مثؿ ىذا النكع مف البيع عمى قسميف:

مزارع البيع                         ن                                                            األكؿ: أف يبيع كالزرع بقبل  فيذا مكقكؼ سكاء باع األرض مع الزرع أك بدكف الزرع فإف أجاز ال
ف لـ ي كاف جز                     ن                                                                    في األرض كالزرع جميعا  نفذ البيع كانقسـ الثمف عمى األرض كعمى قيمة الزرع يـك البيع كا 

ف لـ يجز فالمشترم بالخيار إف شاء انتظر حتى يدرؾ الزرع أك أف يترؾ.                                                                            مكقكؼ كا 
رم كالزرع بيف البائع الثاني: أف بيع األرض كحدىا بدكف الزرع فإف أجاز المزارع البيع فاألرض لممشت

ال فالبيع مكقكؼ. انظر   .(5/259الشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج                                        كالمزارع نصفاف، كا 
 .(3/97قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج (2)
 السابؽ.: المرجع انظر (3)
 .(6/96القرافي، الذخيرة )ج (4)
 .(2/401أبك زكريا األنصارم، أسنى المطالب )ج (5)
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 لسادسا المبحث
 مسائل حكم التراىن عمى موافقة قول اإلمام بين الفقياء

 

 حكم المسابقة "الرىان" في المسائل العممية: مسألة
 صورة المسألة:

اختمؼ طالبا عمـ في مكافقة قكليما لئلماـ، فقاؿ أحدىما إف كاف قكلي صحيح فمؾ عمي كذا، 
ف لـ يكف صحيحا  فبل شيء عميؾ، ىؿ تصح ىذه المسابقة         ي               كأخذ الج عؿ في الخبلؼ في  (1)                 ن                                 كا 

 المسائؿ العممية.

 تحرير محل النزاع:

، كيجكز (2)اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى أنو تصح المسابقة في الخؼ كالحافر كالنصؿ
أخذ الجعؿ عمييا، كاختمفكا في حكـ الرىاف كالمسابقة في المسائؿ العممية مثؿ الصكرة 

 .(3)السابقة
                                                           

لمغة مف السبؽ أم اإلسراع إلى الشيء كىك التقدـ في الجرم، كالسبؽ بالفتح ىي عبارة عف المسابقة في ا (1)
(؛ كالشربيني، 11/129(؛ كابف قدامة، المغني )ج3/154الخرشي، شرح مختصر خميؿ )جالجائزة. انظر 

 .(4/418مغني المحتاج )ج
(؛ كالدردير، الشرح الكبير 5/324رائؽ )ج(؛ كابف نجيـ، البحر ال5/324الشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج (2)

(؛ 1/106الغرناطي، القكانيف الفقيية )جأبك محمد ك  (؛2/209(؛ كالدسكقي، حاشية الدسكقي)ج2/209)ج
(؛ كالماكردم، الحاكم 15/37النككم، المجمكع )جك (؛ 421-4/420كالشربيني، مغني المحتاج )ج

، مع العمـ أنيـ (1/271يكتي، الركض المربع )ج(؛ كالب11/129(؛ كابف قدامة، المغني )ج15/185)ج
 أجازكا الجائزة أك الجعؿ في ىذه األشياء لكركد النص فييا، كزاد الحنفية جكاز المسابقة في الجرم.

 كالمسألة في جكاز المسابقة بجعؿ في الخبلفات الفقيية عمى قكليف: (3)
رط أف يككف الجعؿ مف أحدىما ال مف بشرة : ذىب إليو الحنفية كالحنابمة بجكاز تمؾ الصك القول األول

، تبييف الزيمعي(؛ ك 6/404ابف عابديف، حاشية ابف عابديف )جمار. انظر قكبلىما حتى ال يتحقؽ ال
(؛ 5/350(؛ كالنجدم، حاشية الركض المربع )ج8/555(؛ كابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج6/32الحقائؽ )ج

 .(7/190فركع )ج(؛ كابف مفمح، ال6/67كالمرداكم، اإلنصاؼ )ج
: ذىب إليو المالكية كالشافعية أف المسابقة تقتصر فقط عمى األشياء الكاردة في الحديث، كىك القول الثاني

سنف أبي داكد، كتاب األقضية،  :]أبك داكد. انظر ر "ال سبؽ إال في خؼ أك نصؿ أك حاف"  : قكلو 
ي: حسف لغيره )انظر: إركاء الغميؿ [ قاؿ األلبان3582: رقـ الحديث  3/301باب كيؼ القضاء، 

في كثير مف المصادر  البحث ، كأنو ال يجكز في غيرىا، كلـ أجد أثناء(8/226ج -2599لؤللباني: رقـ
= 
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 سبب الخالف:

ىؿ المسابقة محصكرة في ىذه  (1)الخبلؼ إلى اختبلفيـ في فيـ حديث الباب يرجع سبب
كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى جكاز  .(2)األنكاع أـ يجكز تعدييا بجعؿ لغيرىا

 .(3)المسابقة بيف المتفقييف

 لمعقكؿ.اإلماـ محمد بف الفضؿ مف القياس، كالقكاعد الفقيية، كاالشيخ كيستدؿ لما ذىب إليو 

 األدلة

              أول : القياس:

كىك قياس جكاز المسابقة بجعؿ بيف المتفقييف عمى جكاز المسابقة في الخؼ كالحافر بجامع أف 
 .(4)كؿ منيا يعمؿ عمى إعبلء كممة الديف

                         ثانيا : القواعد الفقيية:

فاعؿ، ال نية، حيث أف العبرة في ثكاب العمؿ كحكمو عمى حسب (5)قاعدة " األمكر بمقاصدىا "
كال شؾ أف المسابقة في الجكانب العممية تقكد إلى مقصد عظيـ كىك انتشار الديف كقكتو، كىي 

 تحتكم عمى نية صالحة.

 

=_________________________________________________________________________ 

ف المذاىب اتفقت في جكاز اشتراط الجعؿ مف إحداىما ال                                                                                             التي رجعت إلييا مثؿ ىذه الصكرة عندىـ، كا 
(؛ كابف نجيـ، البحر الرائؽ 6/32، تبييف الحقائؽ )جيمعيالز  :مف كبلىما، حتى ال تكجد المقامرة. انظر

(؛ 2/209(؛ كالدسكقي، حاشية الدسكقي)ج18/264(؛ كالقرطبي، البياف كالتحصيؿ )ج5/324)ج
 .(11/131(؛ كابف قدامة، المغني )ج16/71النككم، المجمكع )جك (؛ 4/422كالرممي، نياية المحتاج )ج

تعمؽ بالحرب كالتقكية عمى  ك ماافعية مدار الجكاز عندىـ بجعؿ ى                       ن        كلقد كجدت صكر كثيرة مثبل  عند الش
، الشربيني :اؿ كغيرىا. انظرثقالجياد حتى أنيـ لـ يجيزكا المسابقة في الصعكد عمى الجباؿ أك حمؿ األ

 .(10/168(؛ كالجمؿ، حاشية الجمؿ )ج599-2/598)ج اإلمتاع
 .152سبؽ تخريجو صفحة  نصؿ ". كأؼ كحافر خ" ال سبؽ إال في   كىك قكؿ النبي  (1)
 .(4/97الصنعاني، سبؿ السبلـ )ج (2)

 .(5/160)ج ىاف الديف مازه: المحيط البرىانيبر  (3)
 .(6/32، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي(؛ ك 8/555ابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج  (4)
 .(1/27ابف نجيـ، األشباه كالنظائر )ج (5)
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                           ثالثا : المعقول: من وجيين:

أحدىما: كجكد ضابط أف يككف الجعؿ مف أحدىما ال مف كبلىما يجعؿ المسابقة خالية مف 
 .(1)القمار

.(2)جياد في تعمـ سباؽ الخيؿ كالجماؿ كذلؾ يقكـ بالعمـاآلخر: أف الديف كما يقكـ بال

                                                           

 .(11/131(؛ كابف قدامة، المغني )ج6/404جابف عابديف، حاشية ابف عابديف ) (1)
 .(6/67(؛ كالمرداكم، اإلنصاؼ )ج7/190)ج الفركع ،ابف مفمح (2)



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 خامسالفصل ال
 أحكام الحجر والمقطة والوديعة والقرض
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 األول المبحث
 مسائل ضمان الوديعة

 

 عنده  المن وضعي اعند ضياعي وديعةال الحارسضمان : المسألة األولى
 :صورة المسألة

ككاف يقكـ عمى ىذا الديكاف حارس، فقاؿ لمكافد ضع  ،ديكاف أك حماـ رجؿ كفد إلى خاف أك
دابتؾ أك سيارتؾ أك متاعؾ في ىذا المكاف، ثـ جاء صاحب المتاع فمـ يجده، فيؿ يضمف 

 .الحارس المتاع المفقكد ؟
 تحرير محل النزاع:

اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى تضميف الحارس حاؿ التعدم أك التقصير كاختمفكا في غير 
 .ألقو ىنا:                             ن                        في تضميف الحارس إف حدد مكانا  لمتاع الكافد بأف قاؿ لوكما اختمفكا ذلؾ 

تضميف الحارس في حاؿ تحديد مكاف اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى القكؿ بعدـ الشيخ ذىب  قدك 
 .(1)لكضع المتاع

 
                                                           

 .(8/332)ج رد المختار عمى الدر المختار ،انظر ابف عابديف (1)
 والمسألة عمى ثالثة أقوال:

غانـ، مجمع ف . انظر ابعمى الراجح إلى تضمينو عندىـ الحنفية في قكؿإليو ذىب القول األول: 
 .(1/193الضمانات )ج
كاستثنى ، كالشافعية، كالحنابمة إلى عدـ تضمينوكالمالكية الحنفية في قكؿ آخر، إليو : ذىب القول الثاني

كقد نص الشافعية كالحنابمة أف الثيابي ال يضمف إذا لـ يستكدعو                                  ن الحنابمة ما إذا كاف الضماف مشركطا  
 : القرافي، الذخيرةا فتشاغؿ عنيا فضاعت يضمف لتفريطو. انظرالرجؿ الثياب أما إذا أكدعو إياى

(؛ كأبك زكريا 27-7/26)ج كالخرشي، شرح خميؿ، (4/588)جحاشية الدسكقي  كالدسكقي،، (5/513)ج
 كابف مفمح، الفركع (؛4/71)ج (؛ كالييثمي، الفتاكل الفقيية الكبرم3/87)ج األنصارم، أسنى المطالب

 .(10/267)جشرح الكبير ال (؛ كابف قدامة،5/9)ج
ال فبل بأنو: ذىب الصاحباف مف الحنفية القول الثالث انظر: ابف .                                 يضمف إف كاف اإليداع بأجر، كا 

 ،ابف قدامةك  (؛14/171النككم، المجمكع )ج(؛ ك 5/664)ج (،8/332)ج حاشية ابف عابديفعابديف، 
 .(5/457)جالشرح الكبير 
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 :سبب الخالف

ىؿ ىك ثمف  ،لعؿ الخبلؼ في ضماف الحارس لمثياب يرجع إلي اختبلفيـ فيما يأخذه مف ماؿ
 أجر عف الدخكؿ، كاستعماؿ األكاني كحفظ الثياب، فمف قاؿ أنو ثمف لمماء قاؿ الأم  لمماء

ضماف عميو ألنو متبرع بالحفظ، كمف قاؿ أجر عف الحفظ قاؿ حكمو حكـ األجير المشترؾ في 
 .(1)الضماف

 :ثبلثة كجكهاإلماـ محمد بف الفضؿ بالمعقكؿ مف الشيخ ك يستدؿ لما ذىب إليو 
 .(2): تقرر في قكاعد الشرع أف المكدع ال يضمف، كالمسألة ظاىرىا أشبو باإليداعالوجو األول

: القكؿ بالضماف يؤكؿ إلى تزىيد الناس في قبكؿ الكديعة كالنصيحة، لما يترتب الوجو الثاني
كالذم ىك مصمحة خاصة،  عمى ذلؾ مف تكاليؼ، فمراعاة لممصمحة العامة يترؾ الضماف

 .(3)ظ قبكؿ الكديعة عمى األصؿ كىك األجر كالثكاب دكف ضمافكيبقى حف
: عمى فرض أف الثيابي كصفو في ىذه الصكرة أجير مشترؾ فبل ضماف عميو عند الوجو الثالث
 .(4)أبي حنيفة

 

            المود ع ليا الوديعة إذا لم يؤدىا حال طمب حكم: المسألة الثانية
 :صورة المسألة

عاد الطمب في الغد، فقيؿ لو أ               ن           ً     كدع: اطمبيا غدا ، فجاء المكد ع ك طمب المكدع كديعتو، فقاؿ الم 
 .ضاعت أك ىمكت، فيؿ في ىذه الصكرة ضماف ؟

 تحرير محل النزاع:

في تضميف المكدع إف لـ يسمـ الكديعة لصاحبيا حيف طمبيا،  أصحاب المذاىب األربعةاختمؼ 
 .ثـ ادعى ىبلكيا

                                                           

 .(2/119)ج بيفإعانة الطال ،لدمياطيا(؛ ك 103-15/101النككم، المجمكع )ج (1)
 .(8/332)ج رد المختار عمى الدر المختار ،ابف عابديف (2)
 .(6/436ابف قدامة، المغني )ج(؛ ك 14/174النككم، المجمكع )ج (3)
جير لكف كؿ مف الصاحبيف يضمف األ، (5/513)ج الذخيرة ،القرافيك  (؛8/31)ج البحر الرائؽ ،بف نجيـا (4)

 بالعمؿ. كلىالختبلؼ الذمة مع الزمف كىك األالمشترؾ كذلؾ 
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ضمينو إف حصؿ اليبلؾ بعد طمب صاحبيا، أما تإلى اإلماـ محمد بف الفضؿ الشيخ ذىب كقد 
 .(1)طمب فبل ضمافالإف حصؿ اليبلؾ قبؿ 

 كالمعقكؿ: ،السنةمف اإلماـ محمد بف الفضؿ  لما ذىب إليو ستدؿكي
 األدلة

 :           أول : السنة

: " الصمح جائز بيف المسمميف إال صمح  رسكؿ ا قاؿ: قاؿ  : " عف أبي ىريرة  قكلو 
 .(2)       ن                       حـر حبلال  كالمسممكف عمى شركطيـ "         ن    أحؿ حراما  أك 
، كفي الكديعة شرط (3): أفاد الحديث أف الشرط الحاصؿ بيف طرفيف ممـز ليماوجو الدللة

حيف  ىضمني كىك حفظيا إلى حيف طمبيا، فإف المتعارؼ عميو أف الكديعة تككف عند المكدع إل
ال كاف مخالفا  لمقصكد كشرط الكديعة، كحينيا يتحمؿ نتيجة                                                ن       طمبيا، فإف طمبيا لزمو التسميـ، كا 

 مخالفتو.

