
    
  وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

  دادـــــــــــــــــــــــــــ بغـــة ــــــــــــالجامعة العراقيـ
  ـةـــــــــــــة الشريعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكليـــ
  ـاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات العليـــــــــــــــــــــــــــــسالدرا

  

        شرح األسبيجابيشرح األسبيجابيشرح األسبيجابيشرح األسبيجابي
        على خمتصر الطحاويعلى خمتصر الطحاويعلى خمتصر الطحاويعلى خمتصر الطحاوي
        لإلمام األسبيجابيلإلمام األسبيجابيلإلمام األسبيجابيلإلمام األسبيجابي

  هـ٥٣٥ت 
   إلى نهاية كتاب اإلستبراءةّمن باب العري

  دراسة وتحقيق
   ّأطروحة دكتوراه مقدمة

  الجامعة العراقية / شريعة إلى مجلس كلية ال
  إلسالمية فلسفة الشريعة اكتوراهة الدوهي جزء من متطلبات نيل درج

   مقارنتخصص فقه   
  الطالب قبلمن 

  سعيد فواز وهيب الكبيسي
  إشرافب

  فؤاد محمد عبد الكبيسي . د.م.أ
  م٢٠١٢                                                                     هـ١٤٣٣
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 إقرار لجنة المناقشة

      نشهد نحن أعضاء هيئة لجنة المناقشة اطلعنا على األطروحـة الموسومــة بـ 
  )هـ ٥٣٥على مختصـــر الطحاوي لإلـام األسبيجابي تشرح األسبيجابي    ( 

  في كلية الشريعة ـ الجامعة العراقيـة) سعيد فواز وهيب(   المقدمة من قبل الطالب 
  ) األثنيــــــن(   وقد ناقشنا الطالب في محتوياتهـا، وفيما له عالقة بها في يوم

  .م ٢/٢٠١٢/ ٦هـ ، الموافق ١٤٣٣/ربيع األول / ١٤  
  ) امتياز(ـ تخصص فقه وبتقدير اه الدكتوجدناها جديرة بالقبول لنيل درجة   وو
  
  التوقيع                                                التوقيع   
قوام الدين عبد الستار . د.أ                            محمد محمود سلمان. د.م.   أ
  محمد

  ً رئيسا                                                       ًعضوا        
  م٢٠١٢ /٢/ ٦م                                                ٢٠١٢ /٢ / ٦     
  التوقيع                                                 التوقيع   
   حسن محمدليلى. د.م.سامي جميل الكبيسي                            أ. د.م.أ   

ً        عضوا                                                      عضوا ً  
  م٢٠١٢ /٢/ ٦م                                                ٢٠١٢ /٢/ ٦      
  التوقيع                                                  التوقيع  
  فؤاد محمد عبد. د.م.                          أواثق وليد خماس        . د.م.  أ

ً       عضوا                                                   عضوا مشرفا ً ً  
  م٢٠١٢ /٢/ ٦م                                                ٢٠١٢ /٢/ ٦      

  .  صادق مجلس كلية الشريعة على قرار اللجنة 
  :التوقيع                                                       

  عبدالمنعم خليل الهيتي. د.م.أ                                                      
                                                            عميد كلية الشريعة

  م٢٠١٢ /٢/ ٦                                                                                                          
  



  

  إقرار المشرف
  

شرح األسبيجابي على مختصر الطحاوي لإلمام (هذه األطروحة الموسومة بـ أشهد أن إعداد 
دراسة وتحقيق، قد جرى تحت  ة إلى كتاب اإلستبراءّمن باب العريــ )هـ٥٣٥ تياألسبيجاب

فلسفة الشريعة اإلسالمية العراقية؛ لنيل درجة الدكتوراه إشرافي في كلية الشريعة ـ الجامعة 
    . ) المقارن الفقهتخصص(
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           المشرف
  فؤاد محمد عبد الكبيسي . د.م.                                              أ

  
  
  
  
  
  
  
  



        اإلهداءاإلهداءاإلهداءاإلهداء
  

        أهدي مثرة جهدي هذاأهدي مثرة جهدي هذاأهدي مثرة جهدي هذاأهدي مثرة جهدي هذا
         . . . .����من أرسله املوىل سبحانه وتعاىل رمحة للعاملني سيدنا وحبيبنا حممد من أرسله املوىل سبحانه وتعاىل رمحة للعاملني سيدنا وحبيبنا حممد من أرسله املوىل سبحانه وتعاىل رمحة للعاملني سيدنا وحبيبنا حممد من أرسله املوىل سبحانه وتعاىل رمحة للعاملني سيدنا وحبيبنا حممد : : : : إىلإىلإىلإىل
        ....كل من اختلط مداده مع دمه إلعالء كلمة احلق ونصرة الدين كل من اختلط مداده مع دمه إلعالء كلمة احلق ونصرة الدين كل من اختلط مداده مع دمه إلعالء كلمة احلق ونصرة الدين كل من اختلط مداده مع دمه إلعالء كلمة احلق ونصرة الدين : : : : إىلإىلإىلإىل
ًًقالوا ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان وال جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا قالوا ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان وال جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا قالوا ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان وال جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا قالوا ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان وال جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا الذين الذين الذين الذين : : : : إىلإىلإىلإىل ًً

        ....إنك رؤوف رحيم إنك رؤوف رحيم إنك رؤوف رحيم إنك رؤوف رحيم 
ًًوالدي الكرميني إكراما وإجالال والدي الكرميني إكراما وإجالال والدي الكرميني إكراما وإجالال والدي الكرميني إكراما وإجالال : : : : إىلإىلإىلإىل ًً ًً ًً ّّ ّّ....        
ًًإخواني وأخواتي حباإخواني وأخواتي حباإخواني وأخواتي حباإخواني وأخواتي حبا: : : : إىلإىلإىلإىل ًً ّّ ًً وتقديرا  وتقديرا  وتقديرا  وتقديرا ّّ ًً....        
ًًزوجتي ردا جلميل صربهازوجتي ردا جلميل صربهازوجتي ردا جلميل صربهازوجتي ردا جلميل صربها: : : : إىلإىلإىلإىل ًً ّّ ًً ووفاء ووفاء ووفاء ووفاءّّ ًً. . . .         
        ....    وبناتيوبناتيوبناتيوبناتي أبنائي  أبنائي  أبنائي  أبنائي أملي يف حياتيأملي يف حياتيأملي يف حياتيأملي يف حياتي: : : : إىلإىلإىلإىل
ًًكل من علمني حرفا من العلمكل من علمني حرفا من العلمكل من علمني حرفا من العلمكل من علمني حرفا من العلم: : : : إىلإىلإىلإىل ّّ وعلم وعلم وعلم وعلمًً          . . . .ناهناهناهناهّّ
        ....    كل من أحبنا يف اهللا وأحببناهكل من أحبنا يف اهللا وأحببناهكل من أحبنا يف اهللا وأحببناهكل من أحبنا يف اهللا وأحببناه: : : : إىلإىلإىلإىل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                    الباحثالباحثالباحثالباحث                                                                                                                       
  
  

  
  



        شكر وعرفانشكر وعرفانشكر وعرفانشكر وعرفان
  

 إلى أستاذي الفاضل الدكتور فؤاد محمد عبد الكبيسي، الشكر والثناءبعد حمد اهللا وشكره أتقدم بخالص 
ًالذي تكرم مشكورا بق ٕ، ومتابعته الحثيثة لي، واسداء إرشاداته بوله اإلشراف على إعداد هذه األطروحةّ

ّ، مما كان له األثر المباشر على إخراجه على هذا طروحةذه األ ه العلمية السديدة طيلة كتابةوتوجيهاته
  .جهوده خدمة للمسيرة العلمية ًفجزاه اهللا خيرا وبارك اهللا في  . النحو

ًشكري وثنائي سلفا للسادة لجنة المناقشة رئيسا وأعضاء على ما تفضلوا به وما تجشموه من عناء المتابعة  ً ً
ًأن يجعلهم ذخرا وسندا لطالب العلم الشرعي عسى اهللا ، والتقويم والتصحيح ألطروحتي ً .  

 اعدني وأعانني في إعداد هذه األطروحةًووفاء بالجميل أتقدم بخالص الشكر والدعاء إلى كل من س
األستاذ الدكتور خليل رجب : بالنصح واإلرشاد والدعاء وتوفير المصادر والمراجع، أخص بالذكر منهم

واألخ والشيخ الدكتور أحمد رجب حمدان الكبيسي مد عواد الكبيسي، حمدان الكبيسي، والشيخ الدكتور أح
  .، واألخ مرشد محمود الهيتي الكبيسيعامر عبدالرزاق كلبوش

ًوال يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى عمادة كلية الشريعة في الجامعة العراقية عميدا وأساتذة وجميع  ً
  .العاملين فيها 

   رب العالمينوآخر دعوانا أن الحمد هللا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        الباحثالباحثالباحثالباحث                                                                                                                               
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 



 
  المحتويات

  

  الصفحة  الموضوع  ت

  ٤ـ ١  المقدمة  ١

  ٥  القسم الدراسي  ٢

  ٦  ّلف وحياته مع نبذة عن حياة صاحب المتنعصر المؤ: الفصل األول  ٣

  ٧  ّعصر المؤلف : المبحث األول  ٤

  ٧  الحالة السياسية في عصره: المطلب األول  ٥

  ١٢  الحالة الثقافية والعلمية في عصره: المطلب الثاني  ٦

  ١٤  ّحياة المؤلف: المبحث الثاني  ٧

  ١٤  حياته الشخصية: المطلب األول  ٨

  ١٦  ياته العلميةح: المطلب الثاني  ٩

  ١٩  )مختصر الطحاوي(نبذة عن حياة صاحب المتن: المبحث الثالث  ١٠

  ١٩  حياته الشخصية: المطلب األول  ١١

  ٢١  حياته العلمية: المطلب الثاني  ١٢

  ٢٣  ّشراح مختصر الطحاوي  ١٣

  ٢٤  دراسة الكتاب: الفصل الثاني  ١٤

  ٢٥   وأسباب تأليفهّاسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف: المبحث األول  ١٥

  ٢٥  ّاسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه: المطلب األول  ١٦

  ٢٨  سبب التأليف: المطلب الثاني  ١٧

  ٢٩  موضوعات الكتاب: المبحث الثاني  ١٨

  ٣٥  أهمية الكتاب: المبحث الثالث  ١٩

  ٣٧  مصادر الكتاب: المبحث الرابع  ٢٠

  ٤٢  ّمنهج المؤلف: المبحث الخامس  ٢١

  ٤٤  منهجي في التحقيق: سادسالبحث ال  ٢٢



  

  الصفحة  الموضوع  ت

  ٤٦  أوصاف النسخ: المبحث السابع  ٢٣

  ٥٦ـ ٤٩  صور من المخطوطة  ٢٤

  ٥٧  الدراسة المقارنة: الفصل الثالث  ٢٥

  ٥٨  اشتراط القبض في تمليك العين الموهوبة: المبحث األول  ٢٦

  ٦٨  السلم في الحيوان: المبحث الثاني  ٢٧

  ٧٥  حكم التسعير إذا تدخل أرباب السوق في الغالء: لثالمبحث الثا  ٢٨

  ٨٤  النص المحقق: القسم الثاني  ٢٩

  ٨٥  ّباب العرية  ٣٠

  ٩٠  شرائط صحة القبض في الهبة  ٣١

  ٩٥  باب بيع أصول النخيل والشجر والثمر  ٣٢

  ٩٥  بيع الشجر دون الثمر فيما إذا كان الثمن خالف جنس الثمر  ٣٣

  ٩٦  ن المشتري لترك الثمر عليهااستئجار األصول م  ٣٤

  ٩٧  بيع الشجر بشرط الثمر للمشتري  ٣٥

  ٩٨  ًمن اشترى شجرا فأثمر بعد الشراء قبل القبض  ٣٦

  ٩٩  من اشترى شاة فولدت قبل القبض  ٣٧

  ١٠٠  من اشترى جارية فولدت قبل القبض  ٣٨

  ١٠٠  بيع النخيل بجنس ثمره  ٣٩

  ١٠٢  بيع الشجر واألمر بقلعه  ٤٠

  ١٠٤  ع األرض وفيها نخل وأشجار مثمرةبي  ٤١

  ١٠٦  بيع الثمر دون النخل  ٤٢

  ١٠٨  استئجار األشجار لترك الثمار عليها  ٤٣

  ١٠٨  بيع الثمر بشرط الترك  ٤٤

  ١٠٨  بيع الزرع وهو بقل  ٤٥



  

  الصفحة  الموضوع  ت

  ١٠٩  استئجار األرض من البائع  ٤٦

  ١٠٩  بيع الزرع بشرط الترك  ٤٧

  ١١٠   بيع الثمراالستثناء من  ٤٨

  ١١٢  هالك المبيع  ٤٩

  ١١٢  هالك كل المبيع قبل القبض  ٥٠

  ١١٥  هالك كل المبيع بعد القبض  ٥١

  ١١٥  هالك بعض المبيع قبل القبض  ٥٢

  ١١٦  هالك بعض المبيع بعد القبض  ٥٣

  ١١٧  اختالف المتبايعين في هالك المبيع  ٥٤

  ١١٨  جناية أحد المبيعين على اآلخر  ٥٥

  ١١٩   األجنبي على المبيعجناية  ٥٦

  ١٢٠  بيع الرطبة القائمة في األرض  ٥٧

  ١٢١  البيع والشرط  ٥٨

  ١٢٥  أوجه البيع والشرط  ٥٩

  ١٢٥  البيع والشرط جائزان: الوجه األول  ٦٠

  ١٢٧  البيع والشرط كالهما فاسدان: الوجه الثاني  ٦١

  ١٢٩  البيع جائز والشرط باطل: الوجه الثالث  ٦٢

  ١٣٠   بيع األرض والكرم وما ال يدخلما يدخل في  ٦٣

  ١٣٢  ٕالفرق بين بيع األرض واجارتها فيما يدخل وما ال يدخل   ٦٤

  ١٣٢  الفرق بين البيع والرهن فيما يدخل وما ال يدخل  ٦٥

  ١٣٣  ما يدخل في بيع الدار وما ال يدخل  ٦٦

  ١٣٤  ما يدخل في بيع البيت وما ال يدخل  ٦٧

  ١٣٥  من نصيبهًبيع أحد الشريكين جزءا   ٦٨



  

  الصفحة  الموضوع  ت

  ١٣٥  بيع العلو دون السفل وبالعكس والشفعة فيه  ٦٩

  ١٣٦  ما يدخل في بيع المنزل وما ال يدخل   ٧٠

  ١٣٧  هالك المبيع بيد البائع  ٧١

  ١٣٧  التصرف في المبيع قبل القبض  ٧٢

  ١٤١  ًحكم التصرف في المبيع بعد القبض إذا كان عينا  ٧٣

  ١٤٢  ً في المبيع قبل القبض إذا كان ديناحكم التصرف  ٧٤

  ١٤٦  حكم اإلقالة  ٧٥

  ١٤٨  فائدة كون اإلقالة فسخ في حق المتعاقدين  ٧٦

  ١٤٩  فائدة كون اإلقالة بيع في حق غير العاقدين  ٧٧

  ١٥٠  ما يمنع صحة اإلقالة وما ال يمنع  ٧٨

  ١٥٣  ما يجوز فيه التصرف قبل القبض وما ال يجوز  ٧٩

  ١٥٤   الطعام قبل نقله إن كان قبضه بالتخليةجواز بيع  ٨٠

  ١٥٤  البيع بتسمية جملة المبيع  ٨١

  ١٦٠  البيع بجهالة جملة المبيع  ٨٢

  ١٦٣  ّباب المصراة  ٨٣

  ١٦٣  ما يوجبه عيب التصرية  ٨٤

  ١٦٥  ظهور العيب في األمة المشتراة بعد استغاللها  ٨٥

  ١٦٦  زيادة المبيع في البيع الفاسد  ٨٦

  ١٦٦  ع على عيب في المبيع بعد زيادته قبل القبضاإلطال  ٨٧

  ١٦٩  اإلطالع على العيب في المبيع بعد زيادته بعد القبض  ٨٨

  ١٧٠  حكم المبيع بعد نقصانه قبل القبض  ٨٩

  ١٧١  حكم المبيع بعد نقصانه بعد القبض  ٩٠

  ١٧٢  طرق معرفة العيوب  ٩١



  

  الصفحة  الموضوع  ت

  ١٧٣  الخصومة في البيع الظاهر  ٩٢

  ١٧٣  الخصومة في العيب غير الظاهر  ٩٣

  ١٧٥  إثبات العيوب التي يتوصل إليها بالخبر  ٩٤

  ١٧٦  الخصومة في العيب الحكمي  ٩٥

  ١٧٧  الخصومة في عيب الزوجية  ٩٦

  ١٧٩  التصرف في المبيع بعد العلم بالعيب  ٩٧

  ١٨٠  حكم الرجوع بنقصان العيب  ٩٨

  ١٨١  ال يمنعما يمنع الرجوع بنقصان العيب وما   ٩٩

  ١٨٤  ّحكم رد الطعام بالعيب بعد أكل بعضه  ١٠٠

  ١٨٥  ّحكم رد الجارية بالعيب بعد الوطئ  ١٠١

  ١٨٦  ظهور العيب في شيء مأكوله في جوفه  ١٠٢

  ١٨٧  ملك مال العبد المشترى  ١٠٣

  ١٨٨  شراء عبد له مال  ١٠٤

  ١٩١  جناية العبد المشترى في بني آدم  ١٠٥

  ١٩٢  ه القتلبيع عبد وجب علي  ١٠٦

  ١٩٣  بيع عبد وجب عليه القطع  ١٠٧

  ١٩٣  بيع عبد وجب عليه حد  ١٠٨

  ١٩٤  جناية العبد المشترى فيما دون النفس  ١٠٩

  ١٩٥  جناية العبد المشترى في المال  ١١٠

  ١٩٧  البيع بشرط البراءة من العيوب  ١١١

  ٢٠٠  ّالرد بالعيب بعد العقد بشرط البراءة  ١١٢

  ٢٠٢  ّبأقل مما باع قبل قبضه الثمنشراء ما باعه   ١١٣

ّوكل البائع وكيال ليشري له ما باع بأقل مما باع  ١١٤ ً ّ  ٢٠٥  



  

  الصفحة  الموضوع  ت

ّالمسلم يأمر ذميا بشراء عبد بخمر من ذمي  ١١٥ ً ّ  ٢٠٦  

ًشراء ما باع بأقل مما باع معنى  ١١٦ ّ  ٢٠٧  

  ٢٠٧  شراء العبد الذي باعه مع عبد آخر قبل نقد الثمن  ١١٧

  ٢٠٨  الخيانة في اإلخبار بالثمن في بيع المرابحة والتولية  ١١٨

  ٢١٠  أوجه بيع المرابحة والتولية باعتبار خيار الفسخ  ١١٩

  ٢١٢  بيع المواضعة  ١٢٠

  ٢١٣  بيع العددي المتفاوت مرابحة  ١٢١

  ٢١٣  بيع الذرعي مرابحة وتولية  ١٢٢

  ٢١٣  بيع الكيلي والوزني مرابحة  ١٢٣

  ٢١٤  يلحق برأس المال وما ال يلحق بهبيان ما   ١٢٤

  ٢١٦  ّبيع ما اشترى ممن ال تجوز شهادته له مرابحة  ١٢٥

  ٢١٦  بيع ما اشترى من مضاربه مرابحة أو بالعكس  ١٢٦

  ٢١٧  بيع ما اشترى من شريكه مرابحة  ١٢٧

  ٢١٧  بيع نصيبه مرابحة من السلعة المشرية بعد القسمة  ١٢٨

  ٢١٨  لأنواع البيع في حق البد  ١٢٩

  ٢١٨  اختالف المتبايعين في الثمن والمبيع قائم  ١٣٠

  ٢١٩  اختالف المتبايعين في الثمن والمبيع هالك  ١٣١

  ٢٢٠  اختالف المتبايعين بعد هالك المبيع  ١٣٢

  ٢٢٢  اختالف المتبايعين في الثمن بعد زيادة المبيع  ١٣٣

  ٢٢٣  اختالف المتبايعين في الثمن بعد انتقاص المبيع  ١٣٤

  ٢٢٣  اختالف ورثة المتبايعين بعد موت أحدهما أو كليهما  ١٣٥

  ٢٢٤  اختالف المتبايعين في عين الثمن ودينه  ١٣٦

  ٢٢٥  اختالف المتبايعين في أجل الثمن  ١٣٧



  

  الصفحة  الموضوع  ت

  ٢٢٦  اختالف المتبايعين في السلم إذا لم تقم لهما بينة  ١٣٨

  ٢٢٧  مة البينةاختالف المتبايعين في السلم بعد إقا  ١٣٩

  ٢٢٨  اختالف المتبايعين في مكان اإليفاء  ١٤٠

  ٢٢٩  اختالف المتبايعين في أجل السلم  ١٤١

  ٢٣٠  اختالف المتبايعين في الثمن بعد هالك أحد المبيعين  ١٤٢

  ٢٣٢  بيع اآلبق  ١٤٣

  ٢٣٥  بيع صيد أو بهيمة منفلتة  ١٤٤

  ٢٣٦  بيع صيد لم يصطد  ١٤٥

  ٢٣٧  مالكهبيع الشيء بغير أمر   ١٤٦

  ٢٣٧  موت المالك قبل اإلجازة بعد بيع الفضولي  ١٤٧

  ٢٣٨  التضمين في بيع الفضولي  ١٤٨

  ٢٣٩  ًإجازة بيع الفضولي إذا كان الثمن عينا  ١٤٩

  ٢٣٩  ما يبطل العقد في بيع الفضولي وما ال يبطله  ١٥٠

  ٢٤١  شراء الفضولي  ١٥١

  ٢٤٢  نفاذ العقد إن سبقه التوكيل واألمر  ١٥٢

  ٢٤٣  التمليك في شراء الفضولي  ١٥٣

  ٢٤٣  بيع األعمى  ١٥٤

  ٢٤٤  بيع المالمسة والمنابذة والحصاة  ١٥٥

  ٢٤٥  بيع الحمل دون أمه وبيع األم دون حملها  ١٥٦

  ٢٤٧  بيع الشيء في غالفه  ١٥٧

ًفيما إذا باع شيئا ظاهرا متصال بغيره  ١٥٨ ً ً  ٢٤٨  

  ٢٤٩  بيع جزء من شيء مشاع  ١٥٩

  ٢٥٠  لفحلبيع عسب ا  ١٦٠



  

  الصفحة  الموضوع  ت

  ٢٥٠  خيار الرؤية  ١٦١

  ٢٥١  خيار الرؤية بعض المشترى  ١٦٢

  ٢٥٣  ما يبطل خيار الرؤية وما ال يبطل  ١٦٣

  ٢٥٤  التوكيل في قبض شراء ما لم يره  ١٦٤

  ٢٥٥  خيار الرؤية بعد رضاه بما لم يره  ١٦٥

  ٢٥٥  ما يبطل الخيار من التصرفات وما ال يبطل  ١٦٦

  ٢٥٦  نوع من البيوع المنهي عنها  ١٦٧

  ٢٥٨  بيع النجش  ١٦٨

  ٢٥٩  تلقي الركبان  ١٦٩

  ٢٦٠  بيع حاضر لباد  ١٧٠

  ٢٦٠  بيع الرجل على بيع أخيه  ١٧١

  ٢٦١  تأخير أجل الدين  ١٧٢

  ٢٦٢  ما يجوز للوصي من التصرفات وما ال يجوز  ١٧٣

  ٢٦٥  الفرق بين األب والجد والوصي  ١٧٤

  ٢٦٦  ت وصي األم واألخ والعم وما ال يجوزما يجوز من تصرفا  ١٧٥

  ٢٦٦  تصرفات وصي المكاتب  ١٧٦

  ٢٦٧  إقرار العبد واإلقرار عليه  ١٧٧

  ٢٦٩  بيع الكالب ونحوها  ١٧٨

  ٢٧٠  بيع الهوام ونحوها  ١٧٩

  ٢٧٠  ما يجوز بيعه من الحيوان بعد الذبح والموت وما ال يجوز  ١٨٠

  ٢٧١  بيع النحل ودود القز  ١٨١

  ٢٧٢  العلقبيع   ١٨٢

ّأجر وزان الثمن وكيال المبيع  ١٨٣ ّ  ٢٧٢  



  الصفحة  الموضوع  ت

  ٢٧٣  أحكام األخرس  ١٨٤

  ٢٧٤  حبس البائع المبيع ليستوفي الثمن  ١٨٥

  ٢٧٨  التفريق بين األخوين وذوي األرحام في البيع  ١٨٦

  ٢٨٢  التفريق بين ذوي األرحام عند اختالف الدين للمالك والمملوك  ١٨٧

  ٢٨٣  كبيرين معهما صغير ذي رحم محرمبيع   ١٨٨

  ٢٨٤  كراهية التفريق بعد دعوى نسبة الولد  ١٨٩

  ٢٨٦  باب أحكام البيوع الفاسدة  ١٩٠

  ٢٨٦  شرائط الملك في البيع الفاسد  ١٩١

  ٢٨٧  ما يثبت ملكه في البيع الفاسد وما ال يثبت  ١٩٢

  ٢٨٨  ّرد المبيع وفسخه في البيع الفاسد  ١٩٣

  ٢٨٩  بيع في البيع الفاسدازدياد الم  ١٩٤

  ٢٩٠  نقصان المبيع في البيع الفاسد  ١٩٥

ًتصرف المشتري في المبيع بيعا فاسدا  ١٩٦ ً  ٢٩٢  

  ٢٩٣  ما يملك في البيع الفاسد وما ال يملك  ١٩٧

  ٢٩٤  ًما يكون فسخا في البيع الفاسد  ١٩٨

  ٢٩٥  البيع الباطل  ١٩٩

  ٢٩٥  البيع الموقوف  ٢٠٠

  ٢٩٦  مجهولةالبيع إلى آجال   ٢٠١

  ٢٩٧  تأجيل الثمن  ٢٠٢

  ٢٩٨  تسليم الثمن في غير الموضع المشروط  ٢٠٣

  ٢٩٩  شرائط السلم  ٢٠٤

  ٣٠٤  ما يجوز فيه السلم وما ال يجوز  ٢٠٥

  ٣٠٧  السلم في طعام بعينه  ٢٠٦

  