 : من وجيين:               ثانيا : المعقول

                                   ن                                            ف المكدع لما قاؿ لصاحبيا اطمبيا غدا ، فيو دليؿ عمى أنيا مكجكدة، فيذا المفظ إنما إ: أحدىما
يككف لمشيء القابؿ لمتسميـ، كالتأخير إنما كقع بسبب المكدع فيككف ىك الضامف، ألف عقد 

 .(4)ى مف حيف طمب الكديعةالكديعة قد انتي

 

                                                           

 ، كالمسألة عمى قكليف:(8/369)جرد المختار عمى الدر المختار  ،ابف عابديف (1)
انظر: ابف نجيـ،  .أنو يضمف إذا حصؿ ىبلؾ بعد طمبيا كالمالكية ىك قكؿ عند الحنفيةك : القول األول

 يؿشرح مختصر خم كالخرشي، (؛1/232)ج لكتابكالغنيمي، المباب في شرح ا (؛7/276البحر الرائؽ )ج
 .(3/431)ج حاشية الدسكقي (؛ كالدسكقي،3/359)جبمغة السالؾ  (؛ كالصاكم،118-6/117)ج

الغنيمي، المباب في شرح إلى عدـ تضمينو. انظر كالحنابمة الحنفية في قكؿ آخر إليو : ذىب القول الثاني
 .(10/287)جالشرح الممتع  ،ابف عثيميف(؛ ك 6/437ابف قدامة، المغني )ج(؛ ك 1/232الكتاب )ج

، كتاب ]الترمذم: سنف الترمذم، [3596رقـ الحديث : 3/332أبك داكد: سنف أبي داكد: كتاب الصمح، ] (2)
صححو األلباني، في السمسمة  [1352: رقـ الحديث 3/634ما ذكر مف الصمح بيف الناس،  / بابالصمح

 .2915: رقـ الحديث 6/414الصحيحة، 
 .(4/487)ج تحفة األحكذم، راكفكرمالمبا (3)
 .(8/369)جرد المختار عمى الدر المختار  ،ابف عابديف (4)
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اآلخر: إف سككت المكدع عف التصريح باليبلؾ أك الضياع مع تمكنو فيو دليؿ عمى كجكدىا 
 فيمزمو الضماف. (1)حاؿ الطمب

 
                                   ضمان المود ع إن وكل صبيا  في حفظيا: المسألة الثالثة
 صورة المسألة:

كأف  -تى يعكد مف حاجتو                                   ى ي                  كضع رجؿ كديعتو عند آخر، فترؾ المكد ع  الكديعة عند صبي ح
 فمما عاد الرجؿ كجد الكديعة مفقكدة. -يقصد الجمعة 

 تحرير محل النزاع:

 .في تضميف المكدع إف ترؾ الكديعة عند صبي أصحاب المذاىب األربعةاختمؼ 

تضمينو إف كاف الصبي ممف ال يضبط، أما إف  إلىاإلماـ محمد بف الفضؿ الشيخ ذىب  قدك 
 .(2)كاف يضبط فبل يضمف

: لعؿ الخبلؼ يرجع في المسألة إلى اختبلفيـ في مقدرة الصبي عمى الحفظ مف سبب الخالف
عدمو، فمف قاؿ أنو قد جرل العرؼ عمى مقدرتو عمى الحفظ قاؿ بعدـ الضماف كاآلخريف عمى 

 العكس.

 :مف ثبلث كجكه المعقكؿبإلماـ محمد بف الفضؿ االشيخ ما ذىب إليو يستدؿ لك 

                                                           

 .(3/488)ج الشرح الكبير ،الدرديرك  (؛118-6/117)ج شرح خميؿ ،الخرشي (1)

 ، كالمسألة عمى ثبلثة أقكاؿ:4/436الشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج (2)
الشيخ النظاـ، الفتاكل                      ن      إلى عدـ تضمينو مطمقا . انظر كالمالكية عض الحنفيةب إليو ذىب القول األول:
، (6/112)جشرح مختصر خميؿ  (؛ كالخرشي،3/355)جبمغة السالؾ  (؛ كالصاكم،4/436اليندية )ج

 كاستدلكا بعدـ الضماف أف العادة قد جرت بحفظ مالو عند االبف كالزكجة كالعبد فجاز لو حفظيا عندىـ.
 (؛14/175النككم، المجمكع )ج: ذىب الشافعية كالحنابمة في ركاية إلى تضمينو. انظر ثانيالقول ال

 (؛ كالدمياطي، إعانة الطالبيف1/373)ج (؛ كاألسيكطي، جكاىر العقكد1/359)ج كالشيرازم، الميذب
 .(6/452ابف قدامة، المغني )ج(؛ ك 3/244)ج

تفريؽ بيف المميز كغير المميز، فيضمف في الثاني : ذىب الحنابمة في ركاية أخرل إلى الالقول الثالث
 .(6/452ابف قدامة، المغني )ج :دكف األكؿ. انظر
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حفظيا كصكنيا فبل تككف إال في يد يتكفر فييا ىذا الكصؼ، فإذا  اإليداعة مف ف الغايإ: األول
، كالصبي ليس مف (1)انتفى كصؼ الضبط كالحفظ، فيككف قد سمطو عمى إتبلفيا بدفعيا إليو

 أىؿ الحفظ.

: إف إيداع الصبي ال يصح أصالة لنفسو، فمك أكدع عند شخص كديعة فبل يصح قبكليا، الثاني
 .(2)                                      ى                  ى ال تصح يده لحفظ الكديعة، فيتحمؿ المكد ع مسؤكلية ما أحدثوكمف باب أكل

 .(3)                                               ن                   : أنو سمـ الكديعة إلى مف ال يرضى بو المكدع قياسا  عمى مف سمميا ألجنبيالثالث

 

 عدم ضمان الوديعة عند ردىا عمى عيال المودع: المسألة الرابعة
 صورة المسألة:

            ً                             مف عياؿ المكد ع، ثـ تمفت الكديعة أك ضاعت،          ى                              قاـ المك دع بتسميـ الكديعة لشخص ممف يعد
 .     ى       المكد ع ضماف؟عمى فيؿ 

 تحرير محل النزاع:

              ى                            ى       في تضميف المكد ع إف سمـ الكديعة لعياؿ المكد ع كليس  أصحاب المذاىب األربعةاختمؼ 
 .لممكدع نفسو

 .(4)عدـ الضمافإلى القكـ باإلماـ محمد بف الفضؿ الشيخ  ذىب قدك 
                                                           

 .(14/175كالنككم، المجمكع )ج (؛6/452ابف قدامة، المغني )ج (1)
 .(14/175النككم، المجمكع )ج (2)
 .(7/281)ج المغني، ابف قدامة (3)
  (.1/217)ج مجمع الضمانات :ابف غانـ (4)

 كالمسألة عمى قكليف:     
أنو لك كاف ، كاستدلكا عمى ذلؾ الحنفية في المعتمد كالشافعية إلى القكؿ بالضمافإليو ذىب  القول األول:

(؛ كابف 1/217غانـ، مجمع الضمانات )جابف  انظرلو رضا في الرد لما أكدع الكديعة عند المستكدع. 
 ينديةالفتاكل ال (؛ كالشيخ النظاـ،2/276)ج درر الحكاـ (؛ كحيدر،7/274نجيـ، البحر الرائؽ )ج

 .(7/298)ج الشرح الكبير ،ابف قدامة. (5/472)جالمحيط البرىاني  كبرىاف الديف مازة،، (4/354)ج
السيكاسي، عمي  الحنابمة إلى القكؿ بعدـ الضماف. انظرك  إليو الحنفية في قكؿ آخر ذىب القول الثاني:

 (؛ كحيدر، درر الحكاـ2/473)جحاشية ابف عابديف  ابديف،(؛ كابف ع6/144شرح فتح القدير )ج
 .(7/298)ج رالشرح الكبي ،بف قدامةا(؛ ك 2/276)ج
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 كالعرؼ : ،كالمعقكؿ ،اإلماـ محمد بف الفضؿ بالقياسالشيخ  ما ذىب إليويستدؿ لك 
 األدلة

 :            أول : القياس

، ألنيـ ىـ عصبتو الذيف يحفظكنو قياس رد الكديعة عمى عياؿ المالؾ  عمى ردىا عميو نفسو 
 .(1)كيحمكنو، فيـ أشبو بالجسد الكاحد، كما داـ األمر كذلؾ فبل يقاؿ بالضماف

 :               ثانيا : المعقول

شخص عادة يحفظ مالو بأىمو كعيالو، كما يحفظ الماشية عند الراعي، كالبييمة عند غبلمو إف ال
ليسقييا، كالزرع عند الفبلح، ككذلؾ األمر في حفظ الماؿ فإنو يككف بالعياؿ، كما داـ األمر 

 .(2)كذلؾ فبل ضماف لعدـ مخالفتو المعيكد
كذلؾ  أك عيالو ع          ً زكجة المكد   ىإل ةلكديعإرجاع ا ىف الناس قد تعارفكا عمأحيث  : العرف:       ثالثا  

 .(3)لكجكد اإلذف
 

                                                       ضمان الوديعة الموجودة في بيت أعطى المود ع مفتاحو ألجنبي: المسألة الخامسة
 صورة المسألة:  

المكدع المفتاح ألجنبي ادعى أف لو متاع في البيت ثـ أرجع المفتاح كلـ يجد المكدع أعطى 
 ؟                            ى بعده الكديعة فيؿ يضمف المكد ع

 تحرير محل النزاع:

 .في تضميف المكدع إف دفع مفتاح البيت آلخر أصحاب المذاىب األربعةاختمؼ 

 

 

                                                           

 .(2/473)ج (؛ كابف عابديف، حاشية ابف عابديف7/274ابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج (1)
لمبدع (؛ كابف مفمح، ا7/298(؛ كابف قدامة، الشرح الكبير )ج4/172)ج كشاؼ القناع ،البيكتي (2)

 .(5/165)ج
 .(5/358ابف قدامة، المغني )ج (3)



 

161 

 .(1)عدـ الضمافإلى القكؿ باإلماـ محمد بف الفضؿ الشيخ  ذىب قدك 
 سبب الخالف:

فمف قاؿ أنو  ،تسميـ المفتاح ىاختبلفيـ في النظر عم ىلة السابقة يعكد إلألعؿ الخبلؼ في المس
 .كمف قاؿ ال يعد تسميـ قاؿ بعدـ الضماف ،ابة تسميـ الكديعة ألجنبي قاؿ بالضمافبمث

 كالمعقكؿ: ،إلماـ محمد بف الفضؿ بالقكاعد الفقييةاالشيخ ما ذىب إليو يستدؿ لك 

 األدلة

                       أول : القواعد الفقيية:

ة ال تندرج الصكرة المذككر حيث إف  .(2)                         ً           ال ضماف عمى المؤتمف إال بتعد  أك تقصير"" بقاعدة:
                                 ى                    " كبالتالي ال ضماف، السيما أف المكد ع مؤتمف، كالمؤتمف ال التعدم أك التقصيرتحت الكصفيف "

يمكف أف يدفع المفتاح لمف يتكقع منو الضرر، فانتفى كصؼ التعدم بذلؾ، كعميو: فإنو ينتفي 
 الضماف.

 
                                                           

ف أقد تتكرر في عصرنا مثؿ التي ، كىذه الصكرة مف المسائؿ (1/219غانـ، مجمع الضمانات )جابف  (1)
في  ةف يضع الكديعأأك  ةالذم يكجد فيو كديعة لشخص ثـ يفقد تمؾ الكديع يعطي المستكدع مفتاح المخزف

 دخكؿ كخركج كالمسألة عمى قكليف: مخزف يكثر التردد عميو مف
 .(7/274انظر: ابف نجيـ، البحر الرائؽ )جالحنفية إلى القكؿ بعدـ الضماف. إليو : ذىب القول األول
ال يتصرؼ في المفتاح ثـ أكالحنابمة إلى التفريؽ، فإف شرط عميو  الشافعيةإليو : ذىب القول الثاني

ال فبل لتفريؽ بيف التصرؼ ألجؿ مصمحة كحاجة معتبرة، أك ككجو آخر عندىـ: ا ،                    تصرؼ فيو ضمف كا 
ابف  ،8/379الماكردم، الحاكم )ج التصرؼ المجرد دكف حاجة، فيضمف في الثانية دكف األكلى. انظر

مر المكدع الكديع ألة مثؿ إذا أكقد ساؽ الحنابمة عدد مف الصكر المقاربة لممس، 7/284 قدامة: المغني:
ف يضع الخاتـ أف يضع الكديعة في مكاف محدد أك أحد عميو أك أدخاؿ بكضع الكديعة في مكاف كعدـ إ

خرجيا أك بكضع قفؿ عمييا فمـ أخراجيا فإمره بعدـ أأك  عند إيداعو في الخنصر فيضعو في البنصر،
 خالفة لغير عذر فإنو يضمف.ميضع كؿ ىذه المسائؿ تدكر حكؿ مخالفة الكديع شركط المكدع فعند ال

(؛ كالبيكتي، 5/164(؛ كابف مفمح، المبدع )ج7/279؛ كابف قدامة، الشرح الكبير )جؽالمصدر الساب انظر
 .(4/172كشاؼ  القناع )ج

 .(2/148)ج ضة النديةك الر  ،  ً      الق ن كجي (2)
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 :               ثانيا : المعقول

ده، فدفع المفتاح ال يعني أنو جعؿ البيت نو بدفع المفتاح إلى غيره لـ يجعؿ الكديعة تحت يإ
 .(1)تحت يده، كبالتالي ال يقاؿ بالضماف بمجرد ىذا التصرؼ

 (2)ل                      ضياع الوديعة من الدل  حكم : المسألة السادسة
 : صورة المسألة

 .رجؿ دفع بضاعة كثكب أك فرس لرجؿ كي يبيعيا لو، ثـ ادعى الدالؿ ضياعيا، فيؿ يضمف ؟
 تحرير محل النزاع:

عمى أنو ال ضماف عمى الدالؿ إف ادعى ضياع البضاعة، إال أصحاب المذاىب األربعة  اتفؽ
 .إذا كاف سبب الضياع ىك التقصير

 .(3)إلى نفس القكؿ السابؽ اإلماـ محمد بف الفضؿالشيخ ذىب كقد 
 القكاعد الفقيية:مف  عدـ تضميف الدالؿب اإلماـ محمد بف الفضؿالشيخ يستدؿ لقكؿ ك 

 األدلة
يده يد  فالدالؿ، (4)كىذه قاعدة متفؽ عمييا : " يد األمان ليس عمييا ضمان "لقاعدة األولىا

أماف، فبل يقاؿ بتضمينو، ألف األماف كالضماف ال يمتقياف، إال في حالة التقصير ألنو حينئذ 
 .(5)يككف األماف قد انتقص

: أف الشيء المتمؼ أك الضائع ال ، كمما تفيده ىذه القاعدة": "األصل براءة الذمةالقاعدة الثانية
ألف األصؿ براءة ذمتو أنو ىك المتسبب بيذا الكصؼ،  ىيتحممو شخص إال بدليؿ يدؿ عم

 .(6)مف باب أكلى ألنو يضاؼ إلى ما سبؽ أف يده يد أمافالدالؿ ككذلؾ 

                                                           

 .(1/219غانـ، مجمع الضمانات )جبف (؛ كا7/274ابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج (1)
 (.5/260ف الديف مازة، المحيط البرىاني )ج. انظر برىاىك الشخص الذم ينادم عمى السمعة (2)
ذىب الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أنو ال ، كقد (4/342الشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج (3)

(؛ 4/342الشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج انظر                      ن                 يضمف إال إذا كاف مقصرا  في ضبطيا كحفظيا.
الفقو عمى  ،الجزيرمك  (؛6/118)ج الشرح الكبير ،ابف قدامة(؛ ك 2/170)جالفكاكو الدكاني  ،النفراكمك 

 .(3/63)ج المذاىب األربعة
 .(2/148)ج ضة النديةك الر  ،  ً      الق ن كجي (4)
 .(9/198) الشرح الممتع ،ابف عثيميف (5)
 .(1/59ابف نجيـ، األشباه كالنظائر )ج (6)
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 ادعاء الزوجة الوديعة مع أب الزوج: المسألة السابعة
 صورة المسألة: 

كأحضرت كالد زكجيا كادعت أف لمغائب كديعة في يد  ،أتو إلى القاضيرجؿ غاب فجاءت امر 
شرافو أبيو، كأقر الكالد بصحة الدعكل، فيؿ تأخذ الكديعة  .؟ أـ يصح بدكف ذلؾ                     بأمر القاضي كا 

 تحرير محل النزاع:

              ى                           ً           في تضميف المكد ع إف سمـ الكديعة لزكجة المكد ع دكف إذف  أصحاب المذاىب األربعةاختمؼ 
 .القاضي

أنو ليس لؤلب أف يدفع ذلؾ بغير أمر القاضي إلى اإلماـ محمد بف الفضؿ الشيخ ذىب  قدك 
 .(1)                           ن فإف دفع بغير أمره كاف ضامنا  

 كالمعقكؿ: ،السنةمف إلماـ محمد بف الفضؿ مشيخ استدؿ ل ي ي  ك 
 األدلة

 :           أول : السنة

م ى   ٍ   ىً    ع ف  ع  م ن ى ك أ ن ا   ً ى    ٍ ى ى ً إ ل ى ال ي م ف      ى  ى  ى ى ىً    ى ي  ي     ً  ق اؿ  ب ع ث ن ى ر س كؿ  الم و    ى ي ا ف ق م ت  ي ا ر س كؿ  الم و  ت ر س  ً  يً    ى ى ى  ق اض  ً  ن   ى يٍ  ي  ى   ى ي  ى     ً   ي ٍ  ى 
م ـ  ل   يث  الس ف  ك ال  ع  د  ً ٍ  ى  ً ح  ً   ي         ى ى  اء  ف ق اؿ   ي ى ً   ى ى  ى ب ال ق ض  ٍ  ً الم و  س ي ي د   ً    إ ف  »  ً  ٍ ى ى  م س  ب ي ف  ي د ي ؾ   م     ى  ى ى ي ث ب ت  ل س ان ؾ  ف إ ذ ا ج   ى ٍ ى ى  ى ي ى   ي ً  ى  ى ى  ىً  ى   ى ى ى  ىٍ  ى  ى ىٍ  ى ق م ب ؾ  ك 

ت ى ت س م ع  م ف  اآل ي ف  ح  م اف  ف بل  ت ق ض  ٍ  ى ى ً  ى   ال خ ص  ً  ى    ى     ى ً   ى ى  ىٍ  ٍ  ى  ر ل أ ف  ي ت ب ي ف  ل ؾ   ٍ  ى ٍ   ى ى ى   ى  ى ى خ ر  ك م ا س م ع ت  م ف  األ ك ؿ  ف إ ن و  أ ح  ٍ  ى   ى ً   ى ً   ي  ى ٍ  ى ً  ى   ى    ً ً   ى ى   ى  ى
اء    .(2)« ٍ  ى ى  ي ال ق ض 

                                                           

لي فإف الزكجة عنده ال تستحؽ النفقة مف كدائع الزكج كبالتا ،(4/361الشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج (1)
 والمسألة عمى ثالثة أقوال: الغائب إال بأمر القاضي،

                                         ى                     المالكية كالشافعية إلى القكؿ بتضميف المكد ع إف سمـ الكديعة دكف ب إليو كؿ مف الحنفية : ذىالقول األول
(؛ كابف 2/280ر، درر األحكاـ )ج(؛ كحيد6/144السيكاسي، شرح فتح القدير )ج :انظر إذف القاضي.

 .(8/371الماكردم، الحاكم )جك  (؛2/310)ج بداية المجتيد ،ابف رشد(؛ ك 4/214)ج نجيـ، البحر الرائؽ
 .(7/284ابف قدامة، المغني )ج: ذىب الحنابمة إلى القكؿ بعدـ الضماف. انظر القول الثاني
ة الثمينة، كالكديعة العادية، فالثمينة ال تسمـ إال : ذىب بعض الفقياء إلى التفريؽ بيف الكديعالقول الثالث

 .(01/292)جالشرح الممتع  ،ابف عثيميف بإذف القاضي، أما األخرل فبل يشترط إذنو. انظر

قاؿ  [،3582رقـ : رقـ الحديث 3/301، سنف أبي داكد، كتاب األقضية، باب كيؼ القضاء :أبك داكد] (2) 
 (.8/226ج -2599الغميؿ لؤللباني: رقـ األلباني: حسف لغيره )انظر: إركاء
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لزكـ السماع مف طرفي الخصكمة، فبل تأخذ الزكجة حقيا إال عمى الحديث  دؿ: وجو الدللة
ي، ىذا لمتأكد مف انعداـ النفقة، كىذا ال يقـك بو إال القاض -الزكج  -بعد حضكر الطرؼ الثاني 

 .(1)مف كجو

كمف كجو آخر: إف التصرؼ في ممؾ الغائب عند النزاع يفصؿ فيو القضاء، كالتصرؼ في 
ممكو دكف القضاء يؤدم لنزاع، كالنزاع ينتيي بتضميف المتسبب في انتقاؿ الممكية، إال إذا كاف 

 .(2)انتقاؿ الممكية بإذف القاضي
 

 : من وجيين:               ثانيا : المعقول

ً                             ى                                 د ع إنما جعؿ الكديعة عند المكد ع لحفظيا، كما داـ أف األصؿ حفظيا، ف المك إ: أحدىما
الحفظ، كىذا يعني أنو غير مأذكف لو بالتصرؼ فييا النعداـ اإلذف، كىذا كالتصرؼ ينافي 

ذنو  .(3)                       يتطمب فصؿ القاضي كا 

أمر اآلخر: إف الزكج يحتمؿ أنو قد عجؿ ليا النفقة أك أنو قد طمقيا فبل تستحؽ الكديعة إال ب
 .(4)               ى                                      القاضي ألف المكد ع مأمكر بالحفظ كفي التسميـ ىبلؾ لمكديعة

  

                                                           

 .(9/361)ج عكف المعبكد ،محمد شمس الحؽ أبادم (1)
 (.34/86)جمجمكع الفتاكل  ،ابف تيمية (2)
 .(7/284ابف قدامة، المغني )ج(؛ ك 6/14السيكاسي، شرح فتح القدير )ج (3)
خذ كفيبل مف الزكجة ككؿ أيالقاضي  إلى أففقد ذىب البعض ، (6/144السيكاسي، شرح فتح القدير )ج (4)

 ذلؾ يدؿ عمي ضركرة الحفاظ عمي الكديعة.
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 الثاني المبحث
 مسائل لقطة السرجين والسنابل بعد الحصاد

 

 (1)حكم لقطة السرجين: المسألة األولى
 صورة المسألة:

رجؿ لو بيت ىجره فترة، ثـ جاء شخص كىيأ مكاف لتجمع ركث الطيكر، فما حكـ ىذا الركث، 
 ح أخذه مف أجنبي أـ ىك لمف ىيأ المكاف ؟.ىؿ يص

 تحرير محل النزاع:

اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى أف مف ىيأ مكاف فدخؿ فيو طير غير أىمي فيك لو، 
 .(2)كاختمفكا ىؿ يعد السرجيف مثمو ؟

                                                           

السرجيف: تمفظ بالجيـ كالقاؼ كبكسر السيف كفتحيا، كىك الزبؿ، كينقسـ عند الحنابمة إلى قسميف طاىر  (1)
ابف عابديف، حاشية ث األنعاـ كالحماـ أما النجس مثؿ ركث اإلنساف. انظر رك كنجس، أما الطاىر مثؿ 

 .(3/156(؛ كالبيكتي، كشاؼ  القناع )ج2/124(؛ النككم، المجمكع )ج6/385عابديف )جابف 
 كمسألة لقطة السرجيف عمى قكليف: (2)

تجمع في مكاف أعده شخص يككف لمف أعد ذلؾ م: ذىب إليو الحنفية كقالكا إف السرجيف الاألولالقول 
(؛ 5/165: ابف نجيـ، البحر الرائؽ )جانظرالمكاف شريطة أف تكجد النية عند مف ىيأ المكاف لذلؾ. 

، كقد ذكر الحنفية العديد مف الصكر المقاربة ليذه (5/335كبرىاف الديف مازه، المحيط البرىاني )ج
المسألة مثؿ الصيد في الشبكة أك مف أعد برج لمحماـ فدخؿ بيتو حماـ جاره فإنو يأخذ حكـ المقطة كيجب 

 .(6/245)جعابديف  حاشية ابف ،ابف عابديف :إرجاعو. انظر
الثاني  ز: لـ أجد عند المالكية حكمو بؿ أنيـ قالكا في جكاز بيعو ثبلث أقكؿ أحداىا الجكاالقول الثاني

                                             ن                                                 المنع، أما الشافعية كالمالكية فمـ يذكركا أيضا  تمؾ المسألة بؿ تكممكا عف السرجيف في مكاضع أبكاب 
ث ذىب الحنابمة إلى عدـ جكاز بيعو كمنو يفيـ أنو اره ككذلؾ جكاز البيع مف عدمو حيبالنجاسة كحكـ غ

(؛ كالخرشي، شرح 3/10الدسكقي، حاشية الدسكقي )جال يأخذ حكـ المقطة عندىـ لعدـ ماليتو. انظر 
(؛ 5/86(؛ كالرممي، نياية المحتاج )ج2/126(؛ كابف رشد، بداية المجتيد )ج5/15مختصر خميؿ )ج

؛ كالبيكتي، شرح منتيى (3/156كالبيكتي، كشاؼ  القناع )ج (؛3/137كالبجريمي، حاشية البجريمي )ج
 .(3/38اإليرادات )ج

                                 ن ي كجدت عندىـ صكر مشابية منيا مثبل :نلكن
= 
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كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ أف السرجيف يككف لمف ىيأ المكاف بشرط كجكد النية 
 .(1)عداد المكاف، كبالتالي ال يصح أخذه مف قبؿ الغير دكف أذنوعند إ

 :(2)اإلماـ محمد بف الفضؿ مف القكاعد الفقيية كالمعقكؿالشيخ كيستدؿ لما ذىب إليو 
 األدلة

                       أول : القواعد الفقيية:

، كمعنى القاعدة أف الحكـ في المعامبلت كاألحكاـ يبنى عمى (3)قاعدة ) األمكر بمقاصدىا(
 .(4)نية الفاعؿ حسب

                                                                     ن           كبالتالي في مثؿ ىذه المسألة أف الشخص الذم أعد المكاف كىيأ لتجميع شيئا  مباح األخذ 
 .(5)كالسرجيف يككف لو، كمف كضع شبكة لصيد طائر

                 ثانيا : المعقول:

 فبل يصح لغيره أخذه. (6)إف الشيء المتجمع مف قبيؿ ما يطمبو صاحبو ليحفظو

 

=_________________________________________________________________________ 

، كعند (1/551)ج ؿ لو كما قاؿ مالؾ. انظر المدكنةعند المالكية مف أعد مكاف لدخكؿ النحؿ يككف النح
 طيرفيو الدراىـ فيي لو، أك أعد حفرة لم ترح نثر الشافعية مف أعد مكاف لتجميع الثمج أك نشر ثكبو في ف