  الصفحة  الموضوع  ت

  ٣٠٨  حلول األجل بموت من عليه السلم  ٢٠٧

  ٣٠٩  الحوالة والكفالة في السلم  ٢٠٨

  ٣١٠  تصرف الكفيل فيما استعجل  ٢٠٩

  ٣١٢  صلح الكفيل  ٢١٠

  ٣١٣  الحوالة والكفالة برأس مال السلم والصرف  ٢١١

  ٣١٤  الرهن في المسلم فيه وبدل الصرف  ٢١٢

  ٣١٥  اإلقالة في السلم  ٢١٣

  ٣١٦  السلم بمال واحد في شيئين وبيع أحدهما مرابحة  ٢١٤

  ٣١٧  جعل أجل السلم في وقتين  ٢١٥

  ٣١٨  انقطاع المسلم فيه بعد حلول األجل  ٢١٦

  ٣١٨  إذا أصاب المسلم فيه عيب  ٢١٧

  ٣٢٠  بيع السلم بعد بيعه مرابحة وتولية  ٢١٨

  ٣٢٠  تصرف المسلم برأس المال بعد اإلقالة  ٢١٩

  ٣٢١  التسعير على الناس  ٢٢٠

  ٣٢٢  باب االستبراء  ٢٢١

  ٣٢٢  استحباب استبراء الجارية من قبل بائعها  ٢٢٢

  ٣٢٢  استبراء الزانية  ٢٢٣

  ٣٢٣  ليس للعبد أن يتسرى  ٢٢٤

  ٣٢٤  حكم االستبراء ودواعي الوطئ  ٢٢٥

  ٣٢٧  استبراء من اشتراها المكاتب  ٢٢٦

  ٣٢٨  االستبراء بعد اإلقالة  ٢٢٧

  ٣٢٨  ّاستبراء الجارية بعد الرد بالخيار  ٢٢٨

  ٣٢٩  استبراء الجارية في البيع الفاسد  ٢٢٩

  



  ةالصفح  الموضوع  ت

  ٣٢٩  استبراء األسيرة واآلبقة  ٢٣٠

  ٣٣٠  الحيلة في إسقاط االستبراء  ٢٣١

  ٣٣٠  ّاستبراء الجارية المعتدة  ٢٣٢

  ٣٣١  استبراء ذوات الحيض  ٢٣٣

  ٣٣٢  استبراء الجارية إذا كانت غنيمة  ٢٣٤

  ٣٣٣  الخاتمة والنتائج باللغة العربية  ٢٣٥

  ٣٣٥  فهرس اآليات القرآنية الواردة في المتن  ٢٣٦

  ٣٣٥  فهرس األحاديث النبوية الشريفة الواردة في المتن  ٢٣٧

  ٣٣٦  فهرس اآلثار الواردة في المتن  ٢٣٨

  ٣٣٧  فهرس القواعد الفقهية واألصولية الواردة في المتن  ٢٣٩

  ٣٣٧  فهرس األبيات الشعرية الواردة في المتن  ٢٤٠

  ٣٣٧  فهرس المدن واألماكن الواردة في المتن  ٢٤١

  ٣٣٨  س أسماء األعالم الواردة في المتنفهر  ٢٤٢

  ٣٤٠  فهرس بأسماء الكتب الواردة في المتن  ٢٤٣

  ٣٤١  فهرس المصطلحات الواردة في المتن  ٢٤٤

  ٣٤٧  فهرس المقادير الشرعية الواردة في المتن  ٢٤٥

  ٣٤٩  فهرس المصادر والمراجع  ٢٤٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )١  (                    مــــــة                المقد             القسم الدراسي             

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

$$$$ �: الحمـــد هللا رب العـــالمين القائـــل فـــي كتابـــه المبـــين  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš ššχχχχ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ����ΨΨΨΨ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ZZ ZZππππ ©© ©©ùùùù !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 44 44 
ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ nn nn==== ss ssùùùù tt tt���� xx xx���� tt ttΡΡΡΡ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... 77 77ππππ ss ss%%%% öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ×× ××ππππ xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ (( ((####θθθθ ßß ßßγγγγ ¤¤ ¤¤)))) xx xx���� tt ttGGGG uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΨΨΨΨ ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããèèèè yy yy____ uu uu‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 

óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ øø øøtttt ss ss†††† ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪  �)١(.   

من يـرد اهللا : (( القائلمين لّوالسالم األتمان األكمالن على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعا والصالة
، ، والتـابعينوآل بيتـه أجمعـينعن صحابته المكـرمين، ورضي اهللا تعالى  .)٢())ًخيرا يفقهه في الدين  به

 إلـى، واقتفـى أثـرهم ء هذا الـدين، ومـن سـار علـى هـديهم، وفقهالعلماء العاملينا  منومن تبعهم بإحسان
  .يوم الدين

ًامـتن اهللا تعـالى بهـا علـى عبـاده، أن بعـث فـيهم رسـوال مـن أنفـسهمفإن أعظم نعمة  :أما بعد   ، يتلـو ّ
ل ّللنـاس مـا نـز �ّ، فبـين ّ، ويعلمهـم مـا لـم يكونـوا يعلمـوناب والحكمـةالكتـّويـزكيهم ويعلمهـم  عليهم آياتـه

ّ، فجـزاه اهللا عنــا ، وجاهـد فـي اهللا حــق الجهـادّلة، وأدى األمانـة، ونــصح األمـةّ، وبلــغ الرسـاّإلـيهم أتـم بيـان
  .وعن أمته خير الجزاء 

، فـي أرجـاء المعمـورة ه وا بحفـظ هـذا الـدين وتبليغـه ونـشر فقـام،ً اهللا تعالى بصحبته سادة كراماّوخص
 فقهــاء ، فكــانواب األربعــة ، فتبعــوا ســنن مــن قــبلهموخلفهــم علمــاء أتقيــاء أصــفياء حتــى جــاء أئمــة المــذاه

، ّا فـــي اســـتخراج األحكـــام واســـتنباطها، فبينـــوا الحـــالل والحـــرام الـــذين اجتهـــدو، ومـــصابيح الظـــالماإلســالم
ًلــشرعية نــوادر وكنــوزا ال يــزال انــا فــي العلــوم ، وتركــوا لمــة والمــشايخوســار علــى مــنهجهم كثيــر مــن األئ

  .ًبعضها مخطوطا لحد اآلن 
األئمة األعالم أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة الطحـاوي ، الـذي ألـف فـي  وكان من بين هؤالء

 المتـون المعتبـرة والمعتمـدة  أهـم مـنّدالـذي يعـ) المختـصر  (  :مذهب اإلمام أبي حنيفة وأصحابه كتاب
  .ومن أقدمها في المذهب 

 ، شــــرح اإلمــــامدريــــسه، وشــــرحه، ومــــن هــــذه الــــشروحهــــتم كبــــار أئمــــة المــــذهب بت؛ إولمكانتــــه العاليــــة
 وقد مضى له أكثر من ،ًيزال مخطوطا لم تنله يد التحقيق، وهو ال على مختصر الطحاوياألسبيجابي 

  إظهار  وألجل ،يسةنففقهية  على مادة والحتوائه ،ألف سنة وهو حبيس رفوف المخطوطات

                                                 
   .١٢٢آية :  سورة التوبة - 1
البغـا، بيـروت فى ديـب مـصط: ،تحقيـق) هــ٢٥٦ت( الجعفـي أبو عبداهللا محمد بن إسماعيل البخاري :  صحيح البخاري - 2

، صــحيح ٧١يث ً، بــاب مــن يــرد اهللا بــه خيــرا يفقهــه فــي الــدين رقــم الحــد١/٢٠ :م١٩٨٧ -هـــ١٤٠٧ ،٣ط كثيــر،  ، دار ابــن
محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، بيــروت، دار إحيــاء : تحقيــق،  )هـــ٢٦١ت( القــشيري النيــسابوري  ابــن الحجــاجأبــو الحــسين: مــسلم 

  .٢٣٦٤نهي عن المسألة رقم  الحديث  ال، باب٥/١١٠: التراث العربي 



  )٢                 (                   المقدمــــــة        القسم الدراسي                  

 اختياري التي بحاجة ماسة لذلك ، ولتشرق شمسه في اآلفاق ، وقعكنوزه إلى المكتبة الفقهية اإلسالمية 
  .في موضوعاتهللتحقيق 

ه على عدد من البـاحثين مـن طلبـة الدراسـات العليـا فـي ولضخامة حجم هذا المخطوط، فقد تم توزيع
  :  تحقيق األجزاء التالية منه، وقد كان نصيبي كلية الشريعة ـ الجامعة العراقية

  . ةّباب العري: كتاب البيوع     

            .باب بيع أصول النخل والشجر والثمر     

  .ّباب المصراة     

         . باب أحكام البيوع الفاسدة     

  باب السلم    

  باب االستبراء     

: ، وقــد حــصلت علــى نــسختين ةل الخطــوات التــي اتبعتهــا، كانــت البحــث عــن النــسخ المخطوطــّوأو
  ، وجعلتها هي النسخة ) أ( ني ببغداد، وقد رمزت لها بالرمز سموجودة في ديوان الوقف ال:إحداهما 

، ّاألقـرب إلـى نـسخة المؤلـفغم من أنها لـم تكـن األم؛ وذلك لوضوح خطها ، وقلة سقطها ، على الر
، وقــد رمــزت لهــا بــالرمز مكتبــة شــيخ اإلســالم عــارف حكمــت فــي المدينــة المنــورةموجــودة فــي : والثانيــة 

  ) .ب(

ف ، وأضفت بعض ف وحياة المؤل◌المؤلوبعد القيام بعملية التحقيق أضفت بعض الفصول لدراسة 
  :ً، وبناء على ذلك فقد قسمت البحث إلى قسمين كتاب العناوين الرئيسة والفرعية لكل 

  .   ، ويشتمل على ثالثة فصول القسم الدراسي: القسم األول 

     مختـــــصر (احب المـــــتن ّلمؤلـــــف، وحياتـــــه مـــــع نبـــــذة مـــــن حيـــــاة صـــــعـــــصر ا:   الفـــــصل األول      
  :ويشتمل على ثالثة مباحث )الطحاوي

  :لى مطلبينّعصر المؤلف، ويشتمل ع:  المبحث األول  

  .الحالة السياسية في عصره :              المطلب األول

  .الحالة العلمية في عصره :              المطلب الثاني

  :ّحياة المؤلف، ويشتمل على مطلبين: المبحث الثاني   

  .حياته الشخصية:              المطلب األول
     



  )٣  (                           قدمــــــة          الم  القسم الدراسي                     

  .حياته العلمية :             المطلب الثاني

  : نبذة عن حياة صاحب المتن، ويشتمل على مطلبين: الثالثالمبحث    

  .حياته الشخصية :             المطلب األول

  .حياته العلمية :             المطلب الثاني

  :دراسة الكتاب، ويشتمل على سبعة مباحث: الفصل الثاني   

  : التأليف، ويشتمل على مطلبين، وأسبابّونسبته إلى المؤلف اسم الكتاب: المبحث األول   

  .ّاسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه :             المطلب األول

  .أسباب التأليف :             المطلب الثاني

  .موضوعات الكتاب :    المبحث الثاني

  .أهمية الكتاب :    المبحث الثالث

  .مصادر الكتاب : الرابع   المبحث 

  .ّمنهج المؤلف :    المبحث الخامس

  .منهجي في التحقيق :    المبحث السادس

  .أوصاف النسخ :    المبحث السابع

  :ويشتمل على ثالثة مباحث. الدراسة المقارنة لمسائل مختارة :    الفصل الثالث

  :ويشتمل على مطلبين. الهبة في تملك العين الموهوبة قبض اشتراط : ول   المبحث األ

  .معنى القبض والهبة ومشروعيتها :             المطلب األول

  .اشتراط القبض في تملك العين الموهوبة في آراء الفقهاء :             المطلب الثاني

  :نويشتمل على مطلبي. السلم في الحيوان :    المبحث الثاني

  . السلم ومشروعيته تعريف:             المطلب األول

  .آراء الفقهاء في السلم في الحيوان :             المطلب الثاني

  :ويشتمل على مطلبين. إذا تدخل أرباب السوق في الغالء حكم التسعير:    المبحث الثالث

  .ًتعريف التسعير لغة واصطالحا :             المطلب األول

  .آراء الفقهاء في حكم التسعير إذا تدخل أرباب السوق في الغالء: المطلب الثاني                 



  )٤                 (                 المقدمــــــة         القسم الدراسي                     

    . اإلســـتبراء ّ بــاب العريـــة إلــى نهايـــة بــاب–الــنص المحقـــق، وهــو مـــن كتــاب البيـــوع : القــسم الثـــاني 
 مـع  لألطروحـةًوبعد أن انتهيت من القسم المحقق أوجزت الرسالة بخاتمة باللغة العربية تـضمنت مـوجزا

  .أهم النتائج التي توصلت إليها 

 فـــي الفائـــدة لغيـــر النـــاطق بلغـــة الـــضاد،  زيــادة؛ بخاتمـــة باللغـــة اإلنكليزيـــةت األطروحـــةوبعــدها أوجـــز
قرآنية، وأحاديـث نبويـة شـريفة، وأبيـات ورد في النص المحقق من آيات وجعلت بعد الخاتمة فهارس لما 

  .شعرية، وأعالم، ومدن، ومصادر ومراجع معتمدة في التحقيق والدراسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  )٥         (                        الدراسي                                 القسم   األولالقسم   

           

  

  

  لقسم الدراسيا
  :ويشتمل على ثالثة فصول                 

   .ّعصر المؤلف وحياته مع نبذة عن صاحب المتن: الفصل األول 

  .دراسة الكتاب: الفصل الثاني                

  .الدراسة المقارنة لمسائل مختارة : لفصل الثالث ا               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

      
  
  

      
  



  )٦ (   ّعصر المؤلف وحياته مع نبذة عن حياة صاحب المتن  _ الفصل األول   سي القسم الدرا   

            

  

  

  الفصل األول

  وحياته مع نبذة عن حياة صاحب المتنعصر المؤلف 
  :وفيه ثالثة مباحث 

   .ّعصر المؤلف: لمبحث األول ا

  .ّحياة المؤلف : المبحث الثاني 

  .ذة عن حياة صاحب المتن نب: المبحث الثالث                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
     



  )٧ (   ّعصر المؤلف وحياته مع نبذة عن حياة صاحب المتن  _ الفصل األول   القسم الدراسي    

  المبحث األول

  ّعصر المؤلف

  المطلب األول

  الحالة السياسية في عصره

وصـار ا إلـى ضـعف شـديد، ل أمـر خلفائهـ اإلمام األسـبيجابي فـي أيـام الدولـة العباسـية، حـين آعاش
  .آنذاك مدينة السالم بغداد ًحكم الخليفة العباسي صوريا واألمر والفعل لغيره، وكان مركز الخالفة 

   :، هموقد عاصر اإلمام األسبيجابي ستة من الخلفاء العباسيين

   .)هـ٤٦٧ -هـ ٤٢٢(  القائم بأمر اهللا أبو جعفر، تولى الخالفة -١

   بن القادرباهللا أحمد بن األمير إسحاق بن المقتدرباهللا جعفر بن المعتضد     هو أبو جعفر عبداهللا

  ع سنة ، بويكان رحمه اهللا ذا دين، وعلم، وعدلهـ ، ٣٩١، كان مولده في سنة العباسي البغدادي

   أبو جعفر بن أبي موسى ًوكانت خالفته خمسا وأربعين سنة، مات فغسله شيخ الحنابلة، هـ٤٢٢

   .)١(الهاشمي 

  . كانت والدة اإلمام األسبيجابي في خالفته وقد

   .)هـ٤٨٧ -هـ ٤٦٧( المقتدي بأمر اهللا أبو القاسم، تولى الخالفة  -٢

عبداهللا     هو أبو القاسم عدة الدين عبداهللا بن األمير ذخيرة الدين محمد بن الخليفة القائم بأمر اهللا 
مــن بايعــه أبــو  كــان أول ،  )٢(نة وثالثــة أشــهر بويــع للخالفــة ولــه تــسع عــشرة ســبــن القــادر العباســي ، 

ي، والـشيخ أبـو نـصر اق الـشيرازحالشيخ أبو إس: جعفر بن أبي موسى الحنبلي، وبايعه من شيوخ العلم 
  . )٣(ّالصباغبن 

  
  
  
  

                                                 
شـعيب األرنـاؤوط : ، تحقيق )هـ٧٤٨ت( أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز :سير أعالم النبالء :  ينظر - 1
: ٣١٨-٨/٣٠٨.   
صر، عبدالحميـد، مـمحمـد محـي الـدين : ، تحقيـق)هــ٩١١ت(عبدالرحمن بن أبـي بكـر الـسيوطي : تأريخ الخلفاء :  ينظر- 2

  .١/٤٢٣:م ١٩٥٢-هـ ١٣٧١، ١ ط مطبعة السعادة،
   .١١١-١٢/١١٠:كتبة المعارف بيروت، م) : هـ٧٧٤ت( كثير القرشي إسماعيل بن عمر بن:  البداية والنهاية - 3



  )٨(     ّعصر المؤلف وحياته مع نبذة عن حياة صاحب المتن  _ الفصل األول    القسم الدراسي 

  ) .هـ٥١٢ -هـ ٤٨٧(باهللا أبو العباس، تولى الخالفة  المستظهر -٣    

تدي بـأمر اهللا أبـي القاسـم عبـداهللا بـن الـذخيرة مير المؤمنين أبو العباس أحمد بن المق    هو اإلمام أ
،  ، اسـتخلف عنـد وفـاة أبيـه)١(عبداهللا بن القادر الهاشمي، العباسي، البغدادي بن القائم بأمر اهللا  محمد
، رالـوزير أبـو منـصور بـن جهيـ، وكـان أول مـن بايعـه هــ٤٨٧، وذلـك سـنة ة وشـهرانعشرة سنست وله 

، وقعت في خالفتـه فتنـة بـين الـسنة والـشيعة، فأحرقـت ومن العلماء بايعه الغزالي، والشاشي، وابن عقيل
إلى أبي الحسن بن أبا بكر الشاشي عن القضاء ، وفوضه كثيرة، وقتل ناس كثيرون عندما عزل  محال
   .)٢(غاني الدام

  ) .هـ٥٢٩-هـ ٥١٢(المسترشد باهللا أبو منصور، تولى الخالفة -٤

   هو أمير المؤمنين أبو منصور الفضل بن المستظهر باهللا أحمد بن المقتدي بـأمر اهللا عبـداهللا بـن 
   .)٣( بأمر اهللا عبداهللا بن القادر القرشي الهاشمي العباسي البغداديمحمد بن القائم 

  وعــشرينن ولــي العهــد مــدة ثــالث، وخطــب لــه علــى المنــابر، وقــد كــاهـــ٥١٢ة ســنة بويــع لــه بالخالفــ
   .)٤(أخذ البيعة له قاضي القضاة أبو الحسن الدامغاني سنة، وكان الذي 

  ) .٥٣٠-هـ ٥٢٩( الراشد باهللا أبو جعفر، تولى الخالفة -٥

هــ فـي رمـضان، ٥٠٢هو أبو جعفر منصور بن المسترشد باهللا الفضل بن أحمـد العباسـي، ولـد سـنة 
   .)٥( هـ٥٢٩هـ، واستخلف في ذي القعدة سنة ٥١٣خطب له بوالية العهد سنة 

وقد بايعه األعيان ببغداد واألمراء وخطب له على المنابر ببغداد وسائر البالد، ثـم خلـع مـن منـصبه 
   )٦( هـ بحكم الحاكم وفتيا أكثر الفقهاء٥٣٠ السادس عشر من ذي القعدة سنة االثنينفي يوم 

  ) .هـ٥٥٥ -هـ٥٣٠( المقتفي ألمر اهللا تولى الخالفة -٦ 

  هو أبو عبداهللا محمد بن المستظهر الذي تلقب بالمقتفي ألمر اهللا ، وكانت بداية انتعاش الخالفة 

  

  
     

                                                 
   .١٩/٣٩٦: سير أعالم النبالء :  ينظر - 1
  .١٢/١٤٦: البداية والنهاية :  ينظر - 2
   .١٩/٥٦١:سير أعالم النبالء :  ينظر - 3
   .١٢/١٨٢: البداية والنهاية :  ينظر- 4
  .٥٦٩-١٩/٥٦٨: سير أعالم النبالء :  ينظر - 5
  .١٦/٣٠٦: سير أعالم النبالء :  ينظر - 6



  )٩ (  ّعصر المؤلف وحياته مع نبذة عن حياة صاحب المتن  _ الفصل األول    القسم الدراسي    

   .)١(فته العباسية في خال

  . في خالفة المقتفي ألمر اهللا ة اإلمام األسبيجابي وفاحيث كانت 

إن مجرى التأريخ في آسيا الوسطى كان منذ أول عصوره يتأثر إلى حد كبير بالدور الذي تلعبه فيه 
   .)٢() الغز ( قبائل بدو الترك الذين يعرفهم العرب والفرس باسمهم العرقي 

ّعـدوا أنفـسهم فـاتحين اهللا ، قـد دخلوا بغداد بدعوة من الخليفة القائم بأمر   الذين السالجقةحيث كان 
 الفاطمي، وأصبح الجيش السلجوقي هو جيش الخالفة لنفوذومنقذين للخالفة العباسية التي هدد زوالها ا

)٣(.   

، القـائم بـأمر اهللا: هـم م فيهـا ثالثـة مـن الخلفـاء، التـي حكـهــ ٥١٢ -هــ ٤٤٧ مـن فقد امتازت الحقبـة
 حتـى تقلـد  .ونـوابهم فـي بغـداد والمقتدي بأمر اهللا، والمستظهر بـاهللا بالخـضوع التـام لـسالطين الـسالجقة

   . )٤( هـ٥١٢الخالفة سنة المسترشد 

، وأن الـسلطة الفعليـة )٥(ّ أنه لم يكن للسالجقة إال السلطان األسمى في بخارى وسمرقند وفرغانـةغير
أو األمــراء األوريغــوريين الــذين كــانوا يحكمــون فــي تركــستان ن يوطنيكانــت فــي الواقــع بأيــدي األمــراء الــ

   .)٦( الشرقية

ًومما يثير العجب حقا  ن كـل العجـز فـي المحافظـة علـى كيـانهم يعجـزو أن نجد شيوخ القبائل التركيةّ
وا إلــى تمكــين نفــوذهم فــي كــل أنحــاء  وهــم الــذين بلغــ .)٧(القــديم فيمــا وراء جيحــونبنجــاح فــي مــوطنهم 

  ديمة، وأقاموا ًكثيرا من العروش القً طويال، بل وفي أفريقيا نفسها، وأسقطوا ًارق اإلسالمي أمدالش
     

                                                 
لــي بــن محمــد محمــد بــن محمــد بــن حامــد األصــفهاني، اختــصار الــشيخ الفــتح بــن ع: تــأريخ دولــة آل ســلجوق :  ينظــر - 1

  .٢١٧: م ١٩٨٠-هـ١٤٠٠، ٣دار األفاق الجديدة، ط بيروت، :البداري األصفهاني 
أحمــــد محمــــود      : ه ّأرمينــــوس فــــامبري، راجعــــه وقــــدم لــــه يحيــــى الخــــشاب، ترجمــــه وعلــــق عليــــ: تــــأريخ بخــــارى :  ينظــــر - 2

  .١٢٧: شركة اإلعالنات الشرقية السادات ، مطابع 
   .١٨٧:م ٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧، ١، دار المعرفة، طلبنان، بيروت: ّعلي محمد الصالبي . د:دولة السالجقة : ينظر  - 3
بيـروت، ) : هــ٥٩٧ت(أبو الفرج عبدالرحمن بن علـي بـن محمـد بـن الجـوزي : المنتظم في تأريخ األمم والملوك : ينظر  - 4

   .٩/١٩٧: هـ ١٣٥٨ ،١دار صادر، ط
 هيطل من جهة مطلع الشمس على مدينة واسعة بما وراء النهر متاخمة لبالد تركستان في زاوية من ناحية : فرغانة -  5

ًيمين القاصد لبالد الترك، كثيرة الخير واسعة الرستاق، كان لها أربعون منبرا، بينها وبين سمرقند خمسون فرسخا، من  ً
  .٤/٣٥٣: باب الفاء والراء : معجم البلدان : ينظر . والياتها خجندة 

  .١٤٠: تأريخ بخارى :  ينظر - 6
في خراسان على وسط مدينة يقال لها جيهان فنسبة الناس إليها ، وقالوا جيحون على عادتهم في  اسم وادي  :جيحون -  7

  .٢/١٩٦: باب الجيم مع الياء : معجم البلدان : ينظر . قلب األلفاظ 



  )١٠(  ّعصر المؤلف وحياته مع نبذة عن حياة صاحب المتن _ الفصل األول    القسم الدراسي 

ي خـصومهما، ونزحـا ولكن منذ اللحظة التي طـرد فيهـا حفيـدا سـلجوق الـشجاعان علـى أيـد. ًأسرا حاكمة كثيرة
يــتقلص بالنــسبة مــع قطعانهمــا وأتباعهمــا إلــى حــدود إيــران الــشمالية، بــدأ نفــوذ الــسالجقة بــبالد مــا وراء النهــر 
ًنفسها تماما التي أخذت بها فتوحاتهم تعم إيران وعربستان وتندفع اندفاعا مطردا نحو الغرب ً ً.)١(   

 ًالبالخالفـة مـستغبـه لـضرورة تكـوين جـيش خـاص يتن  أول خليفة في هذه الحقبـة المسترشد باهللافكان
العائلــــة قــــائم بــــين الضــــعف الــــسالجقة ونــــزاعهم علــــى الــــسلطنة، حيــــث حــــاول أن يــــستفيد مــــن الــــصراع 

  :)٣( فقام ببعض األعمال منها )٢(السلجوقية على السلطنة، والوقوف بوجه السلطان طغرل بك
   . الفنون والقتالابتدأ في شراء المماليك األتراك وأمر بتدريبهم على-١
  .الفات مع أمراء األطراف العربية والكردية عقد مح-٢
هـ ثالثين ألـف مقاتـل مـن ٥٢٥تقرب من العامة وأعلن النفير العام للتجنيد حتى بلغ جيشه سنة  -٣

  .أهل بغداد والسواد 

ّشرع بتعبئـة الجنـد اسـتعدادا لمـد نفـوذ الخالفـة، وخـرج يقـود الجـيش ويباشـر القتـال،  -٤ أن واسـتطاع ً
ّيصد جيوش عماد الدين الزنكي ودبيس بن صدقة الذين توجهوا إلى بغداد، إال أن العوامـل تـضافرت لـسقوط ّ 

  : )٤(السلطنة السلجوقية التي مهدت بدورها لسقوط الخالفة العباسية، ومن أهم هذه العوامل 

  .د الصراع داخل البيت السلجوقي بين اإلخوة واألعمام واألبناء واألحفا-١

  .تدخل النساء في شؤون الحكم -٢

   .)٥(إذكاء نار الفتنة بين الحكام السالجقة من قبل بعض األمراء والوزراء واألتابك-٣

ضــعف الخلفــاء العباســيين الــذين تميــزوا بالــضعف أمــام القــوة العــسكرية الــسلجوقية، فلــم يتورعــوا  -٤
     .ية، والخطبة لكل منتصر قوي عن االعتراف بشرعية كل من يجلس على عرش السلطنة السلجوق

                                                 
   .  السابقالمصدر:  ينظر - 1
ًذ كثيــرا مــن نه بعــد أن أخــ هــو محمــد بــن ميكائيــل أبــو طالــب أصــل الــسلجوقية، قــوي الــشوكة، عظــم ســلطا:طغــرل بــك  - 2

وقطع خطبة هـ وكانت له يد عظيمة على القائم بأمر اهللا في إعادة الخالفة إليه ٤٤٧على العراق سنة الممالك حتى استولى 
ي خبر من ، والعبر ف٨/٢٣٣: المنتظم : ينظر . هـ ٤٥٥ البساسيري، عاش سبعين سنة، وتوفي سنة المصريين التي أقامها

ــدين المنجــد، الكويــت، مطبعــة . د: ، تحقيــق )هـــ٧٤٨ت( عثمــان بــن قايمــاز  الــذهبي حمــد بــنمحمــد بــن أ: غبــر  صــالح ال
ألبــــي الفــــالح عبــــدالحي بــــن أحمــــد المعــــروف بــــابن العمــــاد :  وشــــذرات الــــذهب ،٢/٣٠٤: م ١٩٨٤، ٢ومــــة الكويــــت، طحك

   .٢٩٥-٣/٢٩٤: هـ ١٣٥٠القاهرة، نشر مكتبة المقدسي، : )هـ١٠٨٩ت( الحنبلي
  .٢٦-٢/٢٥: دولة السالجقة : ر ينظ- 3
  .١٩٣: دولة السالجقة :  ينظر - 4
، ١٢/١٠٦:البداية والنهاية. وهو لقب أطلقه سلطان شاه على الوزير نظام الملك، ومعناه األمير الكبير الوالد  :أتابك -  5

 بيروت، دار : قمحية وجماعة مفيد: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري، تحقيق : فنون  األدب ونهاية األرب في 
  .٢٦/١٨٥:م ٢٠٠٤ - هـ١٤٢٤، ١الكتب العلمية، ط



  )١١(     ّعصر المؤلف وحياته مع نبذة عن حياة صاحب المتن _ الفصل األول    القسم الدراسي 

  .عجز الدولة السلجوقية عن توحيد بالد الشام ومصر والعراق تحت راية الخالفة العباسية -٥     

واجهـة العــسكرية المـستمرة ، وهـذا مـا أنهــك االنقـسام الـداخلي بـين الـسالجقة والــذي وصـل إلـى الم-٦
  . حتى انهارت سلطنتهم في العراق قوة السالجقة

  .المكر الباطني الخبيث بالدولة السلجوقية -٧

المــسلمين الــذي انتــاب  األســبيجابي، والقلــق  اإلمــامبات التــي نــشبت فــي عــصرورغــم هــذه االضــطرا
 أن يخرج ثمـرات  إمامنااستطاعفقد  وراء النهر،  أم في بالد ما-بغداد–سواء كان في عاصمة الخالفة 

  .               منها هذا الكتاب الذي نحن بصدد تحقيقه ولم تؤثر به ظروف العصر مصنفات علمه في 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
     
  



  )١٢(   ّعصر المؤلف وحياته مع نبذة عن حياة صاحب المتن _ الفصل األول    القسم الدراسي    

  ثانيالمطلب ال
  الحالة الثقافية والعلمية
ذلـك  وفـق معطيـات  وحـسن دراسـتهلقد كانت المدارس خير ما اهتدى إليه العقل البشري للتفرغ للعلـم

 وتحقيــق األهــداف ،نــشره وتعميمــهتعلم العلــم و مــن أفــضل الوســائل لــوكانــت المــدارس النظاميــة العــصر،
،  علـى الدولـة واألمــةقيـدة أهـل الـسنة والجماعـة مـن سـيادة الكتـاب والـسنة وع)١(التـي رسـمها نظـام الملـك

  .)٢( ودحر المد الباطني الذي كانت الدولة الفاطمية بمصر تدعمه
إنـــه بنـــى مدرســـة ببغـــداد، ومدرســـة بـــبلخ، ومدرســـة بنيـــسابور، : ( عـــن نظـــام الملـــك )٣(يقـــول الـــسبكي

 طبرسـتان، ومدرسـة ل ومدرسـة بمـرو، ومدرسـة بآمـومدرسة بهراة، ومدرسة بأصبهان، ومدرسة بالبصرة،
، ويتـضح مـن توزيعهـا هذه إذن أمهات المدارس النظامية التي أنشئت في المشرق اإلسالمي. بالموصل

ّ إمــا فــي بعــض المــدن التــي تحتــل مركــز القيــادة والتوجيــه الفكــري، كبغــداد أنــشئالجغرافــي أن معظمهــا 
ــــث  ــــة وأصــــفهان، مــــن حي ــــة العباســــية، والثاني ــــى عاصــــمة للخالف ــــت األول ــــسلطنة كان ــــت عاصــــمة لل كان

ّالسلجوقية،واما   كالبصرة، ونيسابور، ،ً مركزا لتجمع شيعي في تلك الحقبةالتي كانتفي بعض المناطق ٕ
  .)٤( )وطبرستان، وخوزستان، والجزيرة الفراتية
 اإلسـالمية، فمـنهم مـن قـال إنهـا ظهـرت نـشأة المـدارسحول بداية ولقد اختلف المؤرخون وأهل العلم 

إنهـا كانـت قبـل ذلـك : ن قـال هــ، ومـنهم مـ٤٥٩سـنة الملـك الـذي أنـشأ المدرسـة النظاميـة في عهد نظام 
 أسسها أبو التيأنشئت قبل المدارس النظامية، هي مدرسة أبي حنيفة بكثير، وكانت من المدارس التي 

   .)٥(تم افتتاحها قبل المدرسة النظامية بخمسة أشهرسعد ابن المستوفي، حيث 

فـــاق بمـــا حباهمـــا اهللا ا فـــي اآلم، التـــي ذاع صـــيتهًا للـــسلملثقافـــة ودارًا ل مركـــزند وســـمرق بخـــارىوظلـــت 
   أطماع جيرانهما في  بسبب مع تعرضهما طول الزمن للفتن والمخاطرتعالى من جمال الطبيعة

                                                 
ب أرسالن، ثـم البنـه ً هو قوام الدين أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي، عمل وزيرا للسلطان أل:نظام الملك  - 1

س، وبنـى المـدارس فـي منـاطق متفرقـة عشرين سـنة، وقـام بـالوزارة أحـسن القيـام ، رفـع المظـالم، ووسـع علـى النـاملكشاه لمدة 
ث وأدب، قتل  إليه،  وأوقف على طلبتها ومدرسيها األوقاف العظام، وكان مجلسه مجلس قرآن وعلم وحدي، ونسبتمن البالد
  .١٩/٩٥:  سير أعالم  النبالء :ينظر . هـ ٤٨٥سنة 

   .٣٢٩: دولة السالجقة :  ينظر - 2
هـ في القاهرة، قاضي القضاة، ٧٢٧ن علي بن عبدالكافي السبكي، ولد سنة هو أبو نصر عبدالوهاب ب : السبكي -  3

: ينظر . هـ٧٧١طبقات الشافعية وجمع الجوامع، توفي سنة : مؤرخ، باحث، تولى تدريس الشامية بدمشق، له من المؤلفات
 القاهرة، ل إبراهيم، محمد أبو الفض: حقيق ، ت)هـ٩١١ت(عبد الرحمن السيوطي :حسن المحاضرة في ملوك مصر والقاهرة

    .١/١٨٢ :هـ ١٣٨٧طبعة عيسى البابي الحلبي، م
عبـدالفتاح محمـد :  تحقيـق ،)هــ٧٧١ت(تاج الـدين عبـدالوهاب بـن علـي بـن عبـدالكافي الـسبكي:  طبقات الشافعية الكبرى- 4

   . ١٨٠: م ١٩٦٦ - هـ١٣٨٥، ١ ومحمود محمد الطناحي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه، طالحلو
ـــد :  ينظـــر - 5 ـــيم اإلســـالمي بـــين األصـــالة والتجدي ـــس: التعل ـــة، أطروحـــة: امرائيفـــاروق ال  دكتـــوراه، بغـــداد، الجامعـــة العراقي

   .٣٥١: م ١٩٨٩



  )١٣(   ّعصر المؤلف وحياته مع نبذة عن حياة صاحب المتن _ الفصل األول    القسم الدراسي    

أزهـى وعظمـتهم،  أوج )٢( عـصر ملكـشاهال سـيما فـيرغـم ذلـك بلـغ الـسالجقة  أنـه غيـر،)١(الشرق والغرب
 العلـــم والـــشعر  لـــهوتعمـــيم الـــسالم والرخـــاء، ويـــدينبانتعـــاش الحـــضارة فيهـــا عـــصور التـــأريخ اإلســـالمي 

   .)٣(، وذلك بفضل نصائح وزيره نظام الملك له ًوالصناعة والعمارة بازدهارها جميعا

 نـــشأ فـــي ظلـــه اإلمـــام  اتـــسم بـــه هـــذا العـــصر الـــذياالزدهـــار العلمـــي والثقـــافي الـــذيفكـــان لهـــذا     
 العلـوم، ورصـانة التـأليف حتـى ذاع اسـمه وانتـشر  العلميـة وتمكنـه مـناألسبيجابي أثر ظـاهر فـي نـشأته

  .علمه بين طلبة العلم الشرعي في األمصار 

  

  

                  

  

  

  

  

  

  

  

  

     
                                                 

  .١٤٧: تأريخ بخارى :  ينظر - 1
ولـي ) دولـةالل الجـ( هو أبو الفتح ملكشاه بن ألـب أرسـالن محمـد بـن داود بـن ميكائيـل بـن سـلجوق الملقـب بــ :ملكشاه  - 2

الفـتن، سـار ّ أبيـه بوصـية منـه، وكـان وزيـره نظـام الملـك ، ولمـا اسـتقرت قواعـد الـسلطنة لـه بعـد القـضاء علـى األمر بعـد وفـاة
ذلـك  بالملك العادل ودانت له أطراف الدنيا ، وتزوج الخليفة المقتدي بأمر اهللا ابنته، وكان السفير فـي سيرة معتدلة حتى لقب
تـأريخ دولـة : ينظـر. هــ ٤٨٥ االسـم ، تـوفي سـنة ّ وكان ملكشاه هو الذي يحكم وليس للخليفـة إاليرازي،الشيخ أبا إسحاق الش

محمــد محــي : ، تحقيــق )هـــ٦٨١ت(شــمس الــدين بــن خلكــان : وأنبــاء أبنــاء الزمــان ، ووفيــات األعيــان ٨٠-٥٠: لجوق آل ســ
، النجوم الزاهرة في ٥/٢٨٣: م ١٩٤٨-هـ١٣٦٧ ،١ مكتبة النهضة المصرية، طبدالحميد ، مصر، مطبعة السعادة،الدين ع

مــصر، المؤســسة المــصرية العامــة ) : هـــ٨٧٤ت( تغــري بــردي االتــابكي  أبــو المحاســن يوســف بــن: والقــاهرة ملــوك مــصر 
   . ٥/١٣٤: للطباعة والترجمة، بال ت

   .١٣٨: تأريخ بخارى :  ينظر - 3



  )١٤(   ّعصر المؤلف وحياته مع نبذة عن حياة صاحب المتن _ ل األول الفص   القسم الدراسي    

  المبحث الثاني
  ّاة المؤلفــــــحي

  المطلب األول
  ةــه الشخصيــحيات

 هـذا مـا .)١(علـي بـن محمـد بـن إسـماعيل بـن علـي بـن أحمـد بـن محمـد بـن إسـحاق هـو : اسمه -١
  . عتها وتتبعها ذكرته جميع كتب التراجم والمصادر التي تيسر لي مراج

   .)٢(يكنى بأبي الحسن : كنيته  -٢

  ، )٦(  وبهاء الدين،)٥(عالء الدين ، و)٤(الشيخبًيلقب أيضا و، )٣(اشتهر بلقب شيخ اإلسالم:  لقبه-٣

  .  )٧(وقطب الدين 

  ، والحنفي نسبة إلى مذهبه الفقهي،)١٠( ، ثم السمرقندي )٩( ، األسبيجابي )٨(الحنفي : ه ت نسب-٤    

                                                 
: م١٩٦٢طبعـة العــاني، بغـداد، م) : هــ٨٧٩ت( قاسـم بــن قطلوبغـازيـن الـدين: تـاج التـراجم فـي طبقــات الحنفيـة :  ينظـر - 1

ـــدين بـــن أمـــر اهللا الحميـــدي المعـــروف بـــابن الحنـــائي :   الحنفيـــة، وطبقـــات٤٤ ل محـــي هـــال: ، تحقيـــق )هــــ٩٧٩ت(لعـــالء ال
لخيـــــر الـــــدين الزركلـــــي : ، واألعـــــالم ١٤٢-٢/١٤١:م ٢٠٠٥-هــــــ١٤٢٦، ١ الـــــسني، طالـــــسرحان، بغـــــداد، مطبعـــــة الوقـــــف

  .٤/٣٢٩:م ١٩٧٩ ،٤بيروت، دار العلم للماليين، ط) : م١٩٧٩ت(
منيرة ناجي سـالم، : ، تحقيق )هـ٥٢٦ت(عبدالكريم بن محمد بن منصور المروزي : التحبير في المعجم الكبير :  ينظر - 2
   .٥٦٥ الترجمة١/٥٧٨: م ١٩٩٠ المعارف، دار

 نـصر اهللا بـن  محمـد عبـد القـادر بـن أبـي الوفـا محمـد بـنمحـي الـدين أبـو: في طبقات الحنفية الجواهر المضية:  ينظر - 3
 . ٨٩١ الترجمـــة٢/٣٧٥: كراتـــشي، دار النـــشر نيـــر محمـــد كتـــب خانـــة ): هــــ٧٧٥ت( القرشـــي، الحنفـــي ســـالم بـــن أبـــي الوفـــا
مـصطفى بـن عبــداهللا حـاجي خليفـة ويــسمى :  وكـشف الظنــون عـن أسـامي الكتــب والفنـون ،١٤٢-٢/١٤١: طبقـات الحنفيـة 

، وهديــة العــارفين أســماء المــؤلفين ٢/١٦٢٧: م ١٩٥١، ١ وكالــة المعــارف، طاســتنبول،) : هـــ١٠٦٧ت(تــب جلبــي كاًأيــضا 
: ، واألعـالم ١/٦٩٧:م ١٩٥١اسـتنبول، مطبعـة وكالـة المعـارف، ): هـ١٣٣٩ت (إسماعيل باشا البغدادي: مصنفين وآثار ال

٤/٣٢٩، ١٨٠-١/١٧٩ .  
ب اإلسـالمي للطباعـة والنـشر، مروان قباني، المكت: ، تحقيق  برهان الدين الزرنوجي: التعلم تعليم المتعلم طرق:  ينظر - 4
   .٨٩: م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧ ،٢ط
   .١/٦٧٩: ، وهدية العارفين ٢/١٦٢٧: كشف الظنون :  ينظر - 5
   .٤/٣٢٩: للزركلي : ،  واألعالم ٢/١٦٢٧: كشف الظنون : ينظر - 6
: ي جـرادة، تحقيـق كمال الدين عمر بـن أحمـد بـن أبـ: الطلب في تأريخ حلب ،  بغية ١/٥٧٠: كشف الظنون :  ينظر - 7
   .١٧٨٦: بيروت، دار الفكر سهيل زكار، . د
   .١/٦٩٧: هدية العارفين :   ينظر - 8
   .٤/٣٢٩: ، واألعالم ١/٦٩٧: ، وهدية العارفين ١٤٢-٢/١٤١: طبقات الحنفية :  ينظر - 9

  .٤/٣٢٩: ، واألعالم ١/٦٩٧:، وهدية العارفين ١٤٢-٢/١٤١:ات الحنفية ، وطبق٤٤: تاج التراجم :  ينظر - 10



  )١٥(   ّعصر المؤلف وحياته مع نبذة عن حياة صاحب المتن _ الفصل األول    القسم الدراسي    

وكـــسر البـــاء اســـبيجاب بكـــسر الهمـــزة وســـكون الـــسين المهملـــة  نـــسبة إلـــى بلـــده األصـــل األســـبيجابيو
النهـر  وراء ند وسيرام، وهي بلدة كبيرة من أعيان بـالد مـاالموحدة بلدة من بالد ما وراء النهر  بين تاشك

، والـسمرقندي )١(اسبانيكث، وماذانكث، ومنكـث : في حدود تركستان، ولها والية واسعة وقرى كثيرة منها
وهي بلده الـذي اسـتوطن فيـه، وسـمرقند بفـتح أولـه وثانيـه، ويقـال لهـا بالعربيـة سـمران، نسبة إلى سمرقند،

بناهـا شـمر : ، وقـال األزهـري )٢(النهـر أنه مـن أبنيـة ذي القـرنين بمـا وراء : ومشهور، وقيلبلد معروف 
  .سمرقند : أبو كرب ؛ فسميت شمرقند، فأعربت، فقيل

  .)٣(أسبيجاب بلدة من ثغور الترك : وقال السمعاني 

    .)٤( ًأقصى بالد الشرق وأظنها من إقليم الصين أو قريبا منهمدينة من : وقال ابن خلكان 

ّ، وأمــا ًالتــي أطلعــت عليهــا شــيئا عــن أســرتهلتــراجم لــم أجــد فــي كتــب ا  : وأســرتهمولــده ونــشأته -٥
ّإال إسماعيل باشا البغدادي، فذكر أن والدته ، )٥( هـ٤٥٤فذكرت كتب التراجم أنها كانت في سنة  والدته

  . )٦( هـ٤٥٢في سنة 

ســـبيجاب وولـــد فيهـــا ثـــم عـــاش معظـــم حياتـــه فـــي أنـــه مـــن أ االطـــالع علـــى ســـيرته تبـــين لنـــا بعـــدوقـــد 
   )٧()وهو من أسبيجاب بلدة من ثغور الترك سكن سمرقند( :ًعارا من قول السمعاني، ذلك إشسمرقند

 تلـك وكـان ذلـك فـي يـوم االثنـين الثالـث والعـشرين مـن ، )٨( هــ٥٣٥توفى بسمرقند سنة : وفاته  -٦
   .)٩(السنة

  

  

  

                                                 
  : م١٩٦٨-هـ١٣٨٨بيروت، دار صادر، ): هـ٦٢٦ت(أبو عبداهللا ياقوت بن عبداهللا الحموي : معجم البلدان:  ينظر- 1

    ١/١٧١،٥/٣٤،٢١٦.  
   .٢٤٨-٣/٢٤٦: معجم البلدان :   ينظر - 2
   .١/٥٧٨: لكبير التحبير في المعجم ا:  ينظر - 3
   .٣/٤٣٥: وفيات األعيان :  ينظر - 4
  .٤/٣٢٩:للزركلي : ، واألعالم٢/١٤٢: ، وطبقات الحنفية٤٤: تاج التراجم :  ينظر - 5
  .١/٦٧٩: هدية العارفين :  ينظر - 6
  .١/٥٧٨:  التحبير في المعجم الكبير - 7
للزركلـي : ، واألعـالم ٤٤:  ، تـاج التـراجم ١/٣٧٠: ر المـضية ،  الجـواه١/٥٧٩: التحبير في المعجم الكبير:   ينظر - 8
 :٤/٣٢٩.   
   .٤٤:تاج التراجم :  ينظر - 9



  )١٦(   ّعصر المؤلف وحياته مع نبذة عن حياة صاحب المتن _ الفصل األول    القسم الدراسي    

  المطلب الثاني
  ةـــه العلميــحيات

  :مكانته العلمية وثناء العلماء عليه  :ًأوال 
 لــم يكــن بمــا وراء : (تميــز األســبيجابي بمكانــة متقدمــة مــن العلــم والــذكاء، حتــى قــال فيــه الــسمعاني 

يـل فـة ويعرفـه مثلـه، وظهـر لـه األصـحاب، وعمـر العمـر الطوالنهر في زمانه من يحفظ مذهب أبي حني
 ولهــذه المكانــة العلميــة المتقدمــة، كــان المتقــدم علــى أقرانــه مــن العلمــاء فــي ســمرقند  .)١( )فــي نــشرالعلم 

   .)٢(حتى صار المفتي فيها والمقدم بها 
وكـان  : ()٣( زرنـوجي ال برهـان الـدينًن حريصا شـديد الحـرص علـى العلـم والـتعلم، حيـث قـال فيـهوكا

 اثنتـي عـشرة سـنة بـانقالب الملـك، مـدةوتعلمه  في زمان تحصيله يحكى عن الشيخ األسبيجابي أنه وقع
 ولـم –ًإلى حيث يمكنهما االستمرار في طلب العلم وظال يدرسـانه معـا  –المناظرة  فخرج مع شريكه في

   .)٤() للمناظرة اثنتي عشرة سنة يتركا الجلوس
: ســوى مــا ذكــره الــذهبي ًلــم أجــد فيمــا اطلعــت عليــه مــن المــصادر شــيئا عــن شــيوخه :شــيوخه :ًثانيــا 

   .)٦( ))٥(من علي بن أحمد بن الربيع الشيكاني أنه سمع(
   :وهماإلمام األسبيجابي،  على بعض من تتلمذذكرت المصادر : تالمذته  :ًثالثا 
، التميمـــي اإلمـــام أبـــو ســـعد عبـــد الكـــريم بـــن محمـــد بـــن منـــصور الـــسمعاني  :)٧(تلميـــذه باإلجـــازة-١

 عــالم،، نــشأ فــي أســرة كــل أفرادهــا مــا بــين هـــ ٥٠٦ســنة  )٨(مدينــة مــروالــشافعي، ولــد فــي  المــروزي
تلقــــى العلــــم والمعرفــــة علــــى عــــدد كبيــــر مــــن ّحـــافظ، ومحــــدث، وفقيــــه، وأديــــب، وواعــــظ، وخطيــــب، و

  اإلجازات وقد، وكان يحصل له )٩(شيخعدد شيوخه سبعة آالف  ، حتى ذكر بعضهم أنالمشايخ
     

                                                 
   .١/٥٧٨: التحبير في المعجم الكبير - 1
  .١/٢٥٢: ة ّ، والجواهر المضيالمصدر نفسه:   ينظر- 2
: ينظر .) يم المتعلم لتعلم طريق العلمتعل(  صاحب الهداية، له  من تالمذة المرغينانيوهو برهان الدين الزرنوجي -  3

  ١/٤٢٥:، وكشف الظنون٣/٤٣:معجم المؤلفين
  .٩٠-٨٩: طرق التعلم تعليم المتعلم  - 4
 هو اإلمام أبو الحسن من أهل ما وراء النهر، روى عن أبي سعد اإلدريسي، روى عنه عبيداهللا بن عمر الكشاني وعلي -  5

   .٣٣٠- ٣٠/٣٢٩: للذهبي: تاريخ اإلسالم : نظر ي .بن عثمان الخراط، توفي يوم عرفة 
، )هــ٧٤٨ت (الـذهبي شـمس الـين محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان لإلمام :  ووفيات المشاهير واألعالمريخ اإلسالمتا:  ينظر- 6

   .٣٦/٣٨٥:: م١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ١عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط.د: تحقيق
إبراهيم أحمد الزيات، حامد عبدالقادر، محمد  :المعجم الوسيط.  العالم تلميذه، أذن له بالرواية عنه ومنه أجاز :اإلجازة -  7

   .١/١٤٦:  باب الجيم:مجمع اللغة، دار الدعوة: النجار، تحقيق
 من ًفرسخا، خرج منها كثير٧٠وهي أشهر مدن خراسان وقصباتها، قريبة من مرو الشاهجان بينها بين نيسابور  : مرو -  8