                                               ن       كل عند الحفر االصطياد، كعند الحنابمة مف بنى برجا  لدخكؿ نفكقع فييا حيكاف برم فيك لو دكف غيره إف 
 أف تككف األميات مممككة. الطير لو إالفالحماـ فإف عشعش فيو 

 ،بكيسال :عو كال يأخذ حكـ المقطة. انظركبالتالي يفيـ أف الشيء المباح يككف ممؾ لمف أعد مكاف لتجم
(؛ 3/229األنصارم، أسنى المطالب )ج(؛ ك 9/311النككم، المجمكع )جك (؛ 1/32)ج األشباه كالنظائر

 .(9/216كابف مفمح، المبدع )ج
، كىذه المسألة داخمة (3/240)ج، قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف (2/294الشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج( 1)

 الصيد مف جانب كالمقطة مف جانب آخر. في جانب
كغيره إذا أعد لو اإلنساف مكاف لجمعو أكمنو يفيـ فقو اإلماـ أف الشيء مباح األخذ كحطب أك ماء أك صيد (2)

 فإنو يصبح في حكـ ممكو فبل يصح أخذه كليس المسألة محصكرة في السرجيف.
 .(1/27ابف نجيـ، األشباه كالنظائر )ج (3)
 .(1/10(؛ كالزرقا، شرح القكاعد الفقيية )ج1/11)ج كجيز في القكاعد الفقييةال ،زيداف (4)
 .(9/311النككم، المجمكع )ج (5)
 .(5/165كابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج (6)
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 قاط السنابل بعد الحصادحكم الت: المسألة الثانية
 صورة المسألة:

 ىؿ يجكز أخذ السنابؿ التي تبقى بعد حصاد صاحب األرض عمى كجو التممؾ ؟.
 تحرير محل النزاع:

، كاختمفكا في جكاز (1)                                               ي             اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى أف الشيء التافو ي ؤخذ دكف تعريؼ
 .(2)أخذ السنابؿ بعد حصاد مالؾ األرض

                                                           

(؛ كالمرغياني، اليداية 5/165(؛ كابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج6/444ابف عابديف، حاشية ابف عابديف )ج (1)
النككم، ك (؛ 4/120(؛ كالدردير، الشرح الكبير )ج2/364اشية العدكم )ج؛ كالعدكم، ح(2/176)ج

ف (3/398(؛ كالبيكتي، كشاؼ  القناع )ج8/16(؛ كالماكردم، الحاكم )ج16/173المجمكع )ج        ، كا 
فذىب الحنفية كقالكا ىك الذم ال يطمبو صاحبو كالمالكية قالكا أنو دكف  واختمفكا في تحديد الشيء التاف

رة كالرغيؼ كغيرىا تمسط الناس، مثؿ السكط كالعصا، كالانابمة قالكا ىك الذم ال يتبعو ىمة أك الدرىـ، كالح
مرة في الطريؽ كقاؿ لكال أني أخشى أف تككف مف ت  كاستدلكا عمى ذلؾ بحديث التمرة حيف كجد النبي 

تمرة في الطريؽ،  ]البخارم: صحيح البخارم، كتاب في المقطة/ باب إذا كجد . انظر تمر الصدقة ألكمتيا
، ككذلؾ فعؿ عمر حينما كجد رجؿ يسأؿ عف تمرة فقاؿ لو إف مف الكرع ما [2431: رقـ الحديث3/125

(؛ 2/493األنصارم، أسنى المطالب )ج :خذ مف غير تعريؼ. انظرؤ يمقتو ا، كأحاديث أخرل فيذه ت
العدة في شرح  ،المقدسي(؛ ك 109 -9/108(؛ كالقرافي، الذخيرة )ج3/591كالشربيني، مغني المحتاج )ج

 ، كالمصادر السابقة.(1/244)جالعمدة 
 كمسألة حكـ التقاط السنابؿ بعد الحصاد عمى قكليف: (2)

ابف عابديف، حاشية  :: ذىب إليو الحنفية كالحنابمة إلى جكاز التقاط بعد حصاد المالؾ. انظرالقول األول
(؛ 6/122(؛ كالسيكاسي، شرح فتح القدير )ج2/208درر األحكاـ )ج ،(؛ كحيدر6/444ابف عابديف )ج

، أما المذىب المالكي فيفيـ مف (4/224(؛ كابف قدامة، المغني )ج3/156كالبيكتي، كشاؼ  القناع )ج
ف لـ أجد ذلؾ صراحة. انظر كتب المذىب المالكي                                                                                                كبلميـ عف تحديد قيمة المقطة جكاز التقاط السنابؿ كا 

 السابقة.
عراض المالؾ عنيا كرضاه باألخذ، إالشافعية إلى اشتراط إذف المالؾ أك أف يعمـ  : ذىب إليوالقول الثاني

أجرة جمعو  ف                                            ن                           ركشي اإلذف المطمؽ عمى جكاز األخذ لمفقراء خصكصا  لتعمؽ حؽ الفقراء بيا، أك أز كحمؿ ال
ف كجدت في بعض كتبيـ قكال  بالجكاز مثؿ كتاب إعانة الطالبيف. انظ ر                                                  ن                                     تزيد عمى ما يحصؿ منيا، كا 

ابف حجر (؛ ك 1/319)ج شجاع، كفاية األخبار كأب(؛ ك 2/493األنصارم، أسنى المطالب )جزكريا 
الدمياطي، إعانة الطالبيف (؛ ك 5/442(؛ كالرممي، نياية المحتاج )ج4/250)جالفتاكل الفقيية  ،الييثمي

 .(2/121)ج
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اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى جكاز أخذ السنابؿ بعد الحصاد عمى جية التممؾ  كقد ذىب الشيخ
 .(1)ال االلتقاط

 سبب الخالف:

لعؿ سبب الخبلؼ في جكاز التقاط السنابؿ يرجع إلى اختبلفيـ في تقدير مالية السنابؿ، فمف 
بعد الجكاز  نظر إلييا متفرقة، قاؿ إنيا تافية فجاز أخذىا، كمف نظر إلى قيمتيا متجمعة، قاؿ

 .(2)     ن                     خصكصا  لتعمؽ حؽ الفقراء بيا
 مف جكاز األخذ بالقياس كالعرؼ كالمعقكؿ: محمد بف الفضؿ اإلماـالشيخ كيستدؿ لما ذىب إليو 

 األدلة
              أول : القياس:

كىك قياس أخذ السنابؿ بعد الحصاد عمى أخذ الثكب الخمؽ أك النكاة التي ألقاىا شخص آخر، 
 .(3)شيءبجامع عدـ قيمة ذلؾ ال

               ثانيا : العرف:
كالعرؼ معتبر  (4)حيث أف الناس مف سمؼ كخمؼ تعارفكا عمى جكاز أخذ السنابؿ بعد الحصاد

 في بناء األحكاـ.
                           ثالثا : المعقول: من وجيين:

                                                                           ٌ          أحدىما: إف إبقاء ىذه السنابؿ بشكؿ متناثر بعد الحصاد فيو إذف داللة عمى عدـ تطم ع المالؾ 
ذنو في أخذ اآلخ مع العمـ أنو يتطمب جمعيا في كثير مف األحياف ماؿ أكثر مف  ،ريف ليا                     ليا كا 

 .(5)ثمنيا
                                                ن          ٌ                           اآلخر: إف في القكؿ بعدـ جكاز أخذىا مع عممنا غالبا  مف عدـ تطم ع المالؾ ليا، إىدار لمماؿ 

  .(6)حيث أنيا سكؼ تفسد، كىذا منافي لمقاصد الشرع في الحفاظ عمى الماؿ

                                                           

 .(3/288قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج (1)
 .(3/288لب )جاألنصارم، أسنى المطازكريا  (2)
 .(3/238قاضيخاف، فتاكل قاضيخاف )ج (3)
 .(2/493(؛ كاألنصارم، أسنى المطالب )ج5/442الرممي، نياية المحتاج )ج (4)
 .(2/493(؛ كاألنصارم، أسنى المطالب )ج1/24)ج الكجيز في شرح القكاعد الفقيية ،دافزي (5)
أك الحصاد كليس مقصكد المسألة التقاط السنابؿ  كيقاس عمى السنابؿ جميع ما بقي مف ثمار بعد القطاؼ (6)

 فقط.
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 المقطة حكم ضمان: المسألة الثالثة
 صورة المسألة:

رجؿ كجد ثكريف في مزرعتو، فساقيما إلى مربطو، فيرب أحدىما كبقي اآلخر كلـ يشيد عند 
 أخذىا، ما حكـ اإلشياد عمى االلتقاط، كىؿ يضمف الممتقط ثمف الثكر ؟.

 تحرير محل النزاع:

كاختمفكا في حكـ ، (1)اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى أف يد الممتقط يد أمانة عند اإلشياد
 .(3)عمى المقطة، كحكـ التقاط الثكر (2)اإلشياد

                                                           

(؛ كالكاساني، بدائع الصنائع 5/163(؛ كابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج2/292حيدر، درر األحكاـ )ج (1)
(؛ 221 -4/218(؛ كالدردير، الشرح الكبير )ج2/838لغرناطي، القكانيف الفقيية )جكا، (6/201)ج
(؛ كابف مفمح، 2/399الحجاكم، اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد )ج(؛ ك 196 -16/171النككم، المجمكع )جك 

 ، ذلؾ أنو متبرع.(5/203المبدع )ج
 كمسألة اإلشياد عمى المقطة عمى قكليف: (2)

: ذىب إليو الحنفية عمى الراجح عمى أنو يضمف إذا ترؾ اإلشياد ألنو كاجب إال إذا عجز القول األول
: " مف كجد لقطة فميشيد  استدلكا بكجكب اإلشياد كبما ركم عف النبي عف ذلؾ، كأحد قكلي الشافعية، ك 

[؛ كابف 1711رقـ الحديث : 2/167 ،أبي داكد: سنف أبي داكد، كتاب المقطة]عمييا ذكم عدؿ ". انظر 
المرغياني، اليداية (؛ ك 6/433(؛ كابف عابديف، حاشية ابف عابديف )ج5/167نجيـ، البحر الرائؽ )ج

 .(3/578(؛ كالشربيني، مغني المحتاج )ج16/172لنككم، المجمكع )جاك (؛ 2/176)ج
كجكب اإلشياد فإذا لـ عدـ : كذىب إليو كؿ مف المالكية كالراجح عند الشافعية كالحنابمة عمى القول الثاني

لـ يأمر كؿ مف أبي بف   يشيد فإنو ال يضمف، كاستدلكا عمى عدـ الكجكب عمى اإلشياد فإف النبي 
بالتعريؼ كلك كاف كاجب ألمره كبالتالي حديث الحنفية محمكؿ عندىـ عمى الندب. انظر كعب إال 

(؛ كالشربيني، مغني المحتاج 2/487(؛ كاألنصارم، أسنى المطالب )ج107-9/105القرافي، الذخيرة )ج
 .(6/347(؛ كابف قدامة، المغني )ج3/578)ج

 كمسألة حكـ التقاط الثكر عمى قكليف: (3)
: ذىب إليو الحنفية كالمالكية في أحد أقكاليـ أنو يجكز أخذ البقر كالثكر كمقطة في الصحراء القول األول

أك في العمراف، كاتفقكا مع المذاىب األخرل عمى جكاز التقاط األغناـ مع العمـ أنيـ في بعض الكتب قد 
ابف عابديف، . انظر تكمـ الفقياء عف التقاط الدابة في العمراف أك في الصحراء عمى تفصيؿ يطكؿ سرده

، (2/364؛ كالعدكم، حاشية العدكم )ج(2/176(؛ كالمرغياني، اليداية )ج6/440حاشية ابف عابديف )ج
، كمف المبلحظ في قكؿ (4/457(؛ كمالؾ، المدكنة )ج2/838)جالكافي في فقو المدينة  ،القرطبيك 

 المالكية بالجكاز أنيـ اشترطكا الخكؼ عمييا.
= 
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 سبب الخالف:

يرجع سبب الخبلؼ في كجكب اإلشياد إلى اختبلؼ العمماء في فيـ النصكص في المقطة، 
فالذيف قالكا بكجكب اإلشياد أخذكا بحديث زيد بف خالد الجيني كمف قاؿ بعدـ كجكبو حممو عمى 

 .(1)مر أبي بف كعب كخالد إال بالتعريؼالندب ألف النبي لـ يؤ 

أما سبب الخبلؼ في جكاز التقاط الثكر أك البقر إلى اختبلؼ قياسيـ، فمف ألحقيا باإلبؿ قاؿ 
 .(2)بعدـ الجكاز كمف ألحقيا بالغنـ قاؿ بجكاز االلتقاط

طة اإلماـ محمد بف الفضؿ عمى جكاز التقاط البقرة ككجكب اإلشياد عمى المقالشيخ كقد ذىب 
 .(3)كأنو إذا ضاعت كلـ يتمكف مف اإلشياد ال يضمف

 كيستدؿ لو مف السنة، كالقياس، كالعرؼ:
 األدلة

             أول : السنة:

: " مف كجد لقطة فميشيد ذكم عدؿ كال يكتـ كال  قاؿ رسكؿ ا   عف عياض بف حمار 
ال فيك ماؿ ا يؤتيو مف يشاء "  .(4)                                                                  يغيب فإف كجدىا صاحبيا فميردىا عميو كا 

=_________________________________________________________________________ 

ليو المالكية في قكؿ كالشافعية كالحنابمة إلى عدـ جكاز التقاط األبقار كأف كؿ حيكاف : ذىب إالقول الثاني
يحمي نفسو مف السباع كيرد الماء سكاء لكبر حجمو أك لسرعتو كالغزاؿ أك طير يطير فبل يصح التقاطو 

(؛ 4/257)جاإلماـ مالؾ، المدكنة ألنو يستطيع حماية نفسو مف صغار السباع مثؿ الثعمب كالذئب. انظر 
(؛ كالماكردم، الحاكم في الفقو 4/12(؛ كالدردير، الشرح الكبير )ج99-9/96كالقرافي، الذخيرة )ج

(؛ كالنجدم، حاشية 5/199(؛ كابف مفمح، المبدع )ج6/188النككم، المجمكع )جك (؛ 6 -8/5الشافعي )ج
الحصف بحديث زيد بف خالد ، كاستدلكا عمى عدـ جكاز أخذ البقر أك البغاؿ أك (5/505الركض المربع )ج

الجيني الذم أخرجو البخارم حيف سأؿ الصحابي عف ضالة اإلبؿ قاؿ مالؾ كماليا معيا سقاؤىا كحذاؤىا 
: رقـ الحديث ، كتاب المقطة]البخارم: صحيح البخارمترد الماء كتأكؿ الشجر حتى يمقاىا ربيا. انظر 

 .(6/396(؛ كابف قدامة، المغني )ج3/113، 2332
 .(6/396(؛ كابف قدامة، المغني )ج5/203بف مفمح، المبدع )جا (1)
 .(6/396ابف قدامة، المغني )ج (2)
 .(6/580(؛  كالشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج8/410ابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج  (3)
تعريؼ ]أبك داكد: سنف أبي داكد، كتاب المقطة/ باب الك، [29/27 ،اإلماـ أحمد مسنداإلماـ أحمد: ] (4)

[ قاؿ األلباني: صحيح )انظر: صحيح الجامع الصغير لؤللباني: 1709، رقـ الحديث 2/136بالمقطة، 
 (.2/1120ج -6580رقـ 
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كجو الداللة: فقد دؿ الحديث عمى كجكب اإلشياد عمى المقطة كذلؾ عند اإلمكاف فإذا لـ يستطع 
 .(1)اإلشياد فبل يضمف

                ثانيا : القياس:

، كبجامع (2)كىك قياس أخذ البقر أك الثكر كمقطة عمى لقطة الغنـ بجامع أف كؿ منيا ماؿ ضائع
 الخكؼ عمييا مف السباع.

 وجيين:                    ثالثا : المعقول: من

أحدىما: إف اإلنساف لك ترؾ البقرة كلـ يمتقطيا ألخذىا المصكص، حيث إف حديث لقطة اإلبؿ 
 .(3)خاص بزماف الصبلح بخبلؼ زمف الخيانة

                                                                                ن  اآلخر: إف الممتقط إذا لـ يشيد لعذر ككجكد ظالـ أك عدـ كجكد شاىد، لـ يكف بذلؾ مقصرا ، 
لكجكد اإلذف فدؿ ذلؾ أنو لـ يأخذ المقطة  حيث إف إقدامو عمى أخذ المقطة عمى كجو مشركع

 .(4)لنفسو

  

                                                           

(؛ كالمرغياني، 6/201(؛ كالكاساني، بدائع الصنائع )ج5/90)ج عكف المعبكد، محمد شمس الحؽ أبادم (1)
 .(2/175اليداية )ج

 .(9/99كالقرافي، الذخيرة )ج (؛6/347ابف قدامة، المغني )ج (2)
 .(6/437(؛ كابف عابديف، حاشية ابف عابديف )ج5/167ابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج (3)

 .(5/163(؛ كابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج6/201الكاساني، بدائع الصنائع )ج (4)
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 الثالث المبحث
 مسائل البينة عمى اإلفالس

 

 حكم تحديد وقت البينة عمى اإلفالس: مسألة
 صورة المسألة:

رجؿ مديف ادعى اإلعسار، فأقاـ البينة قبؿ حبس القاضي لو، ىؿ تصح ىذه البينة أـ ال بد ليا 
 أف تككف بعد الحبس ؟.

 ير محل النزاع:تحر 

، كاختمفكا (1)اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى صحة بينة المديف عمى اإلفبلس بعد الحبس
 .(2)عمى صحتيا قبؿ الحبس

                                                           

(؛ كالمكصمي، 2/74؛ كالغنيمي، المباب في شرح الكتاب )ج (8/71ابف عابديف، حاشية ابف عابديف )ج (1)
(؛ كالدردير، الشرح الكبير 3/278(؛ كالدسكقي، حاشية الدسكقي)ج1/19 االختيار في تعميؿ المختار )ج

(؛ كالنجدم، 3/187(؛ كاألنصارم، أسنى المطالب )ج13/275النككم، المجمكع )جك (؛ 3/278)ج
 .(11/251(؛ كالبيكتي، الركض المربع )ج5/165حاشية الركض المربع )ج

قالكا أنيا  أن الحنفية تومـ أف البينة عمى اإلفبلس اشتراطيا يختمؼ عمى حسب طبيعة الديف خبلصمع الع
فميس فيو إال اليميف، مف  ألرشتشترط في كؿ ديف لـز اإلنساف كيعقد سكاء بيع أك إجارة أك كفالة أك ديف ا

 .(1/202)ج بداية المبتدم ،مر القدك (؛ ك 3/104المرغياني، اليداية )جقبؿ المديف. انظر 
قالكا أف كؿ ديف لحؽ اإلنساف بالمبايعات كالمعاكضة لـز المديف البينة عمى  أما الشافعية والحنابمة

غيرىا لزمو البينة أما الديف بسبب الضماف أك األرش أك الكفالة ال ك مثؿ الشراء أك مضاربة أ ساراإلع
القسـ األكؿ األصؿ بقاء ما كقع عميو العقد كفي يمزمو إال اليميف ألف األصؿ في القسـ الثاني اإلعارة، أما 

(؛ كالماكردم، الحاكم في الفقو 3/187األنصارم، أسنى المطالب )جذلؾ تفصيؿ يطكؿ. انظر زكريا 
(؛ 4/460؛ كابف قدامة، الشرح الكبير )ج(2/156(؛ كالشربيني، مغني المحتاج )ج6/333الشافعي )ج

 .(1/56)ج في شرح العمدة العدة ،قدسيالم(؛ ك 3/422كالبيكتي، كشاؼ  القناع )ج
 قبؿ الحبس عمى قكليف: ساركمسألة قبكؿ بينة اإلع (2)

ال تسمع إال بعد حبس المديف،  سار: ذىب إليو الحنفية كىك الراجح عندىـ أف بينة اإلعالقول األول
مديف ماؿ ألظيره كاستدلكا أف ىذه بينة عمى النفي فبل بد منيا مف مؤيد كىك الحبس، بحيث لك كاف عند ال

ف اختمفكا في تحديد مدة الحبس التي يسمع بعدىا بينة اإلع . انظر سار                                                                             ألنو ال يصبر عمى الحبس كا 
؛ كالغنيمي، المباب شرح (3/415(؛  كالشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج6/313، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي

= 



 

173 

كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى قبكؿ بينة المعسر عمى إعساره قبؿ الحبس، كال 
 .(1) ي                      ي شترط الحبس لصحة قبكليا

 :(2)سبب الخالف

ؼ يرجع إلى اختبلؼ العمماء في النظر إلى بينة اإلعسار فمف قاؿ مثؿ الحنفية أنيا لعؿ الخبل
عمى نفي الغنى اشترط ليا مؤيد كىك الحبس، كمف قاؿ أنيا مع النفي تثبت حاؿ لممديف كىك 

 .(3)اإلعسار لـ يشترط الحبس

المعقكؿ أربعة  اإلماـ محمد بف الفضؿ بما استدؿ بو الجميكر مفالشيخ كيستدؿ لما ذىب إليو 
 كجكه:

األكؿ: إف كؿ بينة جاز سماعيا بعد مدة جاز سماعيا في الحاؿ كسائر البينات في 
 .(4)الدعاكم

 
=_________________________________________________________________________ 

مرجعو إلى القاضي فإف رأل في المديف ليف  ، أما الركاية الثاني عند الحنفية أف األمر(2/74الكتاب )ج
ف رأل أنو كقح ال يسمع كفسركا الميف بأنو التمطؼ مع الدعي، كالكقاحة ىي اإلغبلظ عمى                                                                                             قبؿ بينتو كا 

ف عمـ ال سارالمدعي أك إف عمـ اإلع ، تبييف الحقائؽ الزيمعيسار منو ال يقبميا. انظر ي                 قبميا كا 
 .(8/71ابديف )ج(؛ كابف عابديف، حاشية ابف ع6/313)ج

: ذىب إليو كؿ مف المالكية كالشافعية كالحنابمة إلى قبكؿ بينة إفبلس المعسر الذم أقاميا القول الثاني
 (؛ كالدسكقي، حاشية الدسكقي8/204القرافي، الذخيرة )جقبؿ حبسو كلـ يشترطكا الحبس لصحتيا. انظر 

(؛ كالرافعي، 3/232بمغة السالؾ )ج(؛ كالصاكم، 5/276(؛ كالخرشي، شرح مختصر خميؿ )ج3/287)ج
(؛ كالنجدم، حاشية 275 -13/274النككم، المجمكع )جك (؛ 230-11/229العزيز شرح الكجيز )ج

كلـ  ، (4/544)ج (؛ كابف قدامة، المغف3/422(؛ كالبيكتي، كشاؼ القناع )ج5/165الركض المربع )ج
غيرىا مف كتبيـ لـ تنص عمى أنو يطمؽ  أجد نص لممالكية صراحة عمى قبكليا إال في كتاب الذخيرة أـ

 .ساربعد إقامة البينة عمى اإلع
 .(11/122)ج المبيف شرح اليداية ،الغنيمي(؛ ك 3/283)ج شرح فتح القدير ،السيكاسي  (1)
                                                                      ن                      عند رجكعي إلى جميع المكاضع السابقة كمنيا كتاب بداية المجتيد لـ أجد نصا  لمعمماء في سبب خبلفيـ  (2)

 لة.في ىذه المسأ
؛ كابف قدامة، الشرح الكبير (275 -3/274النككم، المجمكع )جك (؛ 7/284)ج شرح فتح القدير ،السيكاسي (3)

، كما أنو يصمح سبب الخبلؼ مدل اعتبار تأثير الحبس عمى إظيار المديف لمماؿ ألنو ال (4/460)ج
 يصبر عمى تحمؿ السجف كأشار إلى ذلؾ الحنفية كما سبؽ.

 (؛3/422(؛ كالبيكتي، كشاؼ  القناع )ج4/444(؛ كابف قدامة، المغني )ج13/275كع )جالنككم، المجم (4)
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الثاني: إف البينة عمى اإلعسار كما أنيا نفي عمى الغنى كذلؾ فإنيا تثبت حاؿ لممديف كىك 
 .(1)اإلعسار

كانت تعمـ عف حاؿ المديف بالخبرة  الثالث: أنو ال معنى لمحبس ألف البينة ال تسمع إال إذا
 ، أم أنيا تككف بعد تحقؽ.(2)الباطنة

الرابع: إف الحبس عبارة عف عقكبة كال تكقع العقكبة إال بعد تحقؽ سببيا، كال تسكغ بالشبية كىي 
 .(3)الغنى بؿ سقكطيا أكلى كأقرب إلى قكاعد الشرع حاؿ الشبية، ألننا أثبتنا اإلعسار بالبينة

  

                                                           

 .(4/460)ج الشرح الكبير، ابف قدامة (1)
 .(8/204القرافي، الذخيرة )ج (2)
 .(5/165النجدم، حاشية الركض المربع )ج (3)
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 لرابعا المبحث
 أداء الكفيل الدين مسائل

 

 حكم مصالحة الكفيل الدائن: المسألة األولى
 صورة المسألة:

 كفؿ رجؿ آخر بديف عميو، ثـ صالح الكفيؿ الدائف عمى جزء مف الماؿ.
 تحرير محل النزاع:

اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى أنو يجكز لمكفيؿ أف يصالح الدائف " رب الماؿ " عمى جزء 
ذا أبرأ رب الماؿ األصيؿ برأ الكفيؿ كليس العكسمف ال  .(1)                                                    ديف، كا 

 كقد ذىب الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ إلى مثؿ ما ذىبت إليو المذاىب األربعة.

مف جكاز مصالحة الكفيؿ كأف إبراءه ال محمد بف الفضؿ اإلماـ الشيخ كيستدؿ لما ذىب إليو 
 يسقط حؽ الدائف مف المعقكؿ مف أربعة كجكه:

كؿ: إف المضمكف عنو أصؿ كالكفيؿ تبع، فبسقكط األصؿ يسقط الكفيؿ كيبرأ كليس األ
 .(2)العكس

 

                                                           

، تبييف الحقائؽ الزيمعي(؛ ك 3/263ج(؛  كالشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )6/248ابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج (1)
(؛ كالخرشي، 3/111(؛ كاإلماـ مالؾ، المدكنة )ج7/194(؛ كالسيكاسي، شرح فتح القدير )ج4/155)ج

(؛ كاألنصارم، أسنى المطالب 10/394(؛ كالرافعي، العزيز شرح الكجيز )ج6/27شرح مختصر خميؿ )ج
(؛ كابف قدامة، المغني 14/34ككم، المجمكع )جالنك (؛ 3/80الدمياطي، إعانة الطالبيف )ج(؛ ك 2/249)ج
، مع (4/135(؛ كابف مفمح، المبدع )ج2/129المقدسي، الكافي في فقو اإلماـ أحمد )ج(؛ ك 5/83)ج

العمـ أف المذىب الحنبمي عندما تكمـ عف صمح الكفيؿ اشترط أف يككف بمفظ اإلبراء ألنيـ لـ يجيزكا إال 
(؛ كابف قدامة، 4/162ابف مفمح، المبدع )جـ لمحؽ. انظر ضمصالحة ىبمفظ اإلبراء، كاعتبركا المفظ بال

 .(5/16المغني )ج
 .(4/135(؛ كابف مفمح، المبدع )ج5/83ابف قدامة، المغني )ج (2)
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الثاني: إف الكفالة عبارة عف كثيقة لمديف كالرىف، فإذا انحمت الكثيقة باإلبراء ال يمـز منيا سقكط 
 .(1)الديف كما ىك الحاؿ في سقكط الرىف

 .(2)تصرفاتو مف الصمح كاإلبراء الثالث: إف الكفيؿ يتنزؿ منزلة األصيؿ فتصح

الرابع: إف إبراء الكفيؿ عبارة عف فسخ لمكفالة ال إسقاط لمديف فكاف لمدائف أف يرجع عمى 
 .(3)األصؿ

 

 مقدار ما يرجع بو كل من الكفيل ورب الدين عمى األصيل بعد المصالحة: المسألة الثانية
 صورة المسألة:

ك ابرأه الدائف، ما ىك مقدار رجكع الكفيؿ عمى صالح كفيؿ الدائف عمى جزء مف الديف أ
 األصيؿ، ككذلؾ رجكع الدائف عمى األصيؿ بالباقي ؟.