  .٢/٥٥٢: ّ، والجواهر المضية ٥/١١٢: معجم البلدان : ينظر . العلماء 
 .٤/١٣١٦ : ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط) : هـ٧٤٨ت(أبو عبد اهللا شمس الدين محمد الذهبي :  تذكرة الحفاظ - 9
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    األنــــساب، وأدب : ، مــــن مؤلفاتــــه )١(ذكـــر الــــسمعاني أن اإلمــــام علــــي األســــبيجابي كتـــب لــــه اإلجــــازة
   .)٢( هـ٥٦٢مالء واالستمالء، والتحبير في المعجم الكبير، وأدب القاضي، توفي سنةاإل

 سـنة )٣(لدين أبو حفص عمر بن محمد بـن أحمـد النـسفي، ولـد بنـسفاإلمام نجم ا: تلميذه بالرواية - ٢
حارثي، أحـد مـشايخ صـاحب الهدايـة، أخذ الفقه عن أبي اليسر البزدوي، والقاضي أبي منصور ال هـ،٤٦١
ســـبيجابي  اإلمــام األ:أينــه ،وأخبرنــي ع:( يــث قــال صـــاحب الهدايــة ، ح)٤(عــن اإلمــام األســبيجابي  روى

أحمـد النـسفي عنـه فص عمر بـن ًحمهم اهللا، ثم ساق حديثا عن نجم الدين أبي حمشائخي ر غير واحد من
   .)٦(هـ في سمرقند ٥٣٧المنظومة في الفقه ومتن العقائد، توفي سنة : ه، ل  )٥() بسنده
 لــه  المرغينــانيبرهــان الــدين أبــو الحــسن علــي بــن أبــي بكــر بــن عبــدالجليل الفرغــاني الرشــداني، -٣

هب تفقــه علــى جماعــة مــنهم، اإلمــام نجــم الــدين أبــو حفــص عمــر النــسفي، وشــيخ البــاع الممتــد فــي المــذ
وتخــرج بــه شــمس األئمــة محمــد بــن  اإلســالم علــي األســبيجابي، وفــاق شــيوخه وأقرانــه، وأذعنــوا لــه كلهــم،

التجنــيس ((  و )٧()) كفايــة المنتهــى((و )) الهدايــة(( كتــاب : لــه مــن المــصنفات  ،عبــد الــستار الكــردي
  .)٨(هـ ٥٣٩، توفي سنة ))الفرائض(( و)) مختار مجموع النوازل((و)) مناسك الحج(( و)) والمزيد
مديدة ، وحصلت مـن فوائـده مـن فوائـد أختلف إليه مدة : (  عن مشيخة األسبيجابي  المرغيناني قال

ًالتدريس ومحافل النظر نصابا وافيا ، وتلقيت من فتاويه في  الزيـادات وبعـض المبـسوط وبعـض الجـامع ً
ً، وشرفني رحمه اهللا تعالى باإلطالق في اإلفتاء، وكتب لي بذلك كتابا بالغ فيه، وأطنب، ولكن لم يتفق 

   .)٩()لي اإلجازة منه
   

                                                 
  .٥٧٩-١/٥٧٨: التحبير في المعجم الكبير :  ينظر - 1
، وأبجــد ٤/٥٠٢: ، شــذرات الــذهب٢/١٧٣٧، ١٧٩، ١٦٩، ١/٤٩: ، كــشف الظنــون٤/١٧٨: العبــر فــي خبــر مــن غبــر: ينظــر -2

  .١٣٩، ٢/١١٥: م ١٩٧٨عبد الجبار زكار، بيروت، دار الكتب العلمية، : ، تحقيق)هـ١٢٠٧ت(صديق حسن القنوجي : العلوم
كثيرة من أهل العلم في كل بفتح أوله وثانيه ثم فاء هي مدينة كبيرة بين جيحون وسمرقند، خرج منها جماعة : نسف  -  3

   .٥/٣٨٤: معجم البلدان : ينظر . لها أربعة أبواب، وهي على مدرج بخارى وبلخ، ولها قرى ونواح . فن 
  .٣٦/٣٨٥: ريخ اإلسالم  تا:  ينظر - 4
   .١/٢٥٢: الجواهر المضية  - 5
  .١٨٦٨-١٨٦٧، ٢/١١٤٥:ظنونوكشف ال، ١٢٧-٢/١٢٦: ، وطبقات الحنفية٢٠/١٢٦: سير أعالم النبالء:  ينظر- 6
 ، وذكـر أنـه صـرف العنـانأشار إليه في مقدمة كتاب الهداية، هو شرح موسع لكتاب بداية المبتدي:  كتاب كفاية المنتهى-7

 الــسرحان فــي ، وقــال األســتاذ الــدكتور محــي هــالل١١، صمقدمــة الهدايــة: ينظــر. ًإلــى شــرح آخــر هــو الهدايــة المــذكور آنفــا
  .١ هامش٢/١٦١: طبقات الحنفية). ذكر في كتب المتأخرين بحسب علميولم يرد له : ( الحنفيةتحقيقه لكتاب طبقات

،  ١٨٥٢، ١٦٢٢، ١٢٥٠، ٥٦٩، ٢٢٧: ، وكــشف الظنــون١٦٢-٢/١٥٩: ، طبقــات الحنفيــة٤٤: تــاج التــراجم:  ينظــر-8
إســماعيل : كتــب والفنــون فــي الــذيل علــى كــشف الظنــون عــن أســامي الٕ، وايــضاح المكنــون٢/٢٠٧: ، وهديــة العــارفين٢٠٣٢

   .٢/٥٠٧: ، عني بتصحيحه وطبعه رفعت بيلكه الكليسي، لبنان، دار إحياء التراث العربي)هـ١٣٣٩ت(باشا البغدادي 
  .١/٢٥٢: الجواهر المضية  - 9



  )١٨(    ّعصر المؤلف وحياته مع نبذة عن حياة صاحب المتن _ الفصل األول   القسم الدراسي    

بـالظهير، لسمرقندي، الحنفـي، الفقيـه المعـروف  أبو بكر بن أحمد بن علي بن عبد العزيز البلخي، ا-٤
اهللا عنـه،  رضـيٍ وهو من أهل سمرقند، فقيه فاضل، مفت على مذهب اإلمام أبي حنيفـة )١(أصله من بلخ

، )٢(قـرأ الفقـه علـى اإلمــام قطـب الـدين علــي بـن محمـد األسـبيجابي بعــد الخمـسمائة، ودرس الفقـه بمراغــة
    . )٣( وقدم حلب في أيام نور الدين الزنكي

   .)٤(هـ ٥٥٣له شرح الجامع الصغير، توفى سنة : قال حاجي خليفة 

  يـأتي وفيمـاة علـى فـروع الفقـه الحنفـي،مؤلفـات اإلمـام التـي وصـلت إلينـا هـي مقتـصرّإن : مؤلفاتـه : ًرابعا 
  :المؤلفات التي ذكرتها كتب التراجم 

   .)٥(راسته وتحقيقه  نحن بصدد د شرح مختصر الطحاوي، وهو الكتاب الذي-١       

   .)٦(الجامع الكبير -٢      

   .)٧(الزاد  -٣

   .)٨(الفتاوى التي تسمى بفتاوى األسبيجابي -٤

   .)٩(المبسوط  -٥

  

  
     
     

                                                 
ّوهي مدينة مشهورة من مدن خراسان وأجلها وأكثرها خيرا وأوسعها غلة، تحمل غلتها إلى جميع خراسان : بلخ -  1 ً ٕ والى ّ

ّخوارزم، وقيل أن أول من بناها لهراسف الملك لما خرب صاحبه بخت نصر بيت المقدس، وقيل بناها اإسكندر، وكانت 
  .١/٤٧٩: معجم البلدان : ينظر . ًتسمى اإلسكندرية قديما

بن الحارث جعفر بن محمد : بلدة مشهورة عظيمة أعظم وأشهر بالد أذربيجان، وينسب إليها جماعة منهم : مراغة -  2
  .٥/٩٣: باب الميم والراء : معجم البلدان . ّأبومحمد المراغي أحد الرحالين في طلب الحديث 

   .١٧٨٦: بغية الطلب في تأريخ حلب :  ينظر - 3
   .١/٥٦٢: كشف الظنون :  ينظر - 4
لعمـر : جـم المـؤلفين ع، وم١/٦٧٩: ، وهديـة العـارفين ٢/١٦٢٧: ، وكشف الظنون ٣٦/٣٨٥: تأريخ اإلسالم :  ينظر - 5

   .٧/١٨٣: م ١٩٥٧-هـ١٣٧٦ دمشق، مطبعة الترقي، : رضا كحالة 
   .١/٥٧٠: كشف الظنون :  ينظر - 6
   ..١/٦٩٧:، وهدية العارفين ٢/١٤٢٢:كشف الظنون :  ينظر- 7
  .٤/٣٢٩:األعالم :  ينطر - 8
ألبــــــي الحــــــسنات محمــــــد عبــــــد الحــــــي : ، والفوائــــــد البهيــــــة فــــــي تــــــراجم الحنفيــــــة ٢/١٥٨١: ظنــــــون كــــــشف ال:  ينظــــــر - 9

  .٤٢ :هـ ١٣٢٤، ١القاهرة مطبعة السعادة، ط) : هـ١٣٠٤(اللكنوي



  )١٩(   ّعصر المؤلف وحياته مع نبذة عن حياة صاحب المتن _ الفصل األول    القسم الدراسي    

  المبحث الثالث
  )مختصر الطحاوي( متن نبذة عن حياة صاحب ال

  المطلب األول
  حياتـــه الشخصيـــة

ليم بـن سـليمان ُهو أحمد بن محمد بـن سـالمة بـن سـلمة بـن عبـد الملـك بـن سـلمة بـن سـ: اسمه -١
   .)١(جناب بن
   .)٢(يكنى بأبي جعفر: كنيته -٢      

ـــسبه -٣ ـــل إلـــى ، واألزدي نـــسبة )٦( ، الطحـــاوي)٥(، المـــصري)٤(، الحجـــري)٣(  األزدي :ون أعظـــم قبائ
ً، والحجري نسبة إلى حجر بطن من بطون األزد تميزا لها عن أزد شنوءة، والمصري نـسبة قحطان العربية

   .قرية في صعيد مصر التي فيها مولده ) طحا(إلى بلده الكبير مصر، والطحاوي نسبة إلى 
 : وقيـلهــ، ٢٣٩  سـنة ولد اإلمام الطحـاوي فـي قريـة طحـا بـصعيد مـصر:مولده وأسرته ونشأته -٤
   .)٧(هـ ٢٢٩سنة 

لعلـم واألدب محمد بن سالمة مـن أهـل افكان والده نشأ في جو علمي بين أبيه العالم، وأمه الفقيهة، 
أن الطحـــاوي ســـمع مـــن أبيـــه، وأمـــا والدتـــه، فكانـــت معروفـــة بـــالعلم والفقـــه : وقـــد ذكـــر القرشـــي  الفـــضلو

وقـد تفقـه  . )٨( كان بمـصر مـن الفقهـاء الـشافعية فيمن -  رحمه اهللا- ذكرها السيوطي والصالح، حيث
مـذهب اإلمـام الـشافعي، ثـم تحـول إلـى مـذهب اإلمـام ، )٩(الطحاوي فـي نـشأته علـى مـذهب خالـه المزنـي

   في )١٠(سبب ذلك، كما يذكره الطحاوي نفسه فيما رواه عنه الخليليأبي حنيفة، وكان 

                                                 
  .١/٢٧١: ّ، والجواهر المضية ٦/٢٥٠: المنتظم :  ينظر -  1
  . ١/٢٧١: ّالجواهر المضية :  ينظر- 2
، ١ المعلمي، حيدر آبـاد الـدكن، ط عبد الرحمن:، تحقيق )هـ٥٦٢ت(عبد الكريم بن محمد السمعاني: األنساب :  ينظر - 3

  .١/١٨٠: هـ ١٣٨٢
  .المصدران نفسهما :  ينظر -  4
  .٤/٢٢: معجم البلدان :  ينظر -  5
  .المصدر نفسه :  ينظر - 6
القـاهرة، ) : هــ١٣٧١ت(محمـد زاهـد الكـوثري: ، والحاوي فـي سـيرة اإلمـام الطحـاوي ١/٢٧٣: ّالجواهر المضية :  ينظر - 7

  .٥-٤: لمحمدية األنوارامطبعة 
  .١/١١٧: حسن المحاضرة في تأريخ مصر والقاهرة :  ينظر - 8
هو اإلمام أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصري الشافعي، ولد سنة : المزني -  9

 المزني في الفقه، توفي في هـ، حدث عن الشافعي، وحدث عنه أبو بكر بن خزيمة، له مؤلفات كثيرة منها مختصر١٧٥
  .١/٢١٧: ، ووفيات األعيان١٢/٤٩٢: سير أعالم النبالء: ينظر في ترجمته . هـ ٢٦٤مصر سنة 

هو أبو يعلى بن عبداهللا بن أحمد القزويني، الحافظ أحد أئمة الحديث، روى عن علي بن أحمد بن  : الخليلي -  10
 أحد من رحل وتعب وبرع في الحديث ، له كتاب اإلرشاد توفي سنة صالح القزويني وأبي حفص الكتاني وطبقتهما، وكان

   .١/٧٠: ، وكشف الظنون ٦٦٧-١٧/٦٦٦: سير أعالم النبالء: ينظر . هـ بقزوين ٤٤٦



  )٢٠ ( ه مع نبذة عن حياة صاحب المتن تّعصر المؤلف وحيا_  الفصل األول القسم الدراسي    

 مـذهب َلم خالفت مذهب خالـك، واختـرت: بن أحمد الشروطي أنه قال للطحاويعن محمد :(()١(اإلرشاد
  )).ُألني كنت أرى خالي يديم النظر في كتب أبي حنيفة، فلذلك انتقلت منه: فقال؟ أبي حنيفة

 ّ عيسى المثرودي الغافقي ، أحـد المحـدثين،ونهل من معين أبيه من الرضاعة عيسى بن إبراهيم بن
   .)٢(هـ ٢٦١ سنة توفيًثقة ثبتا، وكان 

، تفقه على ، سار على سير أبيه، اسمه عليً اهللا تعالى الطحاوي بولد من أهل العلم أيضا وقد أكرم
   .)٣(هـ ٣٥١وروى عنه، وتوفي سنة  أبيه،

  . )٤(ذكر ابن نجيم للطحاوي بنت كانت تقرأ عليه الفقه 

ـــه  -٥ ، مـــستهل ذي القعـــدة مـــن ســـنة رحمـــه اهللا تعـــالى ليلـــة الخمـــيس تـــوفي اإلمـــام الطحـــاوي:وفات
   .)٦( في القاهرة )٥(ودفن بالقرافة، هـ٣٢١

  

  

  

  

  

  

  

  
     

                                                 
د إدريــس، الريــاض، مكتبــة محمــد ســعي. د: ، تحقيــق )هـــ٤٤٦ت(أبــو يعلــى الخليلــي:  اإلرشــاد فــي معرفــة علمــاء الحــديث - 1

 . ٤٣٢ -١/٤٣١: الرشد 
، دائـــرة المعـــارف حيـــدر آبـــاد) : هــــ٨٥٢ت(أحمـــد بـــن علـــي المعـــروف بـــابن حجـــر العـــسقالني:تهـــذيب التهـــذيب :  ينظـــر - 2

   .٨/٢٠٥: هـ١٣٢٥ ،١العثمانية، ط
   .١/٥٤١: ، والجواهر المضية ٦/٥٤: األنساب :  ينظر - 3
   .٤/٣٨: البحر الرائق :  ينظر - 4
ت بهـم، وهـي اليـوم مقبـرة ت لبنـي المعـافر، وقرافـة بطـن مـن المعـافر نزلوهـا فـسميمدينة الفسطاط مـن مـصر كانـ:  القرافة- 5

: ينظــر  . �وبهــا  أبنيــة جليلــة، ومحــال واســعة، وســوق قائمــة، ومــشاهد للــصالحين، وبهــا قبــر اإلمــام الــشافعي أهــل مــصر 
   . ٤/٣١٧: معجم البلدان 

  .٤٣ : للكوثري :اوي ، والح١/٧٢: ، ووفيات األعيان ٦/٢٥٠: المنتظم :  ينظر -- 6



  )٢١(   ّعصر المؤلف وحياته مع نبذة عن حياة صاحب المتن _ الفصل األول    القسم الدراسي    

  المطلب الثاني
  ـةـــحياتــه العلمي

  :مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : ًأوال 
ًحتى بلغ في العلم مبلغا كبيـرا، ولقـد أنـصف اإلمـام الـذهبيبرز اإلمام الطحاوي في علوم كثيرة،    حيـث)١(ً

  .)٢())ّبرز في الحديث، وفي الفقه، ومن نظر في تواليفه علم محله من العلم، وسعة معارفه: (( قال
كــان إمــام عــصره بــال مدافعــة فــي الفقــه، والحــديث، واخــتالف : ((  بأنــه )٣(ووصــفه ابــن تغــري بــردي

   .)٤())ّ وصنف المصنفات الحسانألحكام، واللغة، والنحو، والصرف،العلماء، وا
   .)٦())ًهداًكان الطحاوي أوحد زمانه علما وز : (( )٥(وقال فيه ابن النديم

  .)٨())األوراقه الجميل مملوء في بطون ، ذكر مشهورإمام جليل القدر( :()٧( اللكنويقال عنهو
 .)٩())وتـصانيفه تطفـح بـذكر شـيوخه(( يـه عـن العلمـاء، ّأكثـر الطحـاوي رحمـه اهللا مـن تلق :شـيوخه: ًثانيا

أبــو جعفــر بــن : ً أيــضامــنهموكــان مــن أبــرز شــيوخه، وممــن أكثــر الروايــة عنــه شــيخه وخالــه اإلمــام المزنــي، و
ّومـن اطلـع علـى تـراجم : (( حتـى قـال اإلمـام الكـوثري وغيـرهم،)١١(بـو حـازم، وأ)١٠(أبي عمران الفقيـه البغـدادي

شـــيوخ الطحـــاوي علـــم أن بيـــنهم مـــصريين، ومغاربـــة، ويمنيـــين، وبـــصريين، وكـــوفيين، وحجـــازيين، وشـــاميين، 
   . )١٢())وخراسانيين، ومن سائر األقطار

     
                                                 

كتاب تاريخ : هـ، محدث كبير ومؤرخ، من مصنفاته٦٧٣ هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ولد سنة -  1
: تاريخ ابن الوردي: ينظر . هـ ٧٤٨اإلسالم وكتاب الموت وما بعده، منقطع القرين في معرفة أسماء الرجال، توفي سنة 

   . ٢/٣٢٧: م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٧بيروت، دار الكتب العلمية، ): هـ٧٤٩ت(زين الدين عمر بن مظفر 
  .٣٠-١٥/٢٨:  سير أعالم النبالء - 2
 هو أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري بردي بن عبداهللا الظاهري، الحنفي، مؤرخ، باحث، من أهل القاهرة -  3

ًمولدا ووفاة، نشأ في حجر البلقيني ، تفقه وقرأ الحديث ، وأول هـ ٨١٥ع بالتأريخ وبرع في فنون الفروسية، مات بدمشق سنة ً
   . ١/٣٠٤: ، وكشف الظنون ٨/٢٢٢: للزركلي: األعالم : ينظر. 
  .٢٤٠-٣/٢٣٩:  النجوم الزاهرة - 4
  .٦/٢٩: األعالم : ينظر.  أبو الفرج محمد بن إسحاق صاحب كتاب الفهرست، من أقدم كتب التراجم وأفضلها -  5
   .٢٩٢ :القاهرة، مطبعة اإلستقامة ) : هـ٣٨٥ت( ألبي الفرج محمد بن إسحاق المعروف بابن النديم : الفهرست - 6
هـ، عالم بالحديث والتراجم له ١٢٦٤ هو أبو الحسنات محمد عبدالحي بن محمد عبدالحليم األنصاري، الهندي، ولدسنة -  7

   .٦/١٨٧: األعالم: ينظر. هـ ١٣٠٤سنة الفوائد البهية في تراجم الحنفية، توفي : مؤلفات كثيرة منها
  .٣١:  الفوائد البهية - 8
  .١/٢٧٥:  الجواهر المضية - 9

 هو أبو جعفر  أحمد بن أبي عمران واسمه موسى بن عيسى الفيه البغدادي، أصحاب الرأي، أخذ الفقه عن محمد بن -  10
ًرا، حدث كثيرا من حفظه، وكان ثقة توفي سماعة، نزل مصر وحدث بها عن عاصم بن علي وعلي بن الجعد، كان ضري ً

  .٥/١٤٦: المنتظم : ينظر . هـ  ٢٨١في محرم 
  .٦/٩٦: سير أعالم النبالء : ينظر .   هو أبو حازم سلمة بن دينار شيخ المدينة المنورة -  11
   .٢٠ : للكوثري : الحاوي - 12



  )٢٢(   عن حياة صاحب المتن ّعصر المؤلف وحياته مع نبذة _ الفصل األول    القسم الدراسي   

بـن اعبـد العزيـز  و،)١(أحمد بن القاسـم الخـشاب: منهمروى عن الطحاوي خلق كثير، :تالميذه: ًثالثا 
  . )٢(محمد الجوهري

  :مؤلفاته ومكانتها لدى العلماء :ًرابعا 
 ،زيرة معتبرة كثيرة ذات فوائد غ مؤلفات اإلمام الطحاويّ أن وغيرها كتب التراجمها ذكرتّ مم لنايتضح

   .)٤())صاحب المصنفات المفيدة، والفوائد الغزيرة : (( )٣( قال ابن كثيرف
   .))صاحب التصانيف البديعة : (( )٥(وقال اإلمام الذهبي
   .)) له تصانيف جليلة معتبرة : (()٦(وقال اإلمام اللكنوي

تحقيــق، وكثــرة الفوائــد، ولــو والالطحــاوي، ففــي غايــة الحــسن والجمــع  تــصانيف ّأمــا (( )٧(وقــال الكــوثري
    .)٨())ًلدراسة كتبه وتحقيقها رجاال خاصة هذا العالم في الغرب النتدب أهل الشأن كان مثل 
   : ما يأتيمن مؤلفات اإلمام الطحاويو
  . مطبوع )٩(العقيدة الطحاوية: في علم التوحيد  -١
  . طبع جزء منه )١٠(أحكام القرآن : في علوم القرآن  -٢
  . مطبوع )١١(شرح معاني اآلثار: حديث وعلومه في ال -٣
  . مطبوع )١٢(مختصر الطحاوي: علم الفقه في  -٤

   )١٣(التأريخ الكبير: في علم التأريخ والتراجم  -٥
  في لزيادة  مختصر الطحاويّ شراحّأن أبين  - ـ رحمه اهللا مؤلفات الطحاويورأيت بعد ذكر       

  .اإليضاح والفائدة    

                                                 
ن الخشاب، حدث بدمشق عن علي بن عبدالوارث  هو أبو الفرج أحمد بن بن قاسم بن عبداهللا بن مهدي يعرف باب-  1

 ، ٤/٣٥٣: تاريخ بغداد : ينظر .  الصنعاني ومحمد بن جرير الطبري 
  ، ١٢١:للكوثري: ، والحاوي٦/٢٥٠:المنتظم : ينظر .  هو عبدالعزيز بن محمد الجوهري قاضي الصعيد-  2
 بـصرى الـشام، حـافظ، مـؤرخ وفقيـه مـن كتبـه البدايـة هو أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، ولد في قرية من أعمـال - 3

  .١/٣٢٠:للزركلي : ، واألعالم ١/٢٢٨: كشف الظنون: ينظر في ترجمته . والنهاية، توفي بدمشق 
   .١١/٦٧٤: البداية والنهاية  -  4
   .٣/٨٠٨:  تذكرة الحفاظ - 5
  .٣٢:  الفوائد البهية - 6
هـ، فقيه حنفي جركسي األصلله اشتغال باألدب والسيرتولى ١٢٩٦ري ولد سنة  هو محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوث- 7

  .٦/١٢٩: للزركلي: ينظر األعالم. هـ ١٣٧١رئاسة مجلس التدريسباآلستانة، توفي سنة 
   .٣٣ : للكوثري :الحاوي  -  8
   .٢/١١٤٣: كشف الظنون :  ينظر - 9

   .١/٢٧٦: مضية ، والجواهر ال٢٠/٥٥٨: سير أعالم النبالء : ينظر - 10
   .٣٢: ، والفوائد البهية ١/٢٧٦: الجواهر المضية :  ينظر - 11
 ٢/١٦٢٧: كشف الظنون :  ينظر - 12
   .١/٢٧٧: الجواهر المضية :  ينظر - 13



  )٢٣(   ّعصر المؤلف وحياته مع نبذة عن حياة صاحب المتن _ سي    الفصل األول القسم الدرا 

  ّشراح مختصر الطحاوي
 اعتمـاد العلمـاء وقبـولهم لـه، ولـذا  خـاللمنًيرا، تتضح ًإن لمختصر الطحاوي أهمية بالغة، وشأنا كب

ر إضـافة إلـى شـرح ّب عليه كبار أئمة المذهب شروح عدة، وممن شرح هـذا المختـصلعوا بشرحه، فكتوأ
   :، همدد تحقيق كتابهاألسبيجابي الذي نحن بص

   . )١(هـ٣٤٠ـ أبو الحسن  عبيد اهللا بن الحسين الكرخي المتوفى سنة ١

   . )٢(هـ٣٧٠ـ أبو بكر أحمد بن علي المعرف بالجصاص، المتوفى سنة ٢

ي عـدة مجلـدات، هــ، وشـرحه فـ٤٣٦ـ أبو عبداهللا حسين بن علي الصيمري القاضي، المتوفى سنة ٣
   .)٣(كما ذكر العالمة قاسم