 تحرير محل النزاع:

 اتفؽ أصحاب المذاىب األربعة عمى أف اإلبراء الكامؿ لمكفيؿ يرجع بو الدائف بجميع الديف عمى 

 

 
                                                           

(؛ كاألنصارم، أسنى 10/394(؛ كالرافعي، العزيز شرح الكجيز )ج3/218الشربيني، مغني المحتاج )ج (1)
و يكجد عند الشافعية تفريؽ كاضح بيف اإلبراء كالصمح خبلصتو أف إبراء ، مع العمـ أن2/249المطالب )ج

الدائف لمكفيؿ يقع عمى كثيقة الديف فكاف لمدائف الحؽ في الرجكع عمى األصيؿ، بخبلؼ الصمح فإنو يقع 
 عمى أصؿ الديف فبل يثبت الحؽ في الرجكع لمدائف عمى األصيؿ في باقي المبمغ.

 :يرة مف حيث كجكد اإلذف بالكفالة مف عدمو ال يتسع المجاؿ لسردىا. انظركفي ىذا الجانب تفاصيؿ كث
(؛ كالرافعي، العزيز شرح 4/462(؛ كالرممي، نياية المحتاج )ج2/218الشربيني، مغني المحتاج )ج

 .(10/392الكجيز )ج
ة إلى أف ، كقد أشار المالكي(3/323(؛ كالدسكقي، حاشية الدسكقي)ج3/276الصاكم، بمغة السالؾ )ج (2)

الصمح الجائز مف قبؿ الكفيؿ ما يصح مف قبؿ األصيؿ، بمعنى أنو ال يصالح إال بما فيو مصمحة 
لممكفكؿ، فإذا زاد عف أصؿ الديف فإنو يككف متبرع ككذلؾ أشار المذىب في حاؿ أداء الكفيؿ زيادة عف 

(؛ كالدردير، الشرح 6/26الخرشي، شرح مختصر خميؿ )جأصؿ الديف فإنو ال يمـز المكفكؿ عنو. انظر 
 ، كمصادر المذاىب األخرل السابقة.(3/323(؛ كالدسكقي، حاشية الدسكقي)ج3/363الكبير )ج

 .(5/320ابف عابديف، الدر المختار )ج (3)
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 ، كذلؾ في مقدار (2)الحة الكفيؿ، كاختمفكا في قدر رجكع الدائف عمى األصيؿ بعد مص(1)األصيؿ

 

 
                                                           

، تبييف الحقائؽ الزيمعي(؛ ك 3/91(؛ كالمرغياني، اليداية )ج6/112الكاساني، بدائع الصنائع )ج (1)
(؛ 6/27(؛ كالخرشي، شرح مختصر خميؿ )ج112 -3/111المدكنة )ج(؛ كاإلماـ مالؾ، 4/157)ج

الدمياطي، إعانة ك  (؛2/249(؛ كاألنصارم، أسنى المطالب )ج11/392كالرافعي، العزيز شرح الكجيز )ج
، كاستدلكا عمى ذلؾ (5/83(؛ كابف قدامة، المغني )ج4/162(؛ كابف مفمح، المبدع )ج3/80الطالبيف )ج

 ي المسألة السابقة إسقاط لمكفالة كال يمـز لسقكط الكفالة سقكط أصؿ الديف.أف اإلبراء كما مر ف
 كمسألة مقدار رجكع الدائف عمى األصيؿ في حاؿ مصالحة الكفيؿ عمى قكليف: (2)

: ذىب إليو الحنفية حيث أنيـ فصمكا في صكرة صمح الكفيؿ مع الدائف عمى أربعة كجكه كىي القول األول
قاؿ صالحتؾ عف األلؼ بخمسمائة بشرط براءتيما كالثاني أف يشترط براءة األصيؿ باختصار: األكلى إذا 

عند الصمح كالثالث أف يطمؽ صيغة الصمح مثؿ قكلو صالحتؾ ففي ىذه الصكر الثبلثة يبرأ كؿ منيما 
عف باقي المبمغ كيرجع الدائف عمى الكفيؿ بالمبمغ المصالح عميو ثـ يرجع الكفيؿ عمى األصيؿ بذلؾ 

بمغ أما الصكرة الرابعة كىي أف يشترط الكفيؿ عند الصمح براءتو لكحده فإف الدائف يرجع عمى األصيؿ الم
بباقي المبمغ كاستدلكا عمى براءة كؿ منيما أف الكفيؿ أضاؼ الصمح إلى الماؿ فبرأ األصيؿ عف خمسمائة 

(؛ كابف 194 -7/191ج) شرح فتح القدير ،السيكاسي :مف األلؼ كبراءتو تكجب براءة الكفيؿ. انظر
(؛  كالشيخ النظاـ، 6/248ابف نجيـ، البحر الرائؽ )جك  (؛605 -7/601عابديف، حاشية ابف عابديف )ج

، مع العمـ أف الحنفية قد فرقكا في حاؿ أداء الكفيؿ كمصالحتو إذا كانت (3/293الفتاكل اليندية )ج
لسرد ذلؾ ككذلؾ فرقكا مف حيث األلفاظ في الكفالة بأذف المكفكؿ أك كانت بغير أذنو كال يطكؿ المجاؿ 

 الصمح.
: ذىب إليو المالكية كالشافعية أف الدائف أك رب الماؿ بعد مصالحة الكفيؿ لو عمى جزء مف القول الثاني

الماؿ ال يرجع عمى األصيؿ بشيء ألف الصمح قد كقع عمى أصؿ الديف كلـ يكجد عندىـ مثؿ تفصيؿ 
الدائف عند المالكية الرجكع عند الصمح عمى األصيؿ فمو ذلؾ عندىـ. انظر الحنفية السابؽ إال أف يشترط 

(؛ كالشربيني، مغني 6/270(؛ كالخرشي، شرح مختصر خميؿ )ج112 -3/111اإلماـ مالؾ، المدكنة )ج
 .(10/392(؛ كالرافعي، العزيز شرح الكجيز )ج4/462(؛ كالرممي، نياية المحتاج )ج3/218المحتاج )ج
 عدـ الرجكع بأمريف: كاستدلكا عمى

 األكؿ: أف الكفيؿ عندما صالح األصيؿ أضاؼ الصمح إلى أصؿ الديف فيسقط ما صالح عميو.
الثاني: بالقياس عمى أداء رجؿ أجنبي جزء مف المبمغ لمدائف مقابؿ أف ييضـ الباقي فكذلؾ مف الكفيؿ فبل 

 يرجع الدائف عمى األصيؿ بشيء. انظر المصادر السابقة.
(؛ كابف 4/162ابف مفمح، المبدع )جابمة فمـ يتكممكا عف الصمح إال في صكرة اإلبراء. انظر أما الحن

 . (5/16قدامة، المغني )ج
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 .(1)ما يرجع بو الكفيؿ عمى األصيؿ بعد الصمح

ماـ محمد بف الفضؿ إلى أف الكفيؿ إذا صالح الدائف فإنو يرجع عمى كقد ذىب الشيخ اإل
 .(2)األصيؿ  فقط بمقدار ما صالح عميو كيحؽ لمدائف الرجكع عمى األصيؿ بباقي المبمغ

 ف أربعة كجكه:كيستدؿ لو مف المعقكؿ م

براء لمكفيؿ مف الباقي، حيث أخذ                                                                                 األكؿ: أف الصمح عمى بعض الديف، أخذ لبعض الديف كا 
الدائف مف الكفيؿ بعض حقو كابرأه عف الباقي فقد سقطت مطالبة الكفيؿ في الباقي، كسقكط 

 .(3)المطالبة ال يعني سقكط أصؿ الديف، فكاف لمدائف أف يرجع بو عمى المكفكؿ عنو

                                                           

 أما مسألة مقدار ما يرجع بو الكفيؿ بعد الصمح عمى تفصيؿ: (1)
األكؿ: إذا صالح مف جنس الديف: فقد اتفقت المذاىب عمى أف الكفيؿ يرجع عمى األصيؿ بمقدار ما 

             ن                                                                        الح عميو فمثبل  إذا كاف الديف مائة دينار فصالح عمى خمسيف دينار فإنو يرجع عمى األصيؿ فقط ص
(؛ 248 -6/244انظر: ابف نجيـ، البحر الرائؽ )جبخمسيف دينار ألنيا ىي التي غرميا فقط. 

(؛ كابف 7/480(؛ كبرىاف الديف مازه، المحيط البرىاني )ج7/194كالسيكاسي، شرح فتح القدير )ج
(؛ كالدردير، الشرح 112 -3/111(؛ كاإلماـ مالؾ، المدكنة )ج7/605عابديف، حاشية ابف عابديف )ج

 .(3/267(؛ كالصاكم، بمغة السالؾ )ج3/335الكبير )ج
الثاني: إذا صالح الكفيؿ الدائف عمى غير جنس الديف، أك غير صفتو: فمثؿ أف يصالح عف مائة دينار 

 ف:، ىؿ يرجع بما ضمف أـ بما أدل كىذه المسألة عمى قكليبثياب أك بضاعة ليا قيمة محددة
: ذىب إليو أبك حنفية كاإلماـ المسعكدم كبعض الشافعية أف الكفيؿ يرجع بما ضمف ال بما القول األول

انظر: ابف نجيـ، صالح عميو ألنو ممؾ الديف باألداء فنزؿ منزؿ الطالب كما إذا ممكو باإلرث أك باليبة. 
(؛ كابف 3/91(؛ كالمرغياني، اليداية )ج4/155، تبييف الحقائؽ )جالزيمعي(؛ ك 6/244)جالبحر الرائؽ 

 .(14/32(؛ كالنككم، المجمكع )ج7/606عابديف، حاشية ابف عابديف )ج
: ذىب إليو الجميكر مف الحنفية كىـ األئمة الثبلثة مف المذىب كالمالكية كالراجح عند القول الثاني

بما أداه فقط ال بما ضمف، فيرجع بأقؿ ما ضمف ألنو ىك الذم غنمو، فإذا  الشافعية أف الكفيؿ يرجع
                           ن                                                              صالح عف مائة دينار بثكب مثبل  رجع باألقؿ مف الديف أك قيمة الثكب. انظر عمي السيكاسي: شرح فتح 

(؛ 7/605)ج (؛ كابف عابديف، حاشية ابف عابديف3/91(؛ كالمرغياني، اليداية )ج7/194القدير، 
(؛ كالدردير، الشرح الكبير 3/277(؛ كالصاكم، بمغة السالؾ )ج3/336اشية الدسكقي)جكالدسكقي، ح

 -11/391(؛ كالرافعي، العزيز شرح الكجيز )ج2/218(؛ كالشربيني، مغني المحتاج )ج3/336)ج
كفي مسألة صمح الكفيؿ تفاصيؿ كثيرة مف حيث المصالحة بنفس الصفة كاجنس أك عكسو ال  (.392

 ردىا.يتسع المجاؿ لس
 .(14/69السرخسي، المبسكط )ج (2)
 .(7/605ابف عابديف، حاشية ابف عابديف )ج (3)
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ي: إف الجزء الذم صالح عميو الكفيؿ الدائف ىك الذم غرمو، فبل يصح الرجكع بأكثر الثان
 ، ألنو لـ يغـر غيره.(1)منو

الثالث: في رجكع الكفيؿ بأكثر مما دفع لمدائف أخذ ماؿ بغير حؽ، ألنو في حقيقة األمر لـ 
 يتممؾ الديف بالصمح.

و بعممية الصمح يتصرؼ بما فيو المصمحة ، ففي قيام(2)الرابع: إف الكفيؿ يتنزؿ منزلة األصيؿ
لؤلصيؿ بدليؿ أنو إذا زاد عف األداء فإنو يغـر ألنو متبرع، فكاف رجكعو بقدر ما صالح بو أكلى 

 مف قدر ما كفؿ.

                                                           

(؛ النككم، المجمكع 3/263(؛  كالشيخ النظاـ، الفتاكل اليندية )ج112 -3/111اإلماـ مالؾ، المدكنة )ج (1)
صمح ، كلعؿ اإلماـ قصد مسألة الصمح ىذه ال(2/249(؛ كاألنصارم، أسنى المطالب )ج14/32)ج

 المطمؽ مف الكفيؿ دكف تحديد كىي الحالة الرابعة التي قاؿ الحنفية أف الدائف يرجع بالباقي عمى األصيؿ.
 .(3/677(؛ كالصاكم، بمغة السالؾ )ج3/336الدسكقي، حاشية الدسكقي )ج (2)
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 الخاتمة 
 وتشمل ذكر أىم النتائج والتوصيات:

                أول : النتائج: 
 كقد جاءت عمى النحك التالي:

المذىب، رغـ ذلؾ كاف أبعد ما يككف عف التعصب المذىبي  اإلماـ محمد بف الفضؿ حنفي -1
أك التقميد، كيظير ذلؾ في مخالفتو آلراء المذىب كمكافقتو لممذاىب األخرل، رغـ أنو عاش 

 في عصر انتشر فيو التعصب المذىبي عمى أكجو.
مسائؿ اإلماـ محمد بف الفضؿ جاءت كثيرة كمتنكعة في جانب المعامبلت مما يدؿ عمى  -2

 غزير عممو كسعة اطبلعو.
فتاكل اإلماـ محمد بف الفضؿ يظير فييا التيسير كالسيكلة مما يساعد المستفتي عمى  -3

 االمتثاؿ لمحكـ.
عالجت مسائؿ كفتاكل اإلماـ محمد بف الفضؿ كثير مف الحكادث كالمسائؿ الكاقعية في عصره  -4

 د اإلطبلع عمى أحكاؿ الناس.كالتي تصمح لعصرنا الحديث مما يدؿ أنو كاقعي الفقو شدي
طبلؽ لقب الشيخ اإلماـ  -5                                                                           ذكر غالب كتب المذىب الحنفي السـ اإلماـ محمد بف الفضؿ كا 

 عميو دليؿ عمى مكانتو عندىـ، كأنو صاحب قكؿ معتبر داخؿ المذىب الحنفي.
مسائؿ كفتاكل الشيخ اإلماـ محمد بف الفضؿ لـ يعرض فييا الدليؿ، مما دفعني إلى  -6

جتياد في االستدالؿ عمى أقكالو مف كتب الفقو سكاء التي عرض أقكالو أك مف كتب اال
 الفقو بشكؿ عاـ.