  .)٤(هـ٤٧٤ـ أبو نصر أحمد بن محمد األقطع، المتوفى سنة ٤

  .)٥(هـ٤٨٠األسبيجابي الكبير، المتوفى سنة ظفري مالـ أبو نصر أحمد بن منصور ٥

  .)٦(هـ٤٩٩ـ محمد بن احمد السرخسي، المتوفى سنة ٦

  . )٧(ماء القرن السادس الهجري وشرحه اسمه الحاوي من علمحمد بن أحمد الخجنديأبو المعالي  ـ٧

  .)٨(ـ أبو نصر أحمد بن محمد الوبري٨

  .)٩(هـ٨٧٩ـ قاسم بن قطلوبقا، المتوفى ٩

أقف على وهو شرح بسيط في أربع مجلدات ولم ـ  أبو بكر أحمد بن علي الوراق الرازي الحنفي، ١٠
   .)١٠(تأريخ وفاته

     

                                                 
  .٥١: روسيا، قزان): هـ١٣٠٦ت( هارون بهاء الدين المرجاني: ٕناظورة الحق في فرضية العشاء وان لم يغب الشفق: ينظرـ 1
  .٢/١٦٢٧: كشف الظنون : ر ينظـ  2
  .٢٦: تاج التراجم : ينظر ـ  3
  .٥٢: ، وناظورة الحق ٢/١٦٢٧: كشف الظنون : ينظر ـ  4
  .٤٢: ، والفوائد البهية ١/٣٣٥: الجواهر المضية : ينظر ـ  5
   .٢١٣: تاج التراجم : ينظر ـ  6
 .٢٥٦: لتراجم ، وتاج ا١٥٨: ، والفوائد البهية ٢/١٦٢٧: كشف الظنون : ينظر ـ  7
  .١٦: ، وتاج التراجم ١/٣١٦: الجواهر المضية : ينظر ـ  8
  .٢/٤٤٩: ، إيضاح المكنون ٦/١٨٧: تاج التراجم : ينظر ـ  9

 جملـة أصـحابنا ذكـره ابـو الفـرج محمـد بـن إسـحاق فـي الفهرسـت، فـي (( :وقـال فيـه. ١/٢١٩: اهر المـضيةالجو: ينظر ـ  10
فـي وقـد تبـين أن أبـا الفـرج لـم يـذكر . ))ب شـرح مختـصر الطحـاوي، ولـم يـزد كتـا: ن الكتبوله م: بعد أن ذكر الكرخي فقال

  .المذكور هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي ٕكتابه الفهرست الوراق، وانما 



  )٢٤(                     دراسة الكتاب        _  الفصل الثاني                  القسم الدراسي    

  

  

  

  الفصل الثاني

  دراسة الكتاب

  :ويشتمل على سبعة مباحث                

  .ّاسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه، وأسباب التأليف : المبحث األول                

  .اب موضوعات الكت: المبحث الثاني                

  .أهمية الكتاب :                 المبحث الثالث

  .مصادر الكتاب :                 المبحث الرابع

  .ّمنهج المؤلف :                       المبحث الخامس

  .منهجي في التحقيق :                 المبحث السادس

  .أوصاف النسخ :                 المبحث السابع

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
     



  )٢٥(            تاب                    دراسة الك_ الفصل الثاني   القسم الدراسي                

  المبحث األول

  ّاسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف وأسباب تأليفه

  المطلب األول

  ّاسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه

ّمـــن العلمـــاء الـــذين مـــر قـــد شـــرحه عـــدد ) مختـــصر الطحـــاوي (  والفهـــارس أن  كتـــب التـــراجم ذكـــرت
 منسوب ) شرح مختصر الطحاوي ( ّذكرهم في الحديث عن شراح مختصر الطحاوي، وأن هذا الكتاب 

ّ، ولما كان من شراح المختصرلإلمام األسبيجابي  كـل منهمـا اشـتهر بهـذه النـسبة،  أسـبيجابيان، عالمـانّ
   :وهما 

  .هـ٤٨٠ سنة المتوفى  األسبيجابيريظفمهو أبو نصر أحمد بن منصور ال: األول

  .هـ٥٣٥ سنة المتوفى  األسبيجابيهو علي بن محمد بن إسماعيل بن علي السمرقندي: والثاني

ّوالـتمعن تبـين لـياالســتقراء وبعـد كـان ال بـد مـن تـرجيح نــسبة الكتـاب إلـى أحـدهما،  ألســبيجابي  لهأنـ ّ
   :اآلتية لألسباب هـ،٥٣٥ سنة المتوفىالثاني 

كـان الـشيخ اإلمـام أبـو الحـسن علـي بـن  ( :قولـهّ من نص المؤلـف نفـسه،  في المخطوطما جاء -١
، وقوام كل  وكان في نشرها سابقا إمام كل عصر،نشر هذه المسائلبكر رحمه اهللا تعالى رحمة واسعة ي

، وبعده الشيخ الفقيه الحافظ أبو نـصر أحمـد ّفي مصنف، ولم يجمعها في مؤلفّدهر إال أنه لم يجعلها 
، وهـو فـي  جمعهـا فـي غايـة مـن التطويـلالمظفري المتوطن بسمرقند أكرمه اهللا فـي الـدارينبن منصور ا

ّ، إال أنـه الـريض المبتـدئ ال يمكنـه إحكامهـا والناشـئ المـستهدي يتعـذر وفـي جمعهـا مجيـدكل ذلك مفيـد 
الـوجيز قراءتـه وال القليـل عليه إبرامها، فهذبت هذا منه ووضـعته علـى وسـط الحـال ال التطويـل المملـول 

 وكنـت فـي مــا سـلف هذبتـه علــى غايـة مـن اإليجــاز فـي كتـب العبــادات، ، وخيـر األمـور أوســاطهافائدتـه
يــدل علــى أن هــذا الكتــاب لــيس ألبــي  . )١()والبــسط فــي كتــب المعــامالت، وخــصوصا فــي كتــاب البيــوع

بــي ٕ، وانمــا هــو ألســبيجابي آخــر بعــده، اختــصر كتــاب أظفــري األســبيجابيم النــصر أحمــد بــن منــصور
  . نصر وهذبه

، وقد ذكر اإلمـام )المظفري ( بدال من ) الطبري ( ذكر لقب أحمد بن منصور ) ب(ّإال أن الناسخ لنسخة 
أبـو نـصر الظفـري األسـبيجابي المعـروف بأحمـد جـي كـان : ( الذهبي فـي ترجمـة أحمـد بـن منـصور، فقـال 

              قدم بالده، ثمأحد األئمة الكبار شرح مختصر الطحاوي، وتبحر في حفظ المذهب في 
  

                                                 
 .أ /٣٠١لوحة ) ب ( ب ، ونسخة /٣٢١لوحة ) أ ( نسخة :  مخطوطة شرح األسبيجابي على مختصر الطحاوي - 1



  )٢٦(                             تاب دراسة الك_  الفصل الثاني    القسم الدراسي             

    .)١()فأجلسوه للفتوى، وتخرج به األصحاب، وظهرت له اآلثار الجميلة سمرقند،
: بة األوقاف العامة في بغـدادمنها فهرس المخطوطات العربية في مكتذكرت كتب الفهارس للمكتبات،  -٢

هـــ، ثــم ذكــر فيــه بدايــة ٥٣٥ ســنة المتــوفىّأن مؤلفــه هــو عــالء الــدين علــي بــن محمــد الــسمرقندي القاضــي 
ّبحمد اهللا ابتدي واياه استهدي، وأسأله أن يصلي علـى عبـده ورسـوله وخيرتـه مـن خلقـه، : (( المقدمة، أوله  ٕ

   .  )٢(.. )) ....قال الشيخ أبو جعفر، كنيته، واسمه أحمد 

عــالء (فـشرحه شــيخ اإلسـالم بهـاء الـدين : ((  فـي كالمــه عـن مختـصر الطحـاوي )٣( قـال حـاجي خليفـة-٣
ـــدين ـــسمرقندي األســـبيجابي ) ال ـــي بـــن محمـــد ال ـــوفىعل ـــين وخمـــسمائة، قـــال٥٣٥ ســـنة المت  هــــ خمـــس وثالث

ها ّمسائل إال أنه لم يجعلنشر هذه الإلمام أبو الحسن علي بن أبي بكر ياألسبيجابي في آخر شرحه وكان ا
الطبــــري أبــــو نــــصر أحمــــد بــــن منــــصور ّفــــي تــــصنيف ، ولــــم يجمعهــــا فــــي مؤلــــف، وبعــــده الــــشيخ الحــــافظ 

 ًالسمرقندي، جمعها على غاية من التطويل، فهذبت هذا منه متوسـطا، وكنـت فيمـا سـلف هذبتـه علـى غايـة
   .))ًاإليجاز في العبادات خصوصا في البيوع

 اإلمـام علـي بـن محمـد بـن إسـماعيل بـن  لنسبة الكتاب إلىً جاء في النسختين، ومؤيدا لماًاموافقكان ذلك و
  . هـ ٥٣٥ المتوفى سنة ، األسبيجابيعلي السمرقندي

 ناشــئ مــن الــوهم واالضــطراب الــذي  اإلمــامنــسبةفـي   فيــه بعــض البــاحثينويبـدو أن الــوهم الــذي وقــع
 بـن  قـال األسـبيجابي أحمـد : (( بيجابي، فقـال لـدى ترجمتـه لالسـ– رحمـه اهللا –جاء فـي كـالم القرشـي 

وكان الشيخ اإلمام أبـو الحـسن بـن بكـر ينـشر : شرحه لمختصر الطحاوي  منصور، أبو نصر في آخر
ّنـشرها، وذكرهــا ســابقا إمـام كــل عـصر وقــوام كــل دهـر إال أنــه لـم يجمعهــا فــي  هـذه المــسائل، وكـان فــي 

  .)٤( .....))ر الطبري المتوطن بسمرقند ّمؤلف وبعده الشيخ الفقيه، الحافظ ابن منصو
قال األسبيجابي في آخر شرح مختصر الطحاوي في آخـر : ((  ثم ذكر ترجمة علي بن بكر، فقال 

ًكتاب الكراهية ، وكان اإلمام أبو الحسن علي بن بكر ينشرهذه المسائل، وكان في نشرها وذكرها سـابقا 
ّهــا فــي مــصنف، ولــم يجمعهــا فــي مؤلــف، وبعــده الــشيخ ّإمــام كــل عــصر وقــوام كــل دهــر إال أنــه لــم يجعل

 وبعـد ذلـك ذكـر )٥()).الفقيه، الحافظ أحمد بن منصور المظفري المتوطن سمرقند أكرمـه اهللا فـي الـدارين
   . )٦()أحمد بن منصور:( ترجمة المظفري ، فقال 

     
                                                 

   . .٣٥٤-٣٣/٣٥٣:اإلمام الذهبي : م ريخ اإلسال تا- 1
، ١داد، مطبعــة اإلرشــاد، طبغــ: عبــد اهللا الجبــوري:  فهــرس المخطوطــات العربيــة فــي مكتبــة األوقــاف العامــة فــي بغــداد - 2

   .١/٤٦٨:م١٩٧٣ -هـ١٣٩٣
    .٢/١٦٢٧: كشف الظنون :  ينظر- 3
  .٢٦١، ترجمة ١/١٢٧: ّ الجواهر المضية في طبقات الحنفية - 4
  .٩٨٠، الترجمة ١/٣٥٤: ّ الجواهر المضية - 5
  .٦٩٠، الترجمة ٢/٣٤٧:ّ الجواهر المضية - 6



  )٢٧(                      تاب       دراسة الك_  الفصل الثاني  القسم الدراسي                

  :  قد وهم في أمرين - رحمه اهللا تعالى-تبين من ذلك أن القرشي

علــي هــو لإلمــام بي ، والـصحيح جعـل شــرح مختــصر الطحــاوي ألحمـد بــن منــصور األســبيجا: األول
  .بن محمد بن إسماعيل األسبيجابي 

أحمــد بــن : ر الطبــري، والثــانيأحمــد بــن منــصو: أنــه تــرجم الثنــين مــن الفقهــاء، أحــدهما : والثــاني 
ظفــــري م أحمــــد بــــن منــــصور ال:أن التــــرجمتين لشخــــصية واحــــدة هــــي والــــصحيح . منــــصور المظفــــري 

   . واهللا أعلم بالصواب ،األسبيجابي

   . الذي وقع فيه بعض الباحثين لألمانة العلمية ّهذا كان ال بد لي من تصويب الغلطول

  

       

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
     



  )٢٨(                            تاب    دراسة الك_ الفصل الثاني   لدراسي              القسم ا  

  المطلب الثاني

  سبب التأليف

   أحد المتون المعتبرة في المذهب،شرح  هوّالمؤلف أن السبب العام لتأليفه،يتضح من دراسة هذا 

مــن عباراتــه، وذلــك لجعلــه بأبــسط جملــه، وبيــان المــبهم ، وتفــسير ملمكنــون فيــهالكــشف عــن الكنــز او
   .صورة لدراسته 

  :، وهي كاآلتي بيجابي نفسهّأما األسباب الخاصة للتأليف، فهي التي ذكرها اإلمام األس

 وهـــــو اإلمـــــام أبـــــو نـــــصر أحمـــــد بـــــن منـــــصور  ألن مـــــن ســـــبقه فـــــي شـــــرح مختـــــصر الطحـــــاوي،-١
 كبيـــرة،  وقـــد أجـــاد فـــي جمـــع شـــرحه علـــى غايـــة مـــن التطويـــل، ورغـــم كونـــه ذا فائـــدةكـــان األســـبيجابي، 

كـان علـى غايـة : ((  األسـبيجابي ن يصعب علـيهم فهـم أحكامـه، فقـالّمسائله، إال أن الناشئين والمبتدئي
ـــه إحكامهـــا، مـــن التطويـــل،  ـــد، إال أن الـــريض المبتـــدئ ال يمكن ـــد، وفـــي جمعهـــا مجي ـــك مفي ّوهـــو فـــي ذل

ووضــعته علــى وســط الحــال، ال التطويــل ، فهــذبت هــذا منــه، إبرامهــاوالناشــيء المــستهدي يتعــذر عليــه 
    .)١())المملول قراءته، وال القليل الوجيز فائدته، وخير األمور أوساطها 

 فــي بعـــض  كــان اإلمــام األســبيجابي قــد ســبق لــه تــأليف هـــذا الكتــاب، فوقــع منــه الغلــط والــسهو-٢
 وكنـت فيمـا سـلف قـد هذبتـه : ((ّأن يتدارك ذلك، بتأليف هذا المؤلف، فقـال األسـبيجابي  المسائل، فأراد

ًعلى غاية من اإليجاز في كتب العبـادات، والبـسط فـي كتـب المعـامالت، وخـصوصا فـي كتـاب البيـوع، 
، فرأيــت بعـد ذلــك أن أزيــد  الـدالئل)٣(]  فــي قبــولالرويـة[الــسهو منـي فــي بعــض المـسائل، وعــدم  )٢(ووقـع

، وضـممت إلـى  )٤(] لمـن حـب[ طـب النصح، ففعلت ذلك، وعملت فيها عمل من في الشرح، وأبالغ في
الفتـاوى والعيـون، وحـذفت مـن كتـب المعـامالت مـا ال يـشاكل مـسألة الكتـاب، وال  كتاب العبـادات مـسائل

ًموضحة، وفصوال مفـسرة، وجعلتهـا علـى أنـواع  ًيجانس فصل الخطاب، ثم بدلت مكان ما حذفت أصوال
   .)٥())االدارسين ذكرها، وعلى المتفقه حفظه وأقسام؛ ليسهل على

  
     

                                                 
  .أ ٣٠١) :ب(ب، ونسخة ٣٢١) :أ( نسخة :  شرح الطحاوي لألسبيجابي - 1
 ] .ووقوع) [ب( في نسخة - 2
  ] .الروايات في قوته) [ أ(  ما بين المعقوفين في نسخة - 3
عمــل الحــاذق لمــن يحــب، ومــن هــذا قيــل : ، عمــل مــن طــب لمــن حــب، أي )أ( ن نــسخة  مــا بــين المعقــوفين ســقطت مــ- 4

 :،  تحقيــق)هـــ٢٧٦ت(أبــو محمــد عبــداهللا بــن مــسلم بــن قتيبــة الــدينوري: غريــب الحــديث البــن قتيبــة  :ينظــر. للمعــالج طبيــب 
   .١/٤١٨: هـ ١٣٩٧، عبداهللا الجبوري، بغداد، مطبعة العاني، ط.د
 .ب -أ٣٠١) : ب( ب، ونسخة٣٢١) :أ( نسخة : جابي  شرح الطحاوي لألسبي- 5



  )٢٩(                تاب                دراسة الك_ الفصل الثاني   القسم الدراسي                 

  المبحث الثاني
  موضوعات الكتاب

  :الطحاوي لألسبيجابي مختصر فيما يأتي المواضيع الرئيسة في كتاب شرح 

   .المقدمة -١

  :بواب، وهي كاآلتي ثمانية أ  وفيه : الطهارات)١(] كتاب[ -٢

  . باب ما ينجس الماء والبئر    

  .باب اآلنية وجلود الميتات     

  . السواك وسنة الوضوء باب    

  .باب االستطابة والحدث     

  . باب ما يوجب الغسل    

  .باب التيمم     

  .باب المسح على الخفين     

  .    باب الحيض 

  :ًر بابا  ويشتمل على خمسة عش:كتاب الصالة  -٣

  .     باب مواقيت الصالة 

  .    باب األذان 

  .    باب استقبال القبلة 

  :    باب صفة الصالة ، ويحتوي على فصل 

  .    فصل اختالف العلماء في القراءة في الصالة على ستة أقوال 

  .    باب السهو 

  .    باب السجدات 

   .    باب الصالة بالنجاسة 

  .الة باب الحدث في الص    

                                                 
  .، وغيرناها كما هو أعاله ليستقيم الكالم ] باب[   ما بين المعقوفين في النسختين - 1



  )٣٠(                        تاب        دراسة الك_  الفصل الثاني   القسم الدراسي                

  . باب اإلمامة    

  .    باب صالة المسافر 

  .    باب صالة الجمعة 

  .    باب العيدين 

  .    باب صالة الخوف 

  .    باب صالة الكسوف 

  .لجنائز     باب صالة االستسقاء وصالة ا

  : ويشتمل على ثمانية أبواب :كتاب الزكاة  -٤

  .    باب صدقة البقر 

  .    باب صدقة الغنم 

  .    باب زكاة الخيل وزكاة الزروع والثمار 

  .    باب زكاة الذهب والفضة 

  .    باب زكاة التجارة 

  .ّ    باب زكاة الدين 

  .    باب زكاة الفطر 

  .    باب مواضع الصدقات 

  : وفيه باب واحد :كتاب الصوم  -٥

  .    باب االعتكاف 

  :ويشتمل على ستة أبواب : كتاب المناسك  -٦

  .    باب ذكر الحج والعمرة 

  .    باب ما يعمل عند المواقيت 

  .    باب اإلحرام 

  .    باب ما يجتنبه المحرم 

  .    باب الفدية وجزاء الصيد 



  )٣١(                        تاب        دراسة الك_ فصل الثاني  ال      القسم الدراسي            

  .باب خطبة الحج واإلشعار     

  :ويشتمل على سبعة أبواب : كتاب البيوع  -٧

  .    باب الربا والصرف وغيرهما 

  .ّ    باب العرية 

  .    باب بيع أصول النخل والشجر والثمر 

  .ّ    باب المصراة 

  .يوع الفاسدة     باب أحكام الب

  .    باب السلم 

  .باب االستبراء     

  .كتاب الرهن  -٨

  .كتاب المداينات  -٩

  .كتاب الحجر  -١٠

  .كتاب الصلح  -١١

  .كتاب الحوالة والكفالة  -١٢

  .كتاب الشركة  -١٣

  .كتاب الوكالة  -١٤

  . كتاب اإلقرار  -١٥

  . كتب العارية -١٦

  .كتاب الغصب  -١٧

  .كتاب الشفعة  -١٨

  . كتاب المضاربة -١٩

  . كتاب المساقاة -٢٠

  .كتاب اإلجارات  -٢١

  .كتاب المزارعة  -٢٢



  )٣٢(          تاب                    دراسة الك_    الفصل الثاني     القسم الدراسي              

  .كتاب أرض الموات  -٢٣

  .كتاب الوقف والعطايا والهبة  -٢٤

  .كتاب اللقطة  -٢٥

  .تاب اللقيط ك -٢٦

  : ويشتمل على تسعة أبواب :كتاب الفرائض  -٢٧

  . باب القسمة       

  .باب العصبة        

  . باب ميراث الجد       

  .باب ميراث ولد المالعنة        

  .  باب ميراث المجوس      

  .باب ميراث ذوي األرحام        

  . باب الميراث بالمواالة       

  .ّوز للرجل والمرأة دعوته إياه، فيحجب من سواه من عصبته وذوي أرحامه   باب من يج     

  . باب إقرار بعض الورثة لوارث       

  . كتاب الخنثى -٢٨

  . كتاب الوصايا -٢٩

  . كتاب الوديعة -٣٠

  . كتاب قسمة الغنائم -٣١

  :على خمسة أبواب  ويشتمل : كتاب النكاح -٣٢

  .و غيره        باب ما يحرم الجمع بنسب أ

  .باب نكاح أهل الشرك        

  . باب أجل العنين والخصي والمجبوب والخنثى       

  . باب األصدقة       

  .       باب الوليمة وعرس النساء 



  )٣٣(        تاب                    دراسة الك_    الفصل الثاني           القسم الدراسي          

  :تمل على خمسة أبواب  ويش:كتاب الطالق  -٣٣

  .       باب صريح الطالق وغيره 

  .       باب الرجعة 

  .       باب اإليالء 

  .       باب الظهار 

  .       باب اللعان 

  : ويشتمل على أربعة أبواب :كتاب الرضاع  -٣٤

  .       باب النفقة على األقارب والزوجات والمطلقات 

  .       باب الحضانة 

  .اب نفقة المملوك والبهائم        ب

  .       باب الزوجين يختلفان في متاع البيت 

  : ويشتمل على سبعة أبواب :كتاب القصاص والديات -٣٥

  .       باب كيفية القتل والجراحات 

  .       باب أحكام العمد 

  .       باب الديات في األنفس 

  .       باب القسامة 

  .لسائق والقائد والناخس والحافر والمرتدف الراكب وا       باب جناية 

  .       باب حكم الحائط فيما تلف في سقوطه 

  .       باب جناية والعبيد والمدبر والمكاتب وأمهات األوالد 

  .كتاب قتال أهل البغي  -٣٦

  .كتاب المرتد  -٣٧

  .كتاب الحدود  -٣٨

  .كتاب حد القذف  -٣٩

  .كتاب السرقة وقطع اليد  -٤٠



  )٣٤(          تاب                    دراسة الك_   الفصل الثاني      لقسم الدراسي           ا   

  .كتاب األشربة  -٤١

  .كتاب الجهاد  -٤٢

  .كتاب الصيد والذبائح  -٤٣

  .كتاب الضحايا  -٤٤

  .كتاب السبق  -٤٥

  .كتاب الكفارات والنذور  -٤٦

  .كتاب أدب القاضي  -٤٧

  .ات كتاب الشهاد -٤٨

  .كتاب الرجوع عن الشهادة  -٤٩

  .كتاب الدعاوى والبينات  -٥٠

  .كتاب كيفية االستحقاق والدعوى  -٥١

  .كتاب العتاق  -٥٢

  .كتاب المكاتب  -٥٣

  .كتاب الوالء  -٥٤

  .كتاب اإلكراه  -٥٥

  .كتاب القسمة  -٥٦

  .كتاب المأذون له في التجارة  -٥٧

  .كتاب الكراهية  -٥٨

  

  

     

      

  
    



     
  )٣٥(           تاب                    دراسة الك_      الفصل الثاني         القسم الدراسي       

  المبحث الثالث

  أهمية الكتاب
  ـ : تتضح أهمية الكتاب من نواحي عدة 

 دمة إضـافة إلـى أنـه شـرح لكتـاب أبـولمهمة المتقا فهو شرح لمتن من متون المذهب الحنفي ـ : أوال 
  .ر الطحاوي المشهور في المذهب الحنفي جعف

علـم فـي الفقـه الحنفـي، لمـا فيـه  يعد الشرح مـن شـروح الموازنـة التـي ال يـستغني عنـه طـالب الـ: ثانيا
 ف بــين األئمــة، أبــي حنيفــة،ذكــر فيهــا الخــالٕالعنايــة بتحريــر المــسائل وارجاعهــا إلــى أصــولها حيــث  مــن

      لـــــرأي اإلمـــــام الـــــشافعي فـــــي كثيـــــر مـــــن مـــــسائل وأبـــــي يوســـــف، ومحمـــــد وزفـــــر أحيانـــــا، مـــــع التعـــــرض
      والتــــي خــــال منهــــا مــــتن مختــــصر األســــبيجابي األدلــــة الــــشرعية علــــى آراء الفقهــــاء أورد الخــــالف، كمــــا 

  .الكتاب أثرى غالبا، مما الطحاوي 

لـة هـذا الـشرح، فهـو عظـيم المنزعلماء المذهب الحنفـي بكما تتبين أهمية الكتاب من اهتمام ـ : ثالثا 
 ه األســبيجابي واألخــذ بأقوالــ عــنبالنقــل عامــة، وفقهــاء الحنفيــة خاصــة، فقــد قــام كثيــر مــنهم الفقهــاء لــدى

اآلتـي ه وقبوله بينهم ومـن هـذه المـصنفات واختياراته في أكثر من موضع في مصنفاتهم؛ إشعار بأهميت
  ـ : 

هـ ٥٨٧ الكاساني المتوفى  ألبي بكر عالء الدين بن مسعود: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ـ١
ًفقـــد أعتمـــد الكاســـاني فـــي كتابـــه كثيـــرا علـــى شـــرح األســـبيجابي، وال أرى كتـــاب البـــدائع إال هـــو شـــرح . 