اعتمد اإلماـ محمد بف الفضؿ في االستدالؿ لفقيو عمى القكاعد الفقيية كالمعقكؿ كالعرؼ  -7
 أكثر مف غيرىا مف األدلة. 

                  ثانيا : التوصيات:
االىتماـ بدراسة فقو األئمة المغمكريف، فقد يكجد في يكصي الباحث طمبة العمـ كالباحثيف ب -1

 أقكاليـ حؿ لكثير مف المسائؿ المستجدة في عصرنا.
يكصي الباحث الجامعات كالمؤسسات العممية الفقيية باالىتماـ بفقو األئمة المغمكريف مف  -2

 ليـ.                                                      ن                    حيث عقد كرش العمؿ كالمؤتمرات حكؿ فقيـ الذم بقي مبعثرا  حبيس ثنايا كتب ليست
                                                                  ن      ن    ن     يكصي الباحث طمبة العمـ كالدارسيف باالىتماـ بكتب الفقو القديمة دراسة  كعرضا  سيبل  ليا  -3

                     ي ٌ                           في قكالب حديثة مما ي سي ؿ عمى اآلخريف الرجكع إلييا.
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 ممخصات المسائل

بو حنيفة أ اإلماممام محمد بن الفضل ا الشيخ اإلممخص المسائل التي خالف فيي :     أول  
 :ووخالف فييا مذىب

 حكـ اعتبار العرؼ في ما يتبع بيع الدابة. -1
 بيع الشجر كالزرع كدخكؿ الثمر مف عدمو. -2
 معنى القبض الذم يصبح  بو المشترم ضامف لممبيع. -3
 خيار العيب في المبيع المزدكج. -4
 .بيع الشجر كالزرع كدخكؿ الثمر مف عدمو -5
 .متتابع الذم يخرج عمى عدة بطكفبيع الثمر ال -6
 مخالفة الككيؿ بالبيع نسيئة. -7
 تفريؽ الصفقة في البيع كالصرؼ. -8
 الربا في بيع الدقيؽ بالدقيؽ. -9

 انتياء إجارة الكقؼ بمكت الكلي لمكقؼ أك المستأجر. -10
 كقؼ المريض. -11
 حكـ اليدايا إلى الحكاـ كاألمراء. -12
 كفالة النفس المشركطة بالزمف. -13
 خصكمة.تصرفات الككيؿ بال -14
 اإلجبار عمى تعمير الجدار المشترؾ عند انيدامو. -15
 ىدـ الجدار المشترؾ إذا خيؼ سقكطو. -16 

 الشفعة مف الككيؿ بالشراء. -17
 تصرؼ المشترم في المشفكع. -18
 الحيمة في الشفعة. -19
 حكـ األجرة عمى تعميـ القرآف. -20
 العمؿ كالمدة.تحديد المنفعة في اإلجارة عف طريؽ ذكر قدر  -21 

22- .                                          و حكـ تأجير المستأجر لممؤجر أك لمستأجر ثاف 
 حكـ العمؿ كالغراس في المساقاة. -23
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 مسؤكلية الحصاد بعد انتياء المزارعة. -24 
 .عنده المف كضعي اعند ضياعي كديعةال الحارسضماف  -25 
 .          ى             ن         ضماف المكد ع إف ككؿ صبيا  في حفظيا -26 

 .دىا عمى عياؿ المكدععدـ ضماف الكديعة عند ر  -27
 حكـ ضماف المقطة. -28
 تحديد كقت البينة عمى اإلفبلس. -29
 مقدار ما يرجع بو كؿ مف الكفيؿ كرب الديف عمى األصيؿ بعد المصالحة. -30
 :ربعةاإلمام محمد بن الفضل المذاىب األ                                          انيا : ممخص المسائل التي خالف فييا الشيخ ث
 بيعيا.حكـ دخكؿ البذر في األرض عند  -1
 انتياء خيار الشرط لمبائع. -2
 حكـ المزارعة في أرض اليتيـ. -3

لم ترد إل في المذىب يا الشيخ اإلمام محمد بن الفضل و ب ممخص المسائل التي أفتى        ثالثا : 
 :الحنفي

 .الربا في بيع العطارؼ متفاضمة -1
 حكـ اإلجارة الطكيمة لمكقؼ. -2
 الكقؼ عمى األكالد. -3
 ة المشركط بعكض.ىبة المرأ -4
 داللة العرؼ عمى لفظ الشفيع. -5
 حكـ اإلجارة الطكيمة. -6
                                        ى               ضماف الكديعة المكجكدة في بيت أعطى المكد ع مفتاحو ألجنبي. -7
 حكـ االستئجار لفترة ال يعيشيا العاقداف. -8
 فسخ اإلجارة الطكيمة في زمف خيار الشرط. -9

 ة.اشتراط تسميـ األرض لمعامؿ في المزارع -10
     ً       المكد ع ليا. الكديعة إذا لـ يؤدىا حاؿ طمب حكـ -11
 .ادعاء الزكجة الكديعة مع أب الزكج -12
 حكـ لقطة السرجيف. -13
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 :ربعةاإلمام محمد بن الفضل المذاىب األ                                رابعا : المسائل التي وافق فييا 
 ثبكت خيار العيب في شراء الشجر. -1
 ىمؾ. حكـ المبيع المقبكض عمى سـك الشراء إذا -2
 حكـ الزرع عند انتياء إجارة األرض. -3
 .حكـ دخكؿ ما اتصؿ بالدار عند بيعيا -4
 ىؿ يصح بيع كرؽ الفرصاد المتنامي. -5
 فساد البيع بسبب تأجيؿ الثمف إلى كقت غير محدد. -6
 عدـ صحة البيع بثمف مجيكؿ. -7
 ثبكت خيار العيب بفكات صفة شركطو.  -8
 بلح.بيع الثمر قبؿ بدك الص -9

 السمـ في الحنطة. -10
 إجارة الكقؼ دكف أجرة المثؿ. -11
 مراعاة شرط الكاقؼ في تكزيع الكقؼ. -12
 ما يدخؿ الكقؼ مف غير ذكر. -13
 ىبة المريض ألحد ك رثتو في مرض المكت. -14
 الكفالة لمدرؾ بالبيع. -15
 تصرفات الرسكؿ في الشراء -16
 إلجارة.تحديد مقدار المنفعة شرط لصحة ا -17 

 تحديد منفعة اإلجارة عف طريؽ العرؼ. -18
 عدـ لزـك األجرة حيف فكات. -19
 فساد المزارعة لمجيالة بالشرط. -20
 حكـ بيع األرض المشغكلة بالمزارعة. -21 

 .ضياع الكديعة مف الدالؿحكـ  -22
 حكـ مصالحة الكفيؿ الدائف. -23
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ي. أبك محمد عبد الكىاب بف عمي بف نصر الثعمبالبغدادم المالكي، محمد عبد الكىاب، 
الحسني  أبك أكيس محمد بك خبزة. تحقيؽ: التمقيف في الفقة المالكيـ(. 2004)
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ع الضمانات في مذىب االماـ األعظـ مجم. )د.ت(. أبي محمد بف غانـ بف محمدالبغدادم، 
 . )د.ط(. )د.ـ(.عمي جمعة محمدك محمد أحمد سراح،  :تحقيؽ. أبي حنيفة النعماف
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 .مركز نجيبكيو لممخطكطات كخدمة التراث. )د.ـ(: 1. طنجيب

البيكتي، منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس البيكتى الحنبمى. )د.ت(. 
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ـ(. 1996. )البيكتي، منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس البيكتى الحنبمى
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ؽ: أنكر يحق. تمجمكع الفتاكلـ(. 2005) بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي.
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 .دار إحياء التراث العربي. )د.ط(. بيركت: تحقيؽ: محمد الصادؽ قمحاكم
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ٌ                الحدادم، أبك بكر بف عمي بف محمد الحدادم العبادم الز ب يد م  اليمني الحنفي. ق(. 1322)                                                      ً ً 
 . باكستاف: المطبعة الخيرية.1. )د.ت(. طالجكىرة النيرة
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 )د.ت(. )د.ط(. بيركت: دار الفكر لمطباعة. .المحتاج إلى شرح المنياج
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 دمشؽ: دار القمـ.. 1.  طشرح القكاعد الفقييةـ(. 1985. )أحمد بف الشيخ محمد، الزرقا
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: تحقيؽ. األشباه كالنظائرـ(. 1991) السبكي، تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف السبكي.
 . بيركت: دار الكتب العممية.1. طحمد عبد المكجكدأعادؿ 
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 .بيت االفكار الدكلية لمنشر. السعكدية: 1.  طسنف أبي داكد)د.ت(. 

 تحقيؽ:. لمبسكط لمسرخسياـ(. 2000. )شمس الديف أبك بكر محمد بف أبي سيؿالسرخسي، 
 .دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع. بيركت: 1. طخميؿ محي الديف الميس

السرخسي، محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي.شمس الديف أبك بكر محمد بف 
. خميؿ محي الديف الميس تحقيؽ:. المبسكط لمسرخسيـ(. 2000. )أبي سيؿ السرخسي

 الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.. بيركت: دار 1ط

تحقيؽ  .النتؼ في الفتاكلـ(. 1984. )أبك الحسف عمي بف الحسيف بف محمدالسعدم، 
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دار الكتب . بيركت: 1. طتحقيؽ: محمد محمد تامر .المطالب في شرح ركض الطالب
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 شيخي زاده، عبد الرحمف بف محمد بف سميماف المدعك بشيخي زاده، يعرؼ بداماد أفندم.
. خميؿ عمراف المنصكر :تحقيؽ. مجمع األنير في شرح ممتقى األبحرـ(. 1998)
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 .العممية
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التاج كاإلكميؿ لمختصر ق(. 1398. )محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ أبك عبد ا ،العبدرم
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قدامة، عبد الرحمف بف محمد بف أحمد بف قدامة المقدسي الجماعيمي الحنبمي، أبك الفرج، ابف 
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 . )د.ـ(: دار ىجر.1كعبدا التركي. ط

مد بف قدامة المقدسي الجماعيمي الحنبمي، أبك الفرج، قدامة، عبد الرحمف بف محمد بف أحابف 
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اف. قميكبي: عمى شرح حاشيتـ(. 1998. )شياب الديف أحمد بف أحمد بف سبلمة ،القميكبي
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 :تحقيؽ .كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيركانيق(. 1412. )أبك الحسفالمالكي، 
 . )د.ط(. )د.ـ(: دار الفكر.يكسؼ الشيخ محمد البقاعي
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الدمشقي الصالحي الحنبمي.  المرداكم، عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف المرداكم
. اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿىػ(. 1419)
 . بيركت: دار إحياء التراث.1ط

 المرغيناني، عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني المرغيناني، أبك الحسف برىاف الديف.
. )د.ط(. بيركت: دار : طبلؿ يكسؼؽيحقت .اليداية في شرح بداية المبتدم)د.ت(. 

 إحياء التراث العربي.

 مفمح، إبراىيـ بف محمد بف عبد ا بف محمد ابف مفمح، أبك إسحاؽ، برىاف الديف.ابف 
 .دار عالـ الكتب. )د.ط(. الرياض: المبدع في شرح المقنعـ(. 2003)

ف المقدسي الرامينى ثـ محمد بف مفمح بف محمد بف مفرج، أبك عبد ا، شمس الديابف مفمح، 
الفركع كمعو تصحيح الفركع لعبلء الديف عمي بف سميماف ـ(. 2003. )الصالحي
 . )د.ـ(: مؤسسة الرسالة.1. طعبد ا بف عبد المحسف التركي. تحقيؽ: المرداكم

صبلح بف تحقيؽ:  .العدة شرح العمدةـ(. 2005. )عبد الرحمف بف إبراىيـ بف أحمد، المقدسي
 . )د.ـ(: دار الكتب العممية.2. طةمحمد عكيض

)د.ط(.  .درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ. )د.ت(. محمد بف فرامرز بف عمي خسرك، مبل
 .دار إحياء الكتب العربية)د.ـ(: 

. زيف الديف أحمد بف عبد العزيز بف زيف الديف بف عمي بف أحمد المعبرمالمميبارم اليندم، 
فتح المعيف بشرح قرة العيف بميمات الديف )ىك شرح لممؤلؼ عمى كتابو ىك )د.ت(. 

 . )د.ط(. بيركت: دار الفكر.المسمى قرة العيف بميمات الديف(

 . بيركت: دار صادر.1.  طلساف العرب. )د.ت(. ألفريقيامحمد بف مكـر ابف مػنػظػكر، 

جكاىر ـ(. 1996. )د الخالؽشمس الديف محمد بف أحمد بف عمي بف عب ،المنياجي األسيكطي
. : مسعد عبد الحميد محمد السعدني. تحقيؽالعقكد كمعيف القضاة كالمكقعيف كالشيكد

 .دار الكتب العممية. بيركت: 1ط

التاج ق(. 1398. )محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ بف يكسؼ العبدرم الغرناطيالمكاؽ، 
 . )د.ط(. بيركت: دار الفكر.كاإلكميؿ لمختصر خميؿ
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 مكصمي، عبد ا بف محمكد بف مكدكد المكصمي البمدحي، مجد الديف أبك الفضؿ الحنفي.ال
. )د.ط(. بيركت: دار بك دقيقةأ محمكد تحقيؽ: .االختيار لتعميؿ المختارـ(. 1989)

 الكتب العممية.