مختــصر الطحــاوي لألســبيجابي قــام اإلمــام الكاســـاني بترتيــب مــسائله مــع بعــض التعلــيالت والتعليقـــات 
 جاء في مسألة زيادة نصف ذراع فـي عليها، حتى أنه نقل ما وقع في كتاب األسبيجابي من خطأ، كما

البيع، فجعل كل منهما قول أبي حنفية لمحمد، وقول محمد ألبي يوسف، وقول أبي يوسف ألبي حنيفة 
   .- واهللا أعلم بالصواب–ولعل هذا سبب تسميت كتابه بـبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . 

الدين أبي المعالي محمود بن أحمد بـن عبـد  لإلمام برهان :المحيط البرهاني في الفقه النعماني ـ ٢
  .هـ ٦١٦العزيز مازة البخاري المتوفى 

  .هـ ٧٣٤فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي المتوفى : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ـ ٣

  .هـ ٨٦١لكمال الدين محمد بن الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام المتوفى : فتح القدير ـ ٤

  

  



  )٣٦(          تاب                    دراسة الك_      الفصل الثاني     م الدراسي         القس   

   .)هـ٨٨٢( المتوفى  إلبراهيم بن أبي اليمن محمد الحنفي:لسان الحكام  ـ٥

 للقاضـــي محمـــد بـــن فرامـــوز الـــشهير بمـــنال خـــسرو المتـــوفى : درر الحكـــام شـــرح درر األحكـــام ــــ ٦
  .هـ ٨٨٥

  .هـ ٩٥٣للمولى شمس الدين محمد القهستاني المتوفى : لرموز شرح النقاية جامع ا ـ٧

 لـزين الـدين بـن إبـراهيم بـن محمـد الـشهير بـابن نجـيم المتـوفى :البحر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق ـ ٨
  ) .هـ٩٧٠ت(

   .هـ٩٧٢لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه المتوفى : تيسير التحرير  ـ٩

هاب الــدين أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن يــونس بــن إســماعيل بــن يــونس  لــش:حاشــية الــشلبي  ـــ١٠
  .هـ ١٠٢١الشلبي المتوفى 

لعبد الرحمن بن شيخ محمد بن سليمان دامادا المدعو : مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر  ـ١١
  .هـ ١٠٧٨شيخ زاده المتوفى 

دين الحــصكفي المتــوفى  لمحمــد بــن علــي الملقــب بعــالء الــ:الــدر المنتقــى فــي شــرح الملتقــى  ـــ١٢
  .هـ ١٠٨٨

 ألحمـد بـن محمـد الحنفـي الحمـوي المتـوفى :غمر عيون البصائر فـي شـرح األشـباه والنظـائر  ـ١٣
  .هـ ١٠٩٨

ــ١٤  ألحمــد بــن محمــد بــن إســماعيل :حاشــية الطحــاوي علــى مــراق الفــالح شــرح نــور اإليــضاح  ـ
  .هـ ١٢٣١الطحاوي الحنفي المتوفى 

لمحمـــد أمـــين بـــن عمـــر المـــشهور بـــابن العابـــدين المتـــوفى : مختـــار رد المحتـــار علـــى الـــدر ال ــــ١٥
  .هـ ١٢٥٢

  . لمحمد أمين الشهير بابن العابدين :العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية  ـ١٦

  

  

  

  

  

  



  )٣٧(         تاب                    دراسة الك_    الفصل الثاني         القسم الدراسي           

  رابعالمبحث ال
  مصادر الكتاب

اســـتقى اإلمـــام األســـبيجابي كتابـــه مـــن مناهـــل األحنـــاف، واعتمـــد فيـــه علـــى مـــصادر مـــن ســـبقه مـــن 
  ـ : المصادر علمائهم، وجعلها األساس الذي اعتمد عليه في كتابه، وفيما يأتي بعض هذه 

  .)١(هـ ١٨٢ألبي يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري المتوفى  : األماليـ ١

   .)٢(هـ١٨٩لإلمام أبي عبداهللا محمد بن الحسن الشيباني المتوفى  :  الصغيرالجامعـ ٢

  .)٣(لإلمام محمد بن الحسن الشيباني : الجامع الكبيرـ ٣

   .)٤(لإلمام محمد بن الحسن الشيباني: الزيادات ـ ٤

   .)٥(هـ٣٧٣وهو عيون المسائل لإلمام أبي الليث السمرقندي المتوفى  : العيونـ ٥

  .)٦(والمسمى باألصل لإلمام محمد بن الحسن الشيباني  : وطالمبسـ ٦

   .)٧(هـ٣٨١اللؤلؤي المتوفى لإلمام الحسن بن زياد  : المجرد ـ٧

  .)٨(هـ٣٤٠ألبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي المتوفى  : مختصر الطحاويـ ٨

  .)٩(ـه٣٤٠ألبي الحسين عبداهللا بن دالل بن دلهم الكرخي المتوفى  : مختصر الكرخيـ ٩

  .)١٠(لإلمام أبي الليث السمرقندي:   الروايةمختلفـ ١٠

المقتــول ل محمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن عبــداهللا المــروزي للحــاكم الــشهيد أبــي الفــض:  المنتقــىـــ١١
  .)١١(هـ٣٣٤شهيدا سنة 

                                                 
 .٢٥٧: ، والفهرست ١/١٦٤: كشف الظنون :  بنظر - 1
  .١/٥٦١: كشف الظنون : بنظر  -2
   .٥٦٨ -١/٥٦٧: كشف الظنون : بنظر  -3
   .٢/٩٦٣: لظنون كشف ا: بنظر  -4
   .٢/١١٨٧: كشف الظنون : بنظر  -5
  .١/٣٦٩: ، هدية العارفين ١/٨١: كشف الظنون : بنظر  -6
  .١/٢٥٨: الفهرست :  ينظر -7
   .٢/١٦٢٧: كشف الظنون : بنظر  -8
، ٢رف، ط، مـصر، دار المعــاترجمـة الـسيد يعقـوب بكـر، ورمـضان عبـد التـواب: كـارل بروكلمـان :  تـأريخ األدب العربـي -9

   . ٣/٢٦٧ :بالت 
  .٢/٤٩٠: ، وهدية العارفين ٢/١٣٥٦: كشف الظنون : بنظر  -10 
   .١/٤٨٥: ، وهدية العارفين ١٨٥٢ -٢/١٨٥١: ، وكشف الظنون ٢/٤٤١:  ينظر الجواهر المضيئة -11



  )٣٨(         تاب                    دراسة الك_   الفصل الثاني      القسم الدراسي               

  .)١(لإلمام محمد بن الحسن الشيباني :  النوادرـ١٢

  .)٢(لإلمام محمد بن الحسن الشيباني : نوادر كتاب الصالةـ ١٣

 ّ علـيًفي كتابه رأيت لزاماوبعد هذا العرض لبعض المصادر التي اعتمدها األسبيجابي ـ رحمه اهللا ـ 
  . يذكرونها في كتبهممصطلحات الحنفية التي بعض أن اذكر 

   -:امتاز فقهاء الحنفية بمصطلحات تخص مذهبهم ومن أهمها فقد

  .مصطلحات تدل على كتب المذهب  -:َأوالً◌

ّ وأحيانا◌ يعبـرون عنهـا  بروايـة األصـل حـســـب عباراتهــم وهـي تعنـي الكتـب - :)٣(ظاهر الروايةـ ١  ً َ
والحسن بن  ـد، وزفر،ومحمـ وأبو يوســف، أبو حنيفة،: التي تجمع مسائل مروية عن أئمة المذهب،وهم 

الـشهرة  بروايـة بلغـت حـد التـواتر أو ة  أن الغالب في كتب ظاهر الرواية هي أقـوال األئمة الثالثّإال زياد،
ــــــي تـــــضمنته ـــــستة، وهـــــيالت ـــــب محمـــــد ال ـــــس: ا كت ع  والجـــــامغير،والجـــــامع الـــــص ،)٤(والزيـــــادات ،وطالمب

  .الكبير،والسير الصغير،والسير الكبير 

ة المـذهب تـب تجمـع مـسائل مرويـة عـــن أئمـ،وهـي ك)٦(أو كتـب غيـر ظـاهر الروايـة - :)٥(النوادرـ ٢
 ،)٧(الكيــسانيـات( الثالثــة برويــات مختلفــة لــم تبلــغ حــد التــواتر وال الــشهرة وهــي كتــب لمحمــد بــن الحــسـن

  ر محمد رحمه اهللا كاألماليوكتب لغي)  )٨(والرقيات والجرجانيات، والهارونيات،
     
  
     

                                                 
   .٦/٨: هدية العارفين : ـ ينظر  1
  .١/٣٦٩: ، وهدية العارفين ١/٨١: كشف الظنون : بنظر  2

محمــد بــن أمــين عمــر : األبــصار رد المحتــار علــى الــدر المختــار شــرح تنــوير ، و٢/٤٢:  الجــواهر المــضية -: ينظــر- 3 
   . ١٦٣: ، الفوائد البهية١/٧٤: بيروت، دار الكتب العلمية ) : هـ١٢٥٢ت(المشهور بابن عابدين 

ً ســميت بــذلك ؛ ألن محمــدا◌ كــان يختلــف إلــى أبــي يوســف وكــان يكتــ-: الزيــادات - 4 سان أبــي ب مــن أماليــه فجــرى علــى لــَ
ًيوسف أن محمدا◌ ّ يشق عليه تخريج هذه المسائل فبلغه ، فبناه مفرعا◌ على كل مسئلة بابـا◌ وسـماه الزيـادات ، أي َ ً ًَ زيـادة : َ

   .٢/٩٦٣:  كشف الظنون .على ما أماله أبو يوسف 
 ، مطبع?ة ع?المبيروت) :  ھـ١٣٠٤(الحي اللكنوي   شيخ ا0س.م عبد:  ، النافع الكبير ١/٧٤:  حاشية ابن عابدين -:ينظر -5

    .١١: ١٩٨٦- ھـ ١٤٠٦، ١ب، طالكت
  . ١٦٣:  ، الفوائد البهية ٢/٤٢: الجواهر المضية :  ينظر- 6
نـه ألفهـا لرجـل يـدعى جائني سبب تسميتها بذلك أنـه جمعهـا فـي بلـدة كيـسان ، وصـحح طـاش كبـري زادة أ:  الكيسانيات - 7

 ١٤٠٥، ١ الكتـب العالمــية ،طمطبعـة دار): هــ٩٦٨ت (لطـاش كبـري زادة : ح السعادة ومصباح الـسيادة  مفتا:كيسان ينظر
  .١/٢٣٧ :م ١٩٨٥-هـ 

    .١٦٣: ، والفوائد البهية٥٦، ٢/٤٢: ّالجواهر المضية: ينظرـ  8



  )٣٩(          تاب                    دراسة الك_  الفصل الثاني     دراسي             القسم ال   

ألبي يوسف رحمـة اهللا والمجـرد للحـسن رحمـة اهللا ونـوادر ابـن رسـتم وابـن سـماعة وهـشام المعلـي بـن 
  .تعالى منصور رحمهم اهللا 

ِأخرون لما سئلوا عنها وهي مسائل استنبطها المجتهدون المت-:الواقعات وكتب الفتاوىـ ٣ م يجـدوا ولُ
ًرا◌ّف ومحمـد وأصـحاب أصـحابهما وهلـم جـفيها روايـة وهـم أصـحاب أبـي يوسـ كواقعـات .  وهـم كثيـرون َ

  .الحسامي ،والفتاوى الكبرى 

   .)١( مصطلحات تدل على أئمة المذهب-:َثانياً◌

  .  رحمه اهللا- النعمانام أبي حنيفة يطلق هذا اللقب على مؤسس المذهب الحنفي اإلم-:اإلمام -١  

َ يقصد به اإلمام أبو حنيفة،-:الطرفان -٢     . رحمهما اهللا -واإلمام محمد بن الحسن ُ

 . اهللا رحمهــما- يطلق على إمام المذهب أبي حنيفة وصاحبه أبي يوســــف-:الشيخان -٣  

  .  رحمهما اهللا - يطلق على أبي يوسف ومحمد-:)٢(الصاحبان -٤  

 لوجود إمام ّ إال إذا كان هناك ما يمنع ذلك ؛- رحمــــه اهللا-مقصود به هو اإلمام أبو حنيفةال: عنده -٥  
  . من المذهب يتكلم عنه قريب منه 

  . ـرى اإلمام،وبالثاني أن له رواية أخـيقصد باألول منهما أنه المذهب عند : عنده أو له -٦  

  .ب ظاهر الروايةلمقدمة، مع أنها في غير كتهي ايقصد بهذا التعبير أن هذه الرواية : رواية عنه-٧  

ً قد يقصد الصــاحبان ، أو الطرفان ، أو الشيخان ، وهو حسب ما يكون قريبا م-:عندهما  -٨   ويدل  نهُ
  .عليه الكالم 

  :  مصطلحات تدل على أعالم المذهب - :ًثالثا

ى س واإلجابــــة علـــوحـــل مـــشاكل النـــا يطلـــق علـــى كـــل مـــن تـــصدر لإلفتـــاء -:شـــيخ اإلســـالم -١ 
و الحــسن علـــي أبـــ:هم ،ومــن)٣(ةعلمــاء المائــة الخامـــسة والــسادسة مـــن تــساؤالتهم وقــد اشـــتهر بــه مجموعــ

بـه عنـد اإلطـالق علـي وعطـاء بـن حمـزة الـسغدي ،وعلـي بـن أحمـد األسـبيجابي ،وقيـل اشـتهر  ،السغدي
   .)٤(بن أحمد األسبيجابي السمرقندي المعروف بشيخ اإلسالم

    
                                                 

 تقديم نعيم األشرف، : مان الهنديللشيخ سلي: ، المعتصر الضروري شرح مختصر القدوري٢٤٨: الفوائد البهية :  ينظر- 1
 فـــي حـــل الرمــــوز ، الفـــتح المبـــين١٣ – ١٢:  هــــ١٤٢٢، ١كراتـــشي، ط – دار القـــرآن الكـــريم والعلـــوم اإلســـالمية تمنـــشورا

  .١٧ – ١٦: مصر، مطبعة اإلشعاع: للدكتور محمد إبراهيم الحفناوي: ومصطلحات الفقهاء واألصولين
  .٢/٤٢٥: الجواهر المضية :  ينظر- 2
   .٢٤١: الفوائد البهية :  ينظر- 3
   .٨٩١ الترجمة ٢/٣٧٥: الجواهر المضية :  ينظر- 4
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 الحلـواني، زعبـد العزيـ: هـذا المـصطلح لقـب بـه جماعـة مـن العلمـاء، مـنهم -: )١(شمس االئمة -٢
 ،ون به محمد ابن أبي بكـر السرخـسيومحمد السرخسي ، ومحمود األوزجندي ، وعند إطالقه فإنهم يعن

  . ًأما غيره فيذكر مقيدا مع االسم 

  .  ويقصد به اإلمام علي البزدوي - :)٢(فخر اإلسالم -٣

ـــد والفتــاوى: ، لــه مــن التــصــانيفهــو طــاهر بــن برهــان الــدين - :)٣(صــدر اإلســالم -٤ كمــا  .الفوائــ
  : طلحات تدل على جماعة من العلماءذكروا مص

هــ إلـى حـافظ ٤٤٨ي المتـوفى سـنة مس األئمـة الحلـوان المشايخ من ش يقصد به-: المتأخرون -أ(  
  . هـ ٦٩٣الديـن البخاري المتوفى سنة 

َ الخلــف -  ب هـــ إلــى ١٨٩المتــوفى ســنة- رحمــه اهللا- وهــم عنــد األحنــاف مــن محمــد بــن الحــسن-:َ
                        .                                                             رحمه اهللا -شمس األئمة الحلوانـي

   .)٤() رحمه اهللا–إلى محمد بن الحسن  –ـه اهللا رحم– وهم من أبـي حنيفة -:السلف -ج   

  .  مصطلحات تتعلق بعالمات اإلفتاء والترجيح - :ًرابعا

   -:وعليه الفتوى به يفتى،أ ـ 

 يأخـــــذ بأحـــــد اآلراء؛فــإن المجتهـــــد  هــذان اصــطالحان يــستعمالن عنــد تعــدد اآلراء فــي مــسألة معينــة،
ويقـول الرملـي  .ى يفته وعليه الفتوى أو ب: هما بقوله لقوة الدليل عنده،أو يذكر جميع اآلراء ويرجح أحد

     .)٥())عليه الفتوى : لفظ به يفتى آكد  من لفظ : (( 

ول يفيــــد والفــرق بينهمــا أن األ: (( ًويقــول ابــن الهمــام مبينــا ســبب تأكيــد بــه يفتــى علــى وعليــه الفتــوى 
  . )٦())ّأن الفتوى ال تكون إال بذلك والثاني يفيد األصحية :  والمعنىالحصر،

  .  هو الصحيح أو األصح -ب
      
     

                                                 
   . ٢٤٣-٢٤٢ :  الفوائد البهية ٥٦١/ ٢ ، ٨٨٧ الترجمة ٢/٣٧٥: الجواهر المضية :  ينظر- 1
  .٢٣٨:  ، الفوائد البهية ٩٢٧ الترجمة ٢/٢٨٠: الجواهر المضية :  ينظر- 2
   .١٨٥:  ، الفوائد البهية ٤/٤٠٨: الجواهر المضية :  ينظر- 3
:  هـ ١١٧٣للقاضي عبد النبي بن عبد الرسول األحمد نكري المتوفى بعد : جامع العلوم في اصطالحات الفنون:  ينظر- 4

   .٢٤١:  ، الفوائد البهية ٢/١٧٨: م١٩١١حيد آباد ، 
  .٢٣/ ١:  هـ ١٣٠٠ ، ٢برية ، طمصر ، المطبعة الكبرى الم:للرملي : الفتاوى الخيرية لنفع البرية :  ينظر- 5
  . ٧٨/ ١:  حاشية ابن العابدين - 6
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ـــدة ويــذيل أحــدهما  هــذان اللفظــان يــستعمالن للتــرجيح بــين األقــوال، فقــد يــذكر فـــــي المــســـألة أقــــوال عـ
  يدلنا ذلك على أن بقيــة األقوال ضـــعيفة )) وهو الصحيح (( بقوله 

ُ فإنـه يـشعر أن بقيــة ،))األصـح(( أمـا إذا أذيلـت بقولـه  ّفيتعين العمــل بالـصحيح وتـرك بقيـة األقـوال،
   .)١(ألصح والصحيحفاختلف العلمـاء باألخذ با األقــوال صحيحة،

واألخـــذ بـــالمتفق  لـــى أنـــه صـــحيح،ألنهمـــا اتفقـــا ع األخـــذ بالـــصحيح أولـــى،: (( فقـــال اإلمـــام اللكنـــوي
   .) ٢( ))أوفق

  .) ٣( ))الصحيح ـن ر أن األصح آكـد مهور عند الجمهوّإال أن المش (( :وذكر ابن عابدين

 ن بقيـة الفتاوى،ن غيرها مه الفتوى دووهذا اللفظ يدل على اختيارهم لهذ:  هو المختار في زماننا-ج
ً، وانما للضرورة أحيانا أو لعمال لقوة الدليل ّ    .)٤(ان وفسادهوم البلوى أو لتغير الزمٕ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
     
     

                                                 
مجموعـة رسـائل ابـن عابـدين، بيـروت، مطبـوع ضـمن : العالمـة محمـد أمـين أفنـدي الـشهير بـابن عابـدين :  رسم المفتـي - 1

    .٣٨:  التراث دار إحياء
  . المقدمة ١/١٦:مكتبة رشيدية): ه١٣٠٤ت(اللكنويمحمد عبد الحي ألبي الحسنات :  الوقاية عمدة الروايةشرح: ينظر- 2
  . ٣٨: رسم المفتي البن عابدين :  ينظر- 3
لبنان،بيروت،دار ابن حزم : إعداد مريم محمد صالح الظفيري :مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز: ينظر - 4

   .١١٧: م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢١ ، ١للطباعة والنشر ، ط



  )٤٢(         تاب                    دراسة الك_     الفصل الثاني      القسم الدراسي             

  الخامسالمبحث 

  ّؤلفمنهج الم

ًتنـدرج تحـت الكتـب الرئيـسة فمـثال قسم المؤلف كتابه إلى كتب رئيسة، ثم قسم بعضها إلى أبواب ـ ١
وبــاب بيــع أصــول النخــل بــاب الربــا، وبــاب الــصرف، وبــاب العريــة، : كتــاب البيــوع تنــدرج تحتــه أبــواب 
  .وباب أحكام البيوع الفاسدة، وباب السلم  والشجر والثمر، وباب المصراة،

وبينهـا بلـون ) قـال( أنـه إذا أطلـق كلمـة ّ متن مختصر الطحاوي عن الـشرح، إالز المصنفّيميلم ـ ٢
غامق تكـون هـي بدايـة كـالم الطحـاوي، وكثيـرا مـا يـذكر المـتن بـالمعنى، وأحيانـا بـالنص، ولـم يـشر إلـى 

  .ذلك 

ـــ ٣    ـــاب علـــىـ ـــال األســـبيجابيرتـــب مـــسائل الكت ـــى تورتب: ((  مختـــصر الطحـــاوي، فق ر مختـــصهـــا عل
   .)١())الطحاوي فذكرت لفظ روايته أوال، والجمع ثانيا 

يذكر اإلمام في كثير من المسائل أكثر من رأي، حيث يعرضها على آراء فقهاء المذهب، وهـذا ـ ٤ 
عرضــتها علــى كتــب وتــداركت الغلــط الواقــع فيــه بالــصواب، بعــدما : (( مــا صــرح بــه األســبيجابي، فقــال 
   .)٢( ))تأخرين المتقدمين، وفتوى المشايخ الم

ّؤلـــف علـــى ذكـــر آراء فقهـــاء المـــذهب وانمـــا كثيـــر لـــم يقتـــصر المــــ٥  مـــا يـــذكر رأي اإلمـــام الـــشافعي، ٕ
  . اإلمام مالك وغيره أمثال الثوري في العبادات، ولم يذكر أي رأي لإلمام أحمد ًوأحيانا

 المـسألة، ثـم يـذكر  اتبع اإلمـام األسـبيجابي أسـلوبا لطيفـا فـي شـرحه، فأحيانـا يـذكر تطبيقـات علـىـ٦
، وأحيانـــا يـــذكر أصـــل المـــسألة، ثـــم يـــذكر التطبيقـــات .....واألصـــل فـــي ذلـــك : أصـــل المـــسألة، فيقـــول 

  .........  .وبيان هذا : ها، فيقولعلي

وفـي المبـسوط : كان أسـلوبه مـشوقا فـي تخـريج األقـوال، فتـارة ينـسب المـسألة إلـى المؤلـف فيقـول ـ ٧
 وتــارة أخــرى يــذكر اســم المــصنف والكتــاب ،..قــال محمــد : قائــل، فيقــول كــذا وتــارة ينــسب القــول إلــى ال

  . ..... ذكر محمد في كتاب الزكاة باب العشر كذا : والباب ويجعل المؤلف مبهما، فيقول 

 هكـذا(، و )قـالوا فـي ( ، و )ذكـر فـي ( ، و)هكذا ذكره : (  استخدام اإلمام األسبيجابي عبارات ـ ٨
، و )كمــا مـــر( ، و)ســـنبينه  : ( الكتـــاب الــذي اعتمـــد عليــه، ويـــستخدم عبــاراتعنــد إحالتـــه إلــى ) روي 
  .عند إحالته إلى كتابه ) ذكرناعلى ما (
     

                                                 
  .ب ٣٠١) : ب ( ب، نسخة ٣٢١و ) : أ ( نسخة :  األسبيجابي على مختصر الطحاوي شرح: ـ ينظر  1
 .المصدر نفسه : ـ ينظر  2
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والقياس، واالستحسان على آراء الفقهاء الذين أورد األدلة الشرعية من الكتاب والسنة، واإلجماع، ـ ٩
  .اعتمد رأيهم في كتابه 

 . الحـديث، وغالبـا لـم يـذكره مـع عـدم ذكـر درجـة الـصحة إسـناديذكر اإلمـام األسـبيجابي أحيانـا  ـ١٠
  في قوله في بيع  بالشرح كجواب، كما يبدأع طريقة جذابة في طرح المسألة كسؤال، ثم اتب ـ١١

  . . .ر بالقلع ؟ على ثالثة أوجه هل يأم...األشجار 

ــــ ١٢ كــــذلك ( ، و )نظــــر فأنــــه ي: ( اتبــــع أســــلوبا رائعــــا عنــــد ذكــــر الخــــالف فــــي المــــسائل، فيقــــول ـ
  ...  .، ثم يذكر بعدها وفائدة الخالف كذا )كذا الجواب (، و)االختالف

  . منها  والعقلي في ترجيح الراجحي أعمل اإلمام األسبيجابي في مسائل كتابه جهده الفكرـ١٣
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  المبحث السادس

  منهجي في التحقيق

) أ ( نـسخة الـ بعد حصر النسخ التي اعتمدها في التحقيق، قمت بالمقابلة بـين النـسختين وجعلـت ١
مرجعا إلكمال ما نقص من نسخة األصل، وعنـد وجـود اخـتالف ) ب  ( ة، وجعلت النسخًأصال للكتاب

 بين النسختين أثبت الصواب وأشير إلى ذلك في الهامش، وأمـا عنـد وجـود زيـادة علـى النـسخة المعتمـدة
   .أضعها بين معقوفين وأشير لذلك في الهامش

] ...[علتهــا بــين قوســين معقـــوفين اب، وج، وأخــرى فرعيـــة لمواضــيع الكتــةـــ وضــعت عنــاوين رئيــس٢
  .وأشرت في الهامش أنها من زيادتي 

ًـ قمت بتخريج اآليات القرآنية التي استشهد بهـا المـصنف ذاكـرا اسـم الـسورة ورقـم اآليـة التـي وردت ٣
  .بها في الهامش 

ر ذكــ النبويـة الــشريفة التـي ذكرهــا المؤلـف، وذلــك بعزوهـا إلــى أصـلها مــع ثــ قمــت بتخـريج األحاديــ٤
  .ب والجزء، والصفحة، ورقم الحديث إن وجد، ودرجة صحته في الهامش اسم الكتا

ـــ قمــت بتخــريج التعريفــات اللغويــة واالصــطالحية الــواردة فــي الــنص مــن معــاجم اللغــة وكتــب الفقــه ٥
  .وأشرت لذلك في الهامش 

تحتـاج إلـى بيـان ـ عرفت بالمصطلحات الفقهية واألصولية ومعاني األلفاظ الواردة في النص والتي ٦
  . ثم أشير إلى ذلك في الهامش ادر الفقه واألصولوتوضيح من مص

  ذكرت بطاقات الكتب التي اعتمدها المؤلف في النص المحقق : ـ عرفت بالكتب ومؤلفيها، أي ٧

  .ًمعتمدا كتب الفهارس، وقد أشرت لذلك في الهامش 

  شرت لذلك في الهامش مع ذكر  عرفت باألماكن والمدن التي وردت في النص المحقق، وأـ٨

  .المصادر التي اعتمدتها 

ـ صـححت األخطـاء اإلمالئيـة والنحويـة التـي أطلعـت عليهـا فـي الـنص، ووضـعت عالمـات التـرقيم ٩
  .على وفق قواعد اإلمالء المعروفة دون اإلشارة لذلك 

  .ـ خرجت القواعد الفقهية واألصولية وذكرت ذلك في الهامش ١٠

  ـ : املة للنص المحقق على الوجه اآلتي ـ وضعت فهارس ك١١

  .ـ فهرس لآليات القرآنية أ 
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  .ب ـ فهرس لألحاديث النبوية الشريفة 

  .ت ـ فهرس للقواعد الفقهية واألصولية 

  .لشعرية ث ـ فهرس لألبيات ا

  .ج ـ فهرس بأسماء األعالم الواردة في النص 

  .ح ـ فهرس ألسماء الكتب التي اعتمدها المؤلف 

  .خ ـ فهرس للبلدان واألماكن واألنهار 

  .د ـ فهرس للمصطلحات واأللفاظ 

  .ذ ـ فهرس للمقادير واألوزان 

  .ر ـ فهرس المصادر والمراجع 

 العريــة إلــى نهايـــة كتــاب اإلســتبراء مــن شــرح اإلمـــام هــذا مــا قمــت بــه فــي دراســـتي وتحقيقــي لكتــاب
األســبيجابي علــى مختــصر الطحــاوي، ســائال المــولى عــز وجــل أن يــسدد خطانــا، وأن يلهمنــا الــصواب، 
وينير لنا طريق العلم الذي نلمسه طامعين في جنته ورضوانه إنه سميع مجيب، وصلى اهللا على سـيدنا 

  .وسلم  له وصحبه آمحمد و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  



  )٤٦(          تاب                    دراسة الك_        الفصل الثاني     القسم الدراسي          

  المبحث السابع

  أوصاف النسخ

  :أوصاف النسخ الموجودة 

 إال أننـي بعد البحث عن نسخ لشرح الطحاوي لألسبيجابي لم استطع الحصول على نـسخة المؤلـف،
  .يما يأتي أوصافها ومكان وجودها ة، وفوقفت على نسخ خطية عديد

: رقمهــــا فــــي المكتبــــة ) أ ( نــــسخة مكتبــــة ديــــوان الوقــــف الــــسني ببغــــداد المرمــــوز لهــــا بــــالرمز : أوال 
)١٥٣٨.(  

  . ورقة مكتوبة بخط النسخ  ) ٣٢٢: ( عدد أوراقها 

  .ًسطرا  ) ٣٥-٣٤: ( عدد سطور الصفحة 

   .كلمة ) ١٧-١٣( ما بين : عدد كلمات السطر الواحد 

  .سم ٢٠×٣٠: قياسها 

  .عبدالرحمن محمد المدرس العبد الفقير إلى اهللا، المولى الكبير، المفتي، : الناسخ 

ة، العــشرون مــن شــهر ربيــع األول مــن   تــم الفــراغ مــن كتابتهــا فــي صــبيحة يــوم الجمعــ: تــأريخ النــسخ 
  .هـ ١١٣٩سنة 

 المتن عن الشرح، إال أنـه ميـز كلمـةالنسخة من اللوح الكبير، واضحة الخط، ولم يفصل : أوصافها 
بخـــط غـــامق عنـــد بدايـــة كـــالم الطحـــاوي وكلماتهـــا واضـــحة ســـهلة القـــراءة، اســـتحلت علـــى بعـــض ) قـــال(

ضــافة أو التــصحيح فــي المخطــوط، مثــل الرمــوز فــي الحواشــي، التــي اســتعملها الناســخ لإلشــارة إلــى اإل
  ) .C( ،)Y(، )تمـ(

  : ت، منها تب عليها بعض الوقوفات والتمليكاكما ك

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

الحمد اهللا الذي وقف جنانه على أحبائه، وأكرمهم بمزيد نعمه وآالئه،  والصالة والـسالم علـى صـفوة 
أنبيائه، وعلى أله وأصحابه وأوليائه وبعد، فقد وقف هذا الكتـاب المـستطاب الـذي هـو شـرح األسـبيجابي 

ســليمان باشــا يــسر اهللا تعــالى لــه مــن الخيــر مــا يحــب علــى مختــصر الطحــاوي الــوزير المفخــم المعظــم 
ويرضى ويشاء وقفا مؤبدا أو حبسا فخلدا على مدرسة السليمانية بحيـث ال يبـاع وال يوهـب وال يـرهن وال 

) هــ١٢١١(يخرج من المدرسة فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبـدلون إن اهللا سـميع علـيم 
  فى الحميدي ابن محمد رويش اشتريت هذا الكتاب قال مصط: ( كما كتب عبارة 



  )٤٧(         تاب                    دراسة الك_ الفصل الثاني      القسم الدراسي                 

ثم أخذ مني عنوة ) هـ ١١٨٦ ( وهو شرح األسبيجابي على مختصر الطحاوي في مكة المكرمة سنة
  ) . ذلك اشتريته مرة ثانية آزاد وتأسفت لضياع هذا مني بعدجيش 

  ) .هذا الكتاب من كتب عبدالرحمن بن محمد المدرس : ( ًكتب أيضا 

  .)ب(المنورة، والمرموز لها بالنسخة  في المدينة نسخة مكتبة شيخ اإلسالم عارف حكمت :ثانيا

  ) .٣٦٠١: ( رقمها في المكتبة 

  .ورقة، مكتوبة بخط النسخ  ) ٣٠١: ( عدد أوراقها 

  .ًسطرا  ) ٣١: ( ور الصفحة عدد سط

  .كلمة  ) ٢٥-٢٠(ما بين : عدد كلمات السطر الواحد 

  .سم ١٦×٢٦: قياسها 

  .محمد بن إسماعيل بن علي بن أحمد األنبابي األزهري : الناسخ 

تم الفراغ من الكتاب في يوم االثنين المبارك الخـامس عـشر مـن شـهر شـوال المبـارك : تأريخ النسخ 
  .هـ ٩٥٤من سنة 

ً النسخة أيضا من اللـوح الكبيـر، ذات خـط واضـح، إال أنـه يوجـد فيهـا طمـس فـي بعـض الـصفحات، 
لوحـــات ســـوداء ال تقـــرأ، ممـــا  ) ٦( صـــفحة أي  ) ١٢( ففـــي القـــسم الـــذي قمـــت بتحقيقـــه يوجـــد حـــوالي 

  .ًرغم قربها عهدا بالمؤلف ) ب ( دفعني لجعلها النسخة 

  : وهذه الصفحات هي 

  ) . ب/١٠٧( ، )أ /١٠٦: ( الشجر والثمر في باب أصول النخل و

  ) .أ /١٢٢( ، )ب/١٢١( ، )أ /١١٧( ، )ب /١١٦: ( في باب المصراة 

  ) .أ /١٣٦( ، )ب /١٣٥: ( في باب السلم 

  مما وقفه العبد الفقير إلى ربه الغني أحمد عارف حكمت اهللا بن : ( على النسخة وقفية هذا نصها 

رسـول الكـريم عليـه وعلـى آلـه الـصالة والتـسليم شـرط أن ال يخــرج عـصمت اهللا الحـسيني فـي مدينـة ال
  ) .عن خزانته والمؤمن محمول على أمانته 

  .وهاتان النسختان هما اللتان اعتمدتهما في التحقيق 

  

  



  )٤٨(         تاب                    دراسة الك_     الفصل الثاني      القسم الدراسي             

 وجدتهما لم اعتمدهما في التحقيـق؛ ألن أوراق كـل منهمـا لـم يتعـد الثمـاني صـفحات، وهناك نسختان
  : وهما

  : نسخة دار المخطوطات ببغداد : أوال 

   ) .٣٤٧٠: ( ورقم الفلم ) ١٤٦٧: ( رقمها 

  ) .ثالث صفحات ٣: ( عدد أوراقها 

  .ًسطرا  ) ٢٩: ( عدد سطور الصفحة 

  .كلمة  ) ١٩ -١٦( ما بين : عدد كلمات السطر 

  .سم ٢١×٣٠: ها سقيا

ًالمكتبة الظاهرية سابقا ــــ حاليا ضمن نسخة : ثانيا    : ـــــمكتبة األسد بدمشق ً

   ) .١٦١٧٨: ( رقمها 

  ) .ثمان صفحات ٨: ( عدد أوراقها 

  .ًسطرا  ) ٢٨: ( عدد سطور الصفحة 

  .كلمة  ) ٢٤ -٢١( ما بين : عدد كلمات السطر 

  .سم ٢٠× ٢٩: قياسها 

  ـ:تهما، وبداية عملي ونهايته فيهمالبدايتهما، ونهاي) ب ( ، والنسخة )أ ( وفي ما يلي صور للنسخة 

  

  

  

  

  

  

  
  

      
     



  )٤٩(         تاب                    دراسة الك_    الفصل الثاني      القسم الدراسي              

  

  )أ ( صورة بداية المخطوطة 

  

  

  

  
  

  

  

  

  
     
     



  )٥٠(         تاب                    دراسة الك_    الفصل الثاني      القسم الدراسي             

  

  )أ ( صورة نهاية المخطوطة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )٥١(         تاب                    دراسة الك_   الفصل الثاني      القسم الدراسي               

  

  )أ ( صورة بداية عملي في المخطوطة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )٥٢(         تاب                    دراسة الك_     الفصل الثاني      القسم الدراسي             

  

  )أ ( صورة نهاية عملي في المخطوطة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
      
     



  )٥٣(         تاب                    دراسة الك_    الفصل الثاني      القسم الدراسي              

  

  

  )ب ( بداية المخطوطة صورة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
     
     



  )٥٤(         تاب                    دراسة الك_    الفصل الثاني      القسم الدراسي              

  

  

  )ب(  المخطوطة صورة نهاية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )٥٥(         تاب                    دراسة الك_   الفصل الثاني      القسم الدراسي               

  

  )ب ( صورة بداية عملي في المخطوطة 

  

  

  

  

                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )٥٦(         تاب                    دراسة الك_ الفصل الثاني      القسم الدراسي                 

  

  )ب ( صورة نهاية عملي للمخطوطة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )٥٧( الدراسة المقارنة لمسائل مختارة                 -الفصل الثالث             القسم الدراسي   

  

  

  

  الفصل الثالث

  الدراسة المقارنة

  ـ: مباحث ويشتمل على ثالثة                   

   .اشتراط القبض في تملك العين الموهوبةـ : المبحث األول 

  .ـ السلم في الحيوان : المبحث الثاني                  

  .حكم التسعير إذا تدخل أرباب السوق في الغالء ـ : المبحث الثالث       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
    



  )٥٨(المقارنة لمسائل مختارة                  الدراسة -الفصل الثالث             القسم الدراسي   

  المبحث األول
  تملك العين الموهوبةاشتراط القبض في 

  المطلب األول
  معنى القبض والهبة ومشروعيتها

   : معنى القبض:الفرع األول 
  :ٍله معان عدة منها : لغة : القبض

   .)١(ما أخذت بجمع الكف له : أخذته، والقبضة: ًقبضت الشيء قبضا : يقال:  األخذ –        أ 

ÞÚ �ومنـــــــه قولـــــــه تعـــــــالى :  الحـــــــوز وتأكيـــــــد الملـــــــك –        ب  ö‘ F{ $#uρ $ Yè‹ Ïϑy_ … çµ çGŸÒ ö6 s% tΠ öθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 ـــــع  :، أي)٢( � #$ ـــــه بجمي ـــــه واحاطت ـــــة عـــــن قدرت ـــــه حيـــــث ال تمليـــــك ألحـــــد، وهـــــو كناي ٕفـــــي حوزت

   .)٣(مخلوقاته

   ، ومنه قوله تعالى )٤(القبض بجميع الكف  اسم بمعنى القدر المقبوض، و-        جـ 

� àM ôÒ t6 s)sù Zπ ŸÒ ö6 s% ô ÏiΒ Ì� rOr& ÉΑθ ß™§�9 $#  � )٥(.   

هـذا : ٕ  ويستعار القبض لتحصيل الشيء والتصرف فيه ، وان لم يكن فيه مراعاة للكـف واليـد، تقـول
   .)٦(حزتها : في ملكه وتصرفه، وقبضت الدار، أي: الشيء في قبضة فالن، أي

   : معنيانن مفهوم القبض عند الفقهاء له إ: ًحاواصطال

  ّلذلك عرف .  بالتخلية فقطنواع المعقود عليه، حيث يتم قبضهعدم التفرقة بين جميع أ:    األول

ًهو التمكين والتخلي وارتفاع الموانع عرفا وعادة حقيقة : ((الحنفية القبض بقولهم ً(()٧(.   
                                                 

، ١لبنــــان ، بيــــروت ، دار صــــادر، ط) : هـــــ٧١١ت(محمــــد بــــن مكــــرم بــــن منظــــور األفريقــــي المــــصري : لــــسان العــــرب- 1
  .٧/٢١٤)قبض(: م ١٩٥٦-هـ١٣٧٥

   .٦٧ آية جزء من: سورة الزمر- 2
أبـــو الـــسعود بـــن محمـــد العمــــادي : ٕارشـــاد العقـــل الـــسليم إلـــى مزايــــا الكتـــاب الكـــريم ، و٧/٢١٤)قـــبض: (سان العـــرب لـــ - 3
  .٤/٦٢٤:الرياض الحديثية، الناشر دار الفكر عبدالقادر عطا، الرياض، مكتبة : ، تحقيق)هـ٩٨٢ت(
هــشام :  بــه وصــححه ، اعتنــى)هـــ٦٧١ت(ألبــي عبــداهللا محمــد بــن أحمــد األنــصاري القرطبــي :  الجــامع ألحكــام القــرآن - 4

  .١١/١٦٦: هـ ١٤٢٢، ١ بيروت، دار إحياء التراث العربي، طسمير البخاري،
  .٩٦يةمن اآل:  سورة طه - 5
طي الزبيــدي الحنفــي محــب الــدين أبــو فــيض الــسيد محمــد مرتــضى الحــسيني الواســ:  تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس - 6
  .١٣٥ /١٠باب الضاد: بيروت، دار الفكر ، مكتبة دار الحياة  رشدي، علي: ، تحقيق )هـ١٢٠٥ت(
 بيـــروت، دار الكتـــب ) :هــــ٥٨٧ت(أبـــو بكـــر عـــالء الـــدين بـــن مـــسعود الكاســـاني :  بـــدائع الـــصنائع فـــي ترتيـــب الـــشرائع - 7

  .٥/١٤٨: م ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦ ،٢العلمية، ط



  )٥٩( الدراسة المقارنة لمسائل مختارة                 -الثالث             الفصل القسم الدراسي   

أنــه يكتفــي بالتخليــة؛ ألن المقــصود ًنقــل حرملــة قــوال للــشافعي : ( الحنفيــة فــي قــول لهــم الــشافعية ووافــق
 قـــول حكـــاه الخراســـانيون، أنـــه يكفـــي فيـــه:( ، وقـــال اإلمـــام النـــووي )١()اســـتيالء المـــشتري، وقـــد حـــصل

   . )٢()التخلية

وعنــه أن القــبض فــي جميــع األشــياء بالتخليــة مــع التمييــز؛ :( والحنابلــة فــي روايــة، قــال ابــن قدامــة   
   .)٣() ًألنه قبض فيما ال ينقل فكان قبضا في غيره

ّوأما الظاهرية
ًومـن ابتـاع شـيئا، أي شـيء كـان : (  فاستثنوا القمح من سائر المبيعات، لذلك قـالوا )٤(

، فــال يحــل لــه بيعــه حتــى يقبــضه، وقبــضه هــو أن يطلــق يــده عليــه بــأن ال ّممــا يحــل بيعــه، حاشــا القمــح
  . )يحال بينه وبينه 

ًقبض غير المنقول بالتخلية اتفاقـا ؛إذ هـو الممكـن، والمنقـول كـذلك؛ لحـصول :( وقال بعض الزيدية 
   .)٥() االستيالء بها 

ّن المبيـــع ممـــا ال ينقـــل القـــبض هـــو التخليـــة ســـواء كـــا: ( وقـــال اإلماميـــة فـــي المـــشهور فـــي المـــذهب 
ّمما ينقل ويحول كالثوب والجواهر م كالعقار، أ ّ ()٦(.   

حـــسب اخـــتالف األشـــياء فـــي بأن القـــبض فــي غيـــر العقـــار مرجعـــه العـــرف، وهــو يختلـــف : والثـــاني 
ّهـو حيـازة الـشيء والـتمكن منـه، سـواء أكـان ممـا يمكـن :( ّوقد عرفـه المالكيـة بقـولهم: أوصافها وأحوالها 

   . )٨() وقبض العقار بالتخلية وغيره بالعرف : (ً ، وقالوا أيضا )٧()أم لم يمكن باليدتناوله 

  
  
     

                                                 
محمد ثـام، القـاهرة، دار أحمد محمود إبراهيم، ومحمد :، تحقيق )هـ٥٠٥ت(أبو حامد محمد بن محمد الغزالي :  الوسيط - 1

   .٣/١٥٢: م ١٩٧٥، دار صادر، ١ طالسالم،
   .٩/٢٦٣ :م١٩٩٧ بيروت، دار الفكر، ) :هـ٦٧٦ت(أبو زكريا يحيى بن شرف النووي : المجموع شرح المهذب - 2
  .٢/٢٩: ت، المكتب اإلسالمي بيرو) : هـ٦٢٠ت(أبو عبداهللا بن قدامة المقدسي:  الكافي في فقه ابن حنبل - 3
  .٧/٤٧٢:  المحلى باآلثار - 4
: م١٩٤٨، ١مـصر، ط) : هــ٨٤٠ت(نعاني أحمـد بـن يحيـى المرتـضى الـص: البحـر الزخـار الجـامع لمـذاهب األمـصار  - 5
٤/٣٦٩.  
بيـروت، ) : هــ٦٧٦ت(هـذلي المحقـق الحلـي أبـو القاسـم جعفـر بـن الحـسن ال:  شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام - 6

   .٢/٢٣:  األضواء نشر دار
 ، وشـرح حـدود ٣٢٨: الـدار العربيـة للكتـاب) : هــ٧٤١ت(محمد بن أحمد بن جـزي الكلبـي الغرنـاطي :  القوانين الفقهية - 7

  .٤١٥: بيروت، المكتبة العلمية ) : هـ٨٩٤ت(ّ عبداهللا محمد بن قاسم الرصاع أبو: ابن عرفة
  .٣/١٤٥:محمد عليش، بيروت، دار الفكر : لبركات سيدي أحمد الدردير، تحقيق أبو ا:  الشرح الكبير - 8



  )٦٠( الدراسة المقارنة لمسائل مختارة                 -الفصل الثالث             القسم الدراسي   

ذهب المـشهور، أنـه ال إن كان المبيع من المنقـوالت فالمـ: ( فوافق المالكية في ذلك، الشافعية بقولهم
   . )١() فيه التخلية، بل يشترط النقل والتحريك  يكفي

  وقبض الذهب والفضة والجواهر باليد، وسائر ما ينقل قبضه نقله، وقبض : ( والحنابلة، فقالوا 

الحيوان أخذه بزمامه، أو تمشيته من مكانه، وما ال ينقل قبضه بالتخلية بين مشتريه وبينه ال حائل؛ 
   .)٢() لقبض مطلق في الشرع ، فيجب الرجوع إلى العرف ن األ

ٍواذا كـان المبيـع ممـا يفتقـر إلـى كيـل، أو وزن فـال تكفـي التخليـة فـي قبـضه، : ( وقال بعض الزيديـة  ٍ ّ ٕ
ّمن الكيل والوزن، وهذا في غير المشاع، أما في المشاع كعشرة أصوع من هذه الصبرة فتكفي  بل ال بد
  . )٣()التخلية

يكــــال، أو االنتقــــال بــــه فــــي ّفيمــــا ال ينقــــل القــــبض باليــــد أو الكيــــل ممــــا :( يــــة فــــي قــــول لهــــمواإلمام
  . )٤()الحيوان

  ويختلف القبض في المبيع، فاألصول والعروض والجزاف مجرد العقد :( اإلباضية،  فقالوا ّأما و

ٍوالتخلية، واحاطة علم بها، والمكيل استيفاؤه بكيل كموزون بوزن  ٍ ٕ ()٥(.   

، فالكل متفق على أن القبض هو  بشكل عام ال خالف بين الفقهاء في تحديد مفهوم القبضّبق يتبين لناّمما س
  .   والتمكن من التصرف به من كل وجهاالستيالء على الشيء المستحق بالعقد بوضع اليد عليه، وحيازته،

  :معنى الهبة  : الفرع الثاني

  عطيته، والهبة العطية الخالية من األعواض مصدر وهب، ووهبت له هبة إذا أ: لغة:   الهبة

   .)٦(واألغراض 
   .)٧()) تمليك المال بال عوض في الحال: (( ّعرفها الحنفية بقولهم : ًواصطالحا   

     
                                                 

  ٣/١٤٥: هـ١٤٠٥، ٢بيروت، المكتب اإلسالمي، ط): هـ٦٧٦ت(أبو زكريا يحيى بن شرف النووي :  روضة الطالبين- 1
   .٢/٢٩:  الكافي في فقه ابن حنبل - 2
   .٣٥٥- ٢/٣٥٤: اليمن، مكتبة اليمن الكبرى): هـ١٣٥٨ت(عاني أحمد بن قاسم الصن:  التاج المذهب في أحكام المذهب- 3
   .٢/٢٣:  شرائع اإلسالم - 4
   .٢/٦٣: جدة، مكتبة اإلرشاد ) : هـ١٣٣٢ت(محمد بن يوسف بن عيسى أطفيش :  شرح النيل وشفاء العليل - 5
يل النـسفي الـسمرقندي إسـماعنجم الدين بـن حفـص عمـر بـن محمـد بـن : طلبة الطلبة في المصطلحات الفقهية :  ينظر - 6
أبو الفـتح :  ، والمغرب في ترتيب المعرب ١٠٦: م ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ١ خليل الميس، بيروت، دار القلم، ط) :هـ٥٣٧ت(

  . ٤٩٧الواو مع الهاء: بيروت، دار الكتاب العربي) : هـ٦٠٦ت( على ناصر بن عبد السيد بن
بيـروت، ) : هــ٨٦١ت(م واحد اإلسكندري، السيواسي المعروف بـابن الهمـاكمال الدين محمد بن عبدال:  شرح فتح القدير - 7

   .٩:١٩: هـ ١٣٨٦، ٢طدار الفكر، 



  )٦١(                 الدراسة المقارنة لمسائل مختارة    - الفصل الثالث         القسم الدراسي   

   .)١())ّتمليك متمول بغير عوض إنشائي : (( ّوعرفها المالكية بأنها 
  .)٢())ًتمليك العين بال عوض في حال الحياة تطوعا : (( ّوأما الشافعية فعرفوها بأنها 
   .)٣()) تمليك عين في الحياة بغير عوض : (( ّوعرفها الحنابلة بقولهم 
   .)٤())ص بالقربة ٍتمليك عين في الحياة من غير عوض ال تخت: (( ّوعرفها الزيدية بأنها 
ًمنجزا مجرد عن  ًتمليكا المقتضي تمليك العين من غير عوض هي العقد: ((ّوعرفها اإلمامية بقولهم

   .)٥())القربة
   .)٦())تمليك بال عوض: (( ّوأما األباضية فعرفوها بأنها 

ًيتبين مما سبق من التعريفا ت أن الفقهاء ذكروا قيودا احترازية للهبة، فمن ذكر تم ليك العين، ليخرج ّ
ّمنها العارية واإلجارة، أي المنافع ، ومن ذكر بال عـوض ليخـرج منهـا البيـع، وأمـا تقييـد بعـضهم بكونهـا 
في حال الحياة، ليخرج منها الوصية، وتقييد بعضهم بـالتطوع أو كونهـا ال تخـتص بالقربـة، ليخـرج منهـا 

أحدهما عـام، وتـشمل بـذلك الـصدقة والهديـة،  : الزكاة وما أشبهها؛ ولذلك يمكن القول بأن للهبة معنيين
وهذا ما يتوافق به المعنى اللغوي واالصطالحي، ومعنـى خـاص، وبـذلك تطلـق الهبـة علـى مـا ال يقـصد 

  .  ّله بدل، وعليه ينطبق على من عرف الهبة بأنها تمليك بال عوض 

  األصل في مشروعيتها  : الفرع الثالث

  .الكتاب والسنة واإلجماع 
   :ا الكتابأم   

sŒ# �:  فقوله تعالى  Î)uρ ΛäŠÍh‹ ãm 7π ¨ŠÅs tF Î/ (#θ –Šys sù z |¡ ôm r' Î/ !$ pκ÷]ÏΒ ÷ρr& !$ yδρ–Š â‘ 3 � )٧(  
   .)٨(المراد بالتحية العطية ، وقيل المراد بالتحية السالم واألول أظهر : وجه الداللة 

                                                 
  .٤١٩:  شرح حدود ابن عرفة - 1
  .٣/٥٥٩ :بيروت، دار الكتب العلمية) : هـ٩٧٧ت( شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني : مغني المحتاج - 2
محمـد : ، تحقيـق )هــ٨٨٥ت(أبـو الحـسن عـالء الـدين بـن سـليمان المـرداوي : ف  اإلنصاف في معرفة الراجح من الخـال- 3

  .٧/١١٦: بيروت، دار إحياء التراث العربي حامد القفي، 
   .٥/١٣١:  البحر الزخار - 4
   .٢/١٧٩:  شرائع اإلسالم - 5
بيــروت، دار ) : ـهــ١٢٩٩ت(أبــو عبــداهللا محمــد بــن أحمــد المعــروف بالــشيخ علــيش :  مــنح الجليــل شــرح مختــصر خليــل - 6

ي أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الظــاهر: ، والمحلــى باآلثــار ٣/٥٥٨: ومغنــي المحتــاج ، ٨/١٧٤: الفكــر 
  .٢/٥: وشرح النيل وشفاء العليل ، ٨/٦٧: بيروت، دار الفكر) : هـ٤٥٦ت(
   .٨٦يةمن اآل:  سورة النساء - 7
نــدي الــساسي المغربــي، عنــي بتــصحيحه محمــد أف) : هـــ٤٨٣ت(د السرخــسي لإلمــام محمــد بــن أحمــ: المبــسوط :  ينظــر - 8

  .٢١/٤٨ : ٢المعرفة، طبيروت، دار 



  )٦٢(ائل مختارة                  الدراسة المقارنة لمس-الفصل الثالث             القسم الدراسي   

θ#) �: وقوله تعالى  çΡuρ$ yè s?uρ(  ’ n? tã Îh�É9 ø9 $# 3“ uθ ø)−G9 $#uρ � )١(.   