ٍ ى ٍ ى  ي  ى     ى ً  ي األ  ش ب اه  ك الن ظ ائ ر  ـ(. 1980) نجيـ، زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد.ابف  ٍ   ىً  ٍ ى ى ى ب  أ ب ي  ح ن ي ف ة   ى ى   ى ٍ ع م ى م ذ      ى ً  ىً 
ٍ  ى  ً الن ع م اف    . )د.ت(. )د.ط(. بيركت: دار الكتب العممية.    

كفي آخره: . البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ. )د.ت(. زيف الديف بف إبراىيـ بف محمدابف نجيـ، 
. 2ق(. ط1138)تكممة البحر الرائؽ لمحمد بف حسيف بف عمي الطكرم الحنفي القادرم

 اإلسبلمي.  )د.ـ(: دار الكتاب

. 1. طالبحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ)د.ت(.  نجيـ، زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد.ابف 
 بيركت: دار المعرفة.

المجتبى ـ(. 1986) النسائي، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، النسائي.
مكتب حمب:  .2. طتحقيؽ: عبدالفتاح أبك غدة. مف السنف = السنف الصغرل لمنسائي

 .المطبكعات اإلسبلمية

 النفراكم، أحمد بف غانـ )أك غنيـ( بف سالـ ابف مينا، شياب الديف النفراكم األزىرم المالكي.
. ؽ: رضا فرحاتيحقت .الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركانيـ(. 1987)
 . )د.ـ(: مكتبة الثقافية الدينية.2ط

المنياج شرح صحيح مسمـ ق(. 1392ديف يحيى بف شرؼ النككم. )النككم، أبك زكريا محيي ال
 . بيركت: دار إحياء التراث العربي.1. طبف الحجاج

. ركضة الطالبيف كعمدة المفتيفق(. 1405. )أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼالنككم، 
 .المكتب اإلسبلمي. )د.ط(. بيركت: عمي محمد معكض :تحقيؽ

المجمكع شرح الميذب مع تكممة . )د.ت(. ي الديف يحيى بف شرؼأبك زكريا محيالنككم، 
 .ب االرشادكتم. )د.ط(. جدة: السبكي كالمطيعي
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المسند الصحيح المختصر بنقؿ . )د.ت(. مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم ،النيسابكرم
ار د. )د.ط(. بيركت: : محمد فؤاد عبد الباقي. تحقيؽ  العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ ا

 ي.إحياء التراث العرب

)د.ت(.  اليماـ، الشيخ كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي المعركؼ بابف اليماـ.ابف 
 . بيركت: دار الفكر.2ط. شرح فتح القدير شرح بداية المبتدم

الييتمي، أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييتمي السعدم األنصارم، شياب الديف شيخ 
 . )د.ط(. )د.ـ(: دار الفكر.الفتاكل الفقيية الكبرل)د.ت(.  عباس.اإلسبلـ، أبك ال
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 فيرس اآليات القرآنية -     أول  
 

 طرف 
 اآلية

 اسم 
 السورة

رقم 
 اآلية

 رقم 
 الصفحة

ح   ﴿ ة  انل َك  ق د  ه  ع  ْ  اَّل  ي ب ي د  و  ي ع ف 
 
ن  ي ع ف ْن  أ

 
ُ      َ ِ إ َّل  أ  َ  ْ  ُ  ِ  ِ َ ِ   ِ      َ  ُ  ْ  َ   ْ

َ
   َ   ُ  ْ  َ   ْ

َ
 79 237 البقرة  ﴾ ِ    

ْه   ﴿ ًم   ف ال ت ب  ن  م س  ج 
 
ٌ  إ َل  أ ي 

اي ن ت ى  ب د  ا ت د 
َ ْا إ ذ  ٌ  آي  ي  

ا اَّل    ّ ي  
 
ْ  ُ ُ  ُ ي ا أ  َ  ًّ  َ  ُ  ٍ  َ

َ
  َ ِ  ٍ ْ  َ ِ   ْ ُ 

ْ َ   َ َ    َ ِ    ُ  َ    َ  ِ
َّ     َ ّ ُ

َ
 26 282 البقرة  ﴾  َ   

ك ن   ﴿
 
ن  ف ق ري ا ف و ي أ ٌ  َك  ت ع ف ف  و ي  َ ي  ا ف و ي س  ن  غ  ٌ  َك  ُ  ْ و ي 
ْ
 َ ْ َ    ً  ِ َ   َ  َ   ْ  َ  َ  ْ  ِ  ْ َ  ْ َ ْ َ   ًّ  ِ  َ   َ  َ   ْ  َ ً ع ر وف   َ  ُ   ِ ب ال   ْ  َ ْ  58 6 النساء  ﴾ ِ  

ب يل   ﴿ َ ني  س  ً ؤ ي  ٌ  لَع   ال  ف ر ي
ِ   ً و ه ٌ َي  ع ن  اَّلل   ل و َك   َ   َ ِ  ِ  ْ  ُ ْ    َ َ   َ   ِ ِ َ ْ ِ    َ   َ  َ ْ  118 14 النساء  ﴾ َ  َ   َ

ْد   ﴿ ْا ب اه ع ق 
و ف 
 
َ ْا أ ٌ  آي  ي ا اَّل    ّ ي 

 
ُ   ِ ي ا أ  ُ ْ  ِ    

ُ  ْ
َ
    ُ  َ    َ  ِ       َ   

َ
 60 1 المائدة ﴾  َ   

﴿   ٌ ح س 
 
ِت  ِه   أ

 ب اه  
 ت يى  إ َّل  

ب ْا ي ال  اْل  َ  ُ و َّل  ت ق ر   ْ
َ
  َ ِ  ِ 

َّ  ِ  
َّ ِ   ِ  ِ َ

ْ   َ   َ     ُ  َ  ْ  َ  42 152 األنعاـ   ﴾ َ  َ 

يى   ﴿ ُ  ز ع  ٍ ا ب 
 
 ب ع ري  و أ

ُ  ِح  ن  اء  ب  ٌ  ج   ً ل  ِ   ٌ و   َ   ِ ِ   َ 
َ
  َ   ٍ  ِ َ  ُ ْ ِ   ِ ِ   َ   َ   ْ  َ ِ  88 7 يكسؼ  ﴾ َ  

و   ﴿ ر س 
 
ٌ  أ ِ  َ ه   ْ
ُ
   ْ َ   ُ ِن  ب 

ت ن  
 
ٌ  اَّلل   َل  أ ْ ج ق ا ي  ى  ح َت    ت ؤ ت ْن  م   ِ  ِ ِ ُ  ي ع ك 

َّ ُ 
ْ
 َ َ   َ    َ  ِ    ً ِ  ْ  َ   ِ  ُ  ْ ُ   َّ  َ   ْ  ُ  َ  َ  86 66 يكسؼ  ﴾ ُ  

ى   ﴿ ٍ  ك  ز يد 
ت ى  َل   ر  م  ُ  ْ ه ِئ  ش  َّ  َ   ِ
َ َ   ْ  ُ  ْ  َ  َ   خ 7 إبراىيـ  ﴾ َ ِ 

ات   ﴿  ِ ى اب ن ِت     ك  إ ح د  ح  ن  أ ٍ ك 
 
ر يد  أ

 
َ   َ إ ِن   أ  َّ َ َ ْ     َ  ْ ِ  َ  َ  ِ ْ 

ُ
   ْ
َ
   ُ   ِ

ُ
  ّ ِ ني    ِ ِ ر ن    ْ ج 

 
ن  ت أ

 
َ  ِ لَع    أ  ُ

ْ
 َ   ْ

َ
   َ  131، 124 27 القصص ﴾ ... َ

ُ  و َّل  َت  َ ث   ﴿ ْ َ ْ ف اْض  ب ب   َ  َ  َ   ِ ِّ   ِ  114 44 ص  ﴾  َ  ْ

  ل    ُ ج   َ ر ً ِ ل   ً ا   َ ً   َ و    َ  س   َ  16 29 الزمر   ٍ ن   ُ ج   َ ر   

ات   ﴿ وت ْا اه ع و ى  د ر ج 
 
ٌ  أ ي ى  و اَّل   َ ك  َ ْا ي  ٌ  آي  ي ف ع  اَّلل   اَّل   َ   ٍ ي ر   َ  َ   َ ْ  ِ ْ     ُ  
ُ
   َ  ِ     َ   ْ  ُ ْ  ِ    ُ  َ    َ  ِ     ُ      ِ َ  ْ   ج 11 المجادلة   ﴾ ... َ
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 فيرس األحاديث النبوية -       ثانيا  
 الصفحة طرف الحديث

 93 أرأيت إف منع ا ثمرة، بـ يأخذ أحدكـ ماؿ أخيو 

 57    ن                                     رجبل  عمى صدقات بني سميـ يدعى ابف المتبية   استعمؿ رسكؿ ا 

 62            ن                            اشترل طعاما  مف ييكدم إلى أجؿ كرىنو درعو

                           ن ، فقاؿ يا رسكؿ ا أصبت أرضا       ن                  أرضا  بخيبر فأتى النبي   أصاب عمر 
 27                 ن                         بخيبر لـ أصب ماال  قط ىك أنفس عندم منو فما 

 55 ف يشاء الكرثة إال أ

 115                          ن         إف أحؽ ما أخذتـ عميو أجرا  كتاب ا 

 52 إف ا أعطى كؿ ذم حؽ حقو فبل كصية لكارث

ي ث ب   ٍ ً    ى ٍ ى ى  ى ي ى   إ ف  الم و  س ي ي د ل ق م ب ؾ  ك  ي ف  ً         ى  ى ى م اف  ف بل  ت ق ض  م س  ب ي ف  ي د ي ؾ  ال خ ص  ً  ى   ت  ل س ان ؾ  ف إ ذ ا ج  ً   ى ى  ىٍ  ٍ  ى   129  ي ً  ى  ى ى  ىً  ى   ى ى ى  ىٍ  ى  ى ىٍ  ى  ٍ  ى

 111 أبقى األرض مع أىؿ خيبر في المزارعة كمنو يفيـ اشتراط التسميـ  أف النبي 

 26 خيبر بالشطر، فكاف ذلؾ في عيد أبي بكر كعمر كلـ يذكر  أعطى  أف النبي 

 191 عامؿ خيبر بشطر ما يخرج منيا مف ثمر أك زرع  أف النبي 

 39                                           ن كاف يبعث عمالو لقبض الصدقات كيجعؿ ليـ أجرا    أف النبي 

 76 نيى عف بيع الذىب بالذىب كالفضة بالفضة كالشعير بالشعير   أف النبي 

 71                         ن     نيى عف بيع الطعاـ إال مثبل  بمثؿ  أف النبي 

 93 ى عف بيع الثمار حتى تزىي، فقيؿ لو ما تزىيني  أف رسكؿ ا 

 15 ت الجميب كاشترم لنا شاة فأتيت صاحبو كاشتريت لو شاتيف بدينار، ائ

 116 الجار أحؽ بصقبو لما أعطيتؾ

 76                             ن                            ن      الذىب بالذىب تبره كعينو كزنا  بكزف كالفضة تبره كعينو كزنا  بكزف 

 116 الشفعة كحؿ العقاؿ 

 193                                         ن           ن           الصمح جائز بيف المسمميف إال صمح أحؿ حراما  أك حـر حبلال  كالمسممكف 
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 الصفحة طرف الحديث

 19 عمى اليد ما أخذت حتى تؤديو

 29 أنا مريض بمكة، فقمت: لي ماؿ أكصي بمالي يعكدني ك   كاف النبي 

 669                             ن                                 ال تبيعكا الذىب بالذىب إال مثبل  بمثؿ، كال تشفكا بعضيا عمى بعض كال 

 176 نصؿ كأؼ كحافر خال سبؽ إال في 

 39 لك يعطى أناس بدعكاىـ لذىب دماء أقكاـ كأمكاليـ لكف اليميف عمى المدعي عميو 

 11 ليس عمى المستعير غير المغؿ ضماف، كال عمى المستكدع غير المغؿ ضماف

 5        ن        ن            ن إال شرطا  حـر حبلال  أك حؿ حراما  المسممكف عند شركطيـ 

 116، 53 المسممكف عمى شركطيـ

ف شاء ردىا كصاعا    66                                                                     ن مف ابتاع شاة مصراة فيك بالخيار ثبلث إف شاء أمسكيا كا 

 12               ن                    مف ابتاع طعاما  فبل يبعو حتى يستكفيو

            ن                                                                ن مف ابتاع نخبل  بعد أف تؤبر فثمرتيا لمبائع إال أف يشترطو المبتاع، كمف ابتاع عبدا  
 669 كلو ماؿ فمالو لمبائع إال أف يشترطو المبتاع

 17 مف أسمـ في شيء فميسمـ في كيؿ معمـك ككزف معمـك إلى أجؿ معمـك

 16           ن                                           مف باع نخبل  قد أبرت فثمرىا لمبائع إال أف يشترط المبتاع 

  خ                    ن                                                           مف صنع إليكـ معركفا  فكافئكه؛ فإف لـ تجدكا ما تكافئكنو فادعكا لو حتى تركا أنكـ 

ٌ                       مف فر ؽ بيف جارية ككلدىا فرؽ  61 ا بينو كبيف أحبتو يكـ القيامة "     

مف كجد لقطة فميشيد ذكم عدؿ كال يكتـ كال يغيب فإف كجدىا صاحبيا فميردىا عميو 
ال فيك ماؿ ا يؤتيو مف يشاء   156                               كا 

 62، 61 عف بيع الحصاة كبيع الغرر  نيى النبي 

 91 عف بيع الثمار حتى يبدك صبلحيا نيى البائع كالمبتاع  نيى النبي 

  خ كمف لـ يشكر الناس لـ يشكر ا 

 