   .)٢(حثت اآلية على التعاون على البر ، والهبة بر : وجه الداللة

   :وأما السنة

   .)٣()) تهادوا تحابوا : (( �فقوله  

   .)٤(ادي، والهدية هبة ّدل الحديث على الندب في الته: وجه الداللة 

  . )٦())  شاة )٥(يا نساء المسلمات ال تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن: (( � وقوله 

صــلى اهللا عليــه سلمين، ونهــى حــث النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم علــى الهديــة بــين المــ: وجــه الداللــة 
ّعن تحقير الهدية وان كانت قليلة، مما يدل على مشروعيتها ومكانتها ؛وسلم     ألنها تثبت المحبة بين ٕ

   .)٧(المسلمين 

   :ّوأما اإلجماع

   .)٨( فانعقد اإلجماع على استحباب الهبة
    
     

                                                 
  .٢يةجزء من اآل:  سورة المائدة - 1
   .٣/٥٨٨: مغني المحتاج :  ينظر - 2
محمـد فـؤاد : ق ، تحقيـ)هــ٢٥٦ت(أبو عبداهللا محمـد بـن إسـماعيل البخـاري الجعفـي : األدب المفرد .   أخرجه  البخاري - 3

لــى الهبــة بــاب التحــريض ع:  كتــاب الهبــات ٢٠٨: م ١٩٨٩-هـــ ١٤٠٩، ٣بيــروت، دار البــشائر اإلســالمية، طعبــدالباقي، 
لبخـاري ًأمـا تهـادوا تحـابوا فـورد موصـوال مـن حـديث أبـي هريـرة أخرجـه ا: ، وقال السيوطي ٥٩٤رقم والهدية صلة بين الناس 

تبــة مــصر، المك: )هـــ٩١١ت(حمن بــن أبــي بكــر الــسيوطي أبــو الفــضل عبــدالر: لحوالــكتنــوير ا: ينظــر . فــي األدب المفــرد 
   . ٢/٢١٤: م ١٩٦٩  -هـ ١٣٨٩التجارية الكبرى ، 

   .٦/١١٧:  بدائع الصنائع - 4
ّهو عظم قليل اللحم ، وهو خف البعير كالحافر للدابة  :  فرسن-  5    .٦/١٦٣)فرس: (لسان العرب . ّ
اب الحـــث علـــى  بـــ٢/٧١٤: ، وصـــحيح مـــسلم ٢٤٢٧ كتـــاب الهبـــة وفـــضلها رقـــم الحـــديث ٢/٩٠٧:  صـــحيح البخـــاري - 6

   .١٠٣٠وال يمتنع من القليل الحتقارها رقم الحديث الصدقة ولو بالقليل 
  .٦/٢٩٥: مغني المحتاج :  ينظر- 7
ـــدين محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبـــي أحمـــد ا: تحفـــة الفقهـــاء - 8 ـــة، بيـــروت، دار ا) : هــــ٥٣٩ت(لـــسمرقندي عـــالء ال لكتـــب العلمي

، ١بيــروت، دار الفكــر، ط) : هـــ٦٢٠ت( أبــو عبــد اهللا بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي :، والمغنــي ٣/١٥٩:م١٩٨٤-هـــ١٤٠٥
بيـروت، دار ): هــ٩٧٧ت(شمس الدين محمد بن أحمد الـشربيني :  في حل ألفاظ أبي شجاع اإلقناع ، و٥/٣٧٩: هـ ١٤٠٥

 ، ٢/٣٦٥ :هـ١٤١٥الفكر، مكتب البحوث والدراسات، 



  )٦٣       (           سائل مختارة    الدراسة المقارنة لم-الفصل الثالث         القسم الدراسي   

  المطلب الثاني
  بةآراء الفقهاء في اشتراط القبض لملك العين الموهو

اط القــبض فــي ملــك العــين الموهوبــة ّإال أنهــم اختلفــوا فــي اشــتر علــى اســتحباب الهبــة؛اتفــق الفقهــاء 
  :لى قولينع

وهـو . القـبض شـرط للـزوم الهبـة، حتـى أنـه ال يثبـت الملـك للموهـوب لـه قبـل القـبض: القول األول
روايـــة عـــن  و)٣( والـــشافعية)٢(، وذهـــب إليـــه الحنفيـــة)١(�أبـــي بكـــر وعمـــر وعثمـــان وعلـــي  مـــروي عـــن
، )٦( والنخعي والثوري والحسن بن صالح)٥(وبه قال األوزاعي، )٤(في المكيل والموزون خاصة الحنابلة
ر  غيـ صحيحةوقيد الشافعية الهبة بأن تكون .)٩(، وقول عند اإلباضية)٨(، وبعض الزيدية)٧(واإلمامية
     .)١٠( ثوابالوذات  - ًعبدك عني مجاناكما لو قال أعتق  -  الضمنية

  . ر واإلجماع والمعقول  هذا القول بأدلة من السنة واآلثواستدل أصحاب
  : السنة  فمن-١
  .)١١()) ّال تجوز الهبة إال مقبوضة : ((  أنه قال� روي عن النبي  - أ

ّأن المراد هنا نفي الملك قبل القبض، ال نفي الجواز، فدل الحديث على أنـه ال يترتـب : وجه الداللة 
    .)١٢(ّ إال بعد القبضعلى العقد اآلثار

                                                 
حمــد نجيــب ســراج الــدين، قطــر إحيــاء التــراث، ، م)هـــ٣١٨ت(أبــو محمــد بــن إبــراهيم بــن المنــذر النيــسابوري :  اإلشــراف - 1
   .٥/٣٧٩: ، والمغني ٣٩٠-١/٣٨٩: ١ط
محجـن البـارعي فخـر الـدين عثمان بن علي بن : ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، وحاشية الشبلي١٢/٥٦:  المبسوط -2 
    .٥/٩١:هـ  ١٣١٣، ١القاهرة، بوالق، المطبعة األميرية الكبرى، ط) : هـ٧٤٣ت(عي الزيل

 ٣/٥٥٨:  مغني المحتاج - 3
  .٣٨١ ـ٥/٣٧٩:  المغني - 4
  .٢/١٩٢: م ٢٠٠١-هـ١٤٢١، ١، ط بيروت، دار الفكر:عبداهللا محمد الجبوري.د:  موسوعة فقه اإلمام األوزاعي-5
  .٥/٣٧٩:  المغني - 6
   .٢/١٧٩:  اإلسالم  شرائع- 7
   .٥/١٣١:  البحر الزخار - 8
  .١٢/٢٠:  شرح النيل وشفاء العليل - 9

اري الــسنيكي، المــصري أبــو زكريــا محمــد بــن محمــد بــن زكريــا األنــص: أســنى المطالــب شــرح روض الطالــب :  ينظــر - 10
 .ية وذات الثواب لتخرج الهبة الضمن:  وذكر فيه .٢/٤٨٢: بيروت، دار الكتاب اإلسالمي ) : هـ٩٢٦ت(

، )هــ٨٥٢ت(أبو الفضل أحمد بن علـي بـن حجـر العـسقالني : الدراية في تخريج أحاديث الهداية. لم أجده: قال ابن حجر - 11
ال : ((قلـت غريـب، ورواه عبـد الـرزاق مـن النخعـي: ، وقـال الزيلعـي٢/١٨٣:عبداهللا هاشـم اليمـاني، بيـروت، دار المعرفـة: تحقيق

، )هــ٧٦٢ت(أبو محمد عبداهللا بن يوسف الحنفـي الزيلعـي : نصب الراية)).  والصدقة تجوز قبل القبضتجوز الهبة حتى تقبض
                                                                                                  .٤/١٢١: كتاب الهبة: هـ١٣٥٧محمد يوسف البنوري، مصر، دار الحديث، : تحقيق

   .٥/٩١: تبيين الحقائق :  ينظر - 12



  )٦٤( الدراسة المقارنة لمسائل مختارة                 -             الفصل الثالثالقسم الدراسي   

إنــي أهــديت : (( أم ســلمة، قــال  �ّ عــن أم كلثــوم بنــت أبــي ســلمة، قالــت لمــا تــزوج رســول اهللا -ب 
ّترد، ّت، وال أرى الهديـة التـي أهـديت إليـه إال سـّمن مسك وحلة وأني ال أراه إال قـد مـاًإلى النجاشي أواقا 

ّفإذا ردت إلي فهو لك ، أو لكن ّ، فكان كما قال، هلك النجاشي، فلما ردت إليه الهدية، أعطى كل امرأة ّ ّ
   .)١()) من نسائه أوقية من ذلك المسك، وأعطى سائره أم سلمة، وأعطاها الحلة 

ّو كانت تملك بغير قبض لما ردت إلـى رسـول اهللا صـلى ّدل الحديث على أن الهدية ل: وجه الداللة 
ًاهللا عليه وسلم ، فلما ردت بعد مـوت النجاشـي وقبـل القـبض ، كـان ذلـك دلـيال علـى أنـه ال يثبـت الملـك  ّ ّ

   .)٢(ّفي الهبة إال بالقبض
   :ثرومن اآل -٢
أي بنيـة لـيس : لمـا حـضرت أبـا بكـر الوفـاة ، قـال : ((  عن عائشة أم المؤمنين رضـي اهللا عنهـا -أ

ّإلــي غنــى منــك ، وال أعــز علــي فقــرا منــك ، وأنــي كنــت قــد نحلتــك جــداد عــشرين وســقا مــن أحــد أحــب ّّ 
فاقتـسموه ... ٕأرضي التي بالغابة ، وانك لو كنت أحرزتيه كان ذلك ، فإذا لم تفعلي ، فإنمـا هـو للـوارث 

   .)٣())على كتاب اهللا 
ما بال أقوام ينحلون أبناءهم ، فإذا مات : (( نه ، قال  روي عن عمر بن الخطاب رضي اهللا ع-ب      

ّقـد كنـت نحلـت ابنـي كـذا وكـذا ، ال تحـل إال : ٕمالي وفي يـدي ، واذا مـات األب ، قـال : االبن، قال األب 
  . )٤())لمن حازه وقبضه عن أبيه 

 أن أحـق مـن يحـوز نظرنا في هذه النحول ، فرأينا: ((  روي عن عثمان رضي اهللا عنه أنه قال -جـ      
   .)٥())على الصبي أبوه 

       .)٦(ّدلت هذه اآلثار على أن الهبة ال يتم تملكها إال بالقبض: وجه الداللة

                                                 
طفى عبــد مــص:  تحقيــق ،)هـــ٤٥٠ت( أبــو عبــد اهللا محمــد بــن عبــداهللا الحــاكم النيــسابوري:  المــستدرك علــى الــصحيحين - 1

، وقـال حـديث ٢٧٦٦ كتاب النكاح، رقم الحديث٢/٢٠٥:م ١٩٨٤-هـ١٤١١، ١بيروت، دار الكتب العلمية، طالقادر عطا، 
 وسـنن البيهقـي ،٤/١٤٨: مجمـع الزوائـد. منكـر ومـسلم الزنجـي ضـعيف :  وتعقبـه الـذهبي بقولـه،صحيح اإلسناد ولم يخرجـاه

عطـــا، مكـــة محمـــد عبـــد القـــادر : ، تحقيـــق )هــــ٤٥٨ت(موســـى البيهقـــي أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن الحـــسين بـــن علـــي بـــن : الكبـــرى 
 بــــــاب المــــــسك طــــــاهر يحــــــل بيعــــــه وشــــــراؤه والــــــسلف فيــــــه، رقــــــم ٦/٢٦:م ١٩٩٤-هـــــــ١٤١٤المكرمــــــة، مكتبــــــة دار البــــــاز، 

) : هـــ٢٤١ت(اني أبــو عبــد اهللا أحمــد بــن حنبــل الــشيب: مــسند أحمــد بــن حنبــل . ورواه أحمــد بلفــظ مقــارب ، ١٠٩١٠الحــديث
إتحـاف المهـرة بزوائـد :  ، وينظـر٢٧٣١٧ ، رقـم الحـديث � شيبة بـن عثمـان  حديث أم ولد٦/٤٠٤: مؤسسة قرطبةمصر، 

  .٣/٣٩٥: المسانيد العشرة 
  .٢/٣٦٦: للشربيني: اإلقناع :  ينظر - 2
   .١٦٥٠٧ باب النحل رقم الحديث ٩/١٠١ :مصنف عبدالرزاق. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه - 3
، ومـصنف عبـدالرزاق ١١٧٣٣ رقـم الحـديث  باب يقـبض،٦/١٠٧: بيهقي الكبرى سسنن ال. قي وعبدالرزاق أخرجه البيه- 4
  . ١٦٥٠٩بابى النحل حديث رقم  ٩/١٠٢: 
  .١٦٥١٠ باب النحل رقم الحديث ٩/١٠٣:  مصنف عبدالرزاق - 5
  .٣٨٥، ٥/٣٧٩: ، والمغني٢/٤٩: المبسوط :  ينظر-  6



  )٦٥            (   الدراسة المقارنة لمسائل مختارة     - الفصل الثالث          القسم الدراسي   

 ، وابــن شــبرمة ، وعثمــان البتـــي،العزيز روى عبــدالرزاق عــن شــريح ، وعطــاء ، وعمــر بـــن عبــد -د
   .)١())ّأنهم ال يجيزون الهدية وال يجعلونها الزمة إال بعد القبض((

   : ا االجماعّأم -٣

فاستدلوا بإجماع الصحابة رضـي اهللا عـنهم ، فـإن هـذا القـول هـو مـروي عـن أبـي بكـر وعمـر رضـي 
اتفق أبـو : (( قدامة عن المروزي أنه قال ونقل ابن . اهللا عنهما، ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف 

  )٢())ّبكر وعمر وعثمان وعلي أن الهبة ال تجوز إال مقبوضة 

  :اآلتياستدلوا ب ف:ا المعقولّأمو -٤

لـــه واليـــة مطالبـــة الواهـــب دون القـــبض لثبـــت للموهـــوب  إن الهبـــة عقـــد تبـــرع ، فلـــو صـــحت مـــن -أ
   .)٣( فتصير عقد ضمان ، وهذا تغيير للمشروعبالتسليم،

؛ فلـذا يتـأخر الملـك  انتفـاء عـوض الهبـة يـضعف مـن سـببية العقـد ، إلضـافة الملـك للموهـوب لـه-ب
   .)٤( العقد بالقبض يتقوىإلى أن

ــاني  وهــو ، ع الواهــب عــن التــسليم أجبــر عليــهٕ، واذا امتنــلــك ينتقــل للموهــوب لــه بمجــرد العقــدالم :القــول الث
ٕ، واليـه ذهـب المكيـل والمـوزون في غيـر )٧(، ورواية عن الحنابلة)٦(يم في القد، والشافعي)٥(المشهور عند المالكية

  .)١٢(والمشهور عند اإلباضية ،)١١(، وبعض الزيدية)١٠(والحسن البصري ،)٩(، وداود)٨(أبو ثور
                                                 

  .١٦٥١٣ ، ١٦٥١٢، ١٦٥١١باب النحل رقم الحديث  ٩/١٠٣:  مصنف عبدالرزاق - 1
  .٥/٣٧٩ ينظر المغني - 2
   .٦/١٢٣:  بدائع الصنائع - 3
   .٥/٩١:  ، وتبيين الحقائق مع حاشية الشلبي ٥/٦١:  المبسوط - 4
 .٤/١٠١ :بيروت، دار الكتب العلمية): هـ١٢٣٠ت(محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي:  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير- 5
  .٣٠٩: هـ ١٤١٤ ، ١، طبيروت، دار الخير) : هـ٨٢٩ت(لحصيني الدمشقي أبو بكر محمد بن ا:  كفاية األخيار- 6
  .٥/٣٧٩:  المغني - 7
  .نفسه المصدر - 8
م هــ ، أخـذ العلـ٢٠٠هو أبو سليمان داود بن علي بن خلف بن سليمان األصبهاني، ثم البغدادي إمام أهل الظاهر، ولد سـنة -9

عـن إسـحاق وأبــي ثـور، كـان مــن المتعـصبين للـشافعي وصــنف كتـابين فــي فـضائله، انتهـت إليــه رئاسـة العلـم ببغــداد، تـوفى ســنة 
جمـال الـدين األسـنوي : ، وطبقـات الـشافعية٢/٥١: ، العبر في خبر مـن غبـر١٢٠- ١٣/٩٧سير أعالم النبالء : ينظر. هـ٢٧٠
ــ٧٧٢ت( ــ١٣٩٠، ١بعـــة اإلرشـــاد، بغـــداد، طعبـــد اهللا محمـــد الجبـــوري، مط: ، تحقيـــق)هــ ّ وأمـــا قـــول داود  .٢/٧٧: م ١٩٧٠- هــ

  .٨/٨٣: المحلى: فينظر
محمـد فـؤاد : ، تحقيـق )هــ٨٥٢ت( أبـو الفـضل أحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقالني : شرح صـحيح البخـاري فتح الباري- 10

  .٢/١٠: لنيل ، وشرح ا٥/٢٢٢ :هـ ١٣٧٩عبد الباقي، ومحب الدين الخطيب، بيروت، دار المعرفة، 
   .٥/١٣١:  البحر الزخار - 11
  .١٢/١٠:  شرح النيل -12



  )٦٦( الدراسة المقارنة لمسائل مختارة                 -الفصل الثالث             القسم الدراسي   

  .ا القول بالكتاب ، والسنة ، والقياس واستدل أصحاب هذ
   : الكتابفمن -١

yγ$ � :قوله تعالى •ƒ r' ‾≈ tƒ š Ï%©!$# (# þθãΨtΒ#u (#θèù÷ρr& ÏŠθ à)ãèø9 $$ Î/ 4 �)١(.   
الهبــة أحــد أنــواع العقــود ، والقــبض هــو الوفــاء بهــا ، فلــو لــم تكــن الهبــة صــحيحة قبــل :وجــه الداللــة 

  .القبض لم أمر بالوفاء بها 

   :السنة ومن -٢

   .)٢())العائد في هبته كالعائد في قيئه :(( �قوله  -أ

  .)٣())جع في قيئهليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب ير:((� قوله -ب

   .)٤(أن الرجوع في القيء حرام، فكذلك ما شبه به وهو الرجوع في الهبة: وجه الداللة
  :فاآلتي:  ّأماالقياس -٣     

  .)٥(الهبةعلى الوصية والوقف؛ لجامع بينها،فكل منها عقد تبرع، فال يعتبر فيه القبضقياس  -أ      
   . )٦( قياس الهبة على البيع؛ ألن كال منهما عقد الزم، فال يتوقف على القبض في نقل الملك-ب      
  .)٧(رد العقد فكل منهما إزالة ملك بغير عوض، فلزم بمجس الهبة على العتق؛ لجامع بينهما قيا- جـ      
      
  
     

                                                 
   .١ آية جزء من: سورة المائدة -1
 ، وصـــــــــحيح ٢٤٤٩ بـــــــــاب هبـــــــــة الرجـــــــــل المرأتـــــــــه والمـــــــــرأة لزوجهـــــــــا رقـــــــــم الحـــــــــديث ٢/٩١٥:  صـــــــــحيح البخـــــــــاري - 2

ٕ الصدقة والهبة بعد القبض إال ما وهبه لولده وان تحريم الرجوع في٣/١٢٤١:مسلم  ، وصـحيح ابـن ١٦٢٢سفل رقم الحـديث ّ
مؤســـسة  بيـــروت، شـــعيب األرنـــاؤوط ،:، تحقيـــق )هــــ٣٥٤ت(أبـــو حـــاتم محمـــد بـــن حبـــان بـــن أحمـــد التميمـــي البـــستي  :ان حبــ

   .٥١٢١رقم الحديث باب الرجوع في الهبة، ١١/٥٢٢ م١٩٩٣-هـ١٤١٤، ٢الرسالة، ط
أبـو عبـد الـرحمن :، وسـنن النـسائي٢٤٧٩ رقـم ه وصـدقتهألحد أن يرجع في هبتـ باب ال يحل ٢/٩٢٤:  صحيح البخاري -3

، ١عبـــد الغفـــار ســـليمان البنـــداري وســـيد كـــسروي، بيـــروت، دار الكتـــب العلميـــة، ط: ، تحقيـــق)هــــ٣٠٣ت(بـــن شـــعيب النـــسائي
، وســنن ٦٥٢٩بـاس فــي العائـد فـي هبتــه رقـم  ألفـاظ النــاقلين لخبـر عبـداهللا بــن ع بـاب اخــتالف٤/١٢٣: م ١٩٩١-هــ١٤١١
   .١١٧٩٩ والد فيما وهب لولده ، رقمّيرجع فيما وهب ألحد إال الن قال ال يحل لواهب أن  باب م٦/١٨٠: البيهقي

، ١دمشق، دار المصطفى، ط: مصطفى الخن. مصطفى البغا، د. د:  الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي- 4
  .م ٢٠٠٨هـ ـ ١٤٢٩

   .٦/٣٨١:  مواهب الجليل شرح مختصر خليل - 5
  .٥/٣٦٣:  ، والمبدع ٦/٢٧٣: لمغني  ا- 6
 . المصدران نفسهما - 7



  )٦٧       (              الدراسة المقارنة لمسائل مختارة -الفصل الثالث         القسم الدراسي   

  :الترجيح 

  ّقول الجمهور بأن الهبة ال تلزم إال بالقبض هو الراجح ؛ لظهور األدلة التي الذي يبدو لي أن 

  :ثاني فيه نظر ، وال يسلم من المناقشة استدلوا بها ، وأن ما استدل به الفريق ال

  .فإن اآلية التي استدلوا بها هي عامة جاء ما يخصصها 

فإنها محمولة على الرجوع عن الهبـة بعـد القـبض ، فقـال النـووي رحمـه التي ذكروها، ّوأما األحاديث 
   .)١()تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد اإلقباض هذا ظاهر في:(اهللا 

اس الذي ذكروه ، فال يصح القياس علـى الوقـف والوصـية والعتـق ؛ ألن الوقـف إخـراج ملـك ّوأما القي
  .إلى اهللا تعالى ، فخالف التمليكات 

: ثـم إن مالكـا رحمـه اهللا يقــول . )٢(، والعتـق إسـقاط حـق ولـيس بتمليــكوالوصـية تلـزم فـي حـق الــوارث
 القــبض قبــل ممــات الواهــب ، فكــذلك الرجــوع بــأن الهبــة غيرالمقبوضــة ال يلــزم الورثــة تــسليمها إذا لــم يــتم

بأن الهبـة غيـر المقبوضـة ال يلـزم الورثـة تـسليمها إذا لـم يـتم القـبض قبـل ممـات الواهـب، فكـذلك الرجـوع 
وروي عن اإلمام أحمد رحمه اهللا في الهدية أنها ترجع إلى المهـدي بعـد موتـه مـا لـم  ،)٣(حياته  فيها في
   .)٤(تقبض

  

  

  

  

  

  

  

  

     
  

                                                 
  . ١٦٢٢، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض ، رقم الحديث ١١/٦٤: شرح النووي على صحيح مسلم  -1
  .٥/٣٦٣:  ، والمبدع ٥/٣٧٩:  المغني - 2
   .٧/٢٣٨: البن عبدالبر :  التمهيد - 3
   .٥/٣٨٠:  المغني - 4



  )٦٨( الدراسة المقارنة لمسائل مختارة                 -             الفصل الثالثم الدراسيالقس   

  لمبحث الثانيا
  السلم في الحيوان
  المطلب األول

  تعريف السلم ومشروعيته
  .تعريف السلم : الفرع األول 

   .)١(هو السلف وزنا ومعنى ، وأسلمت إليه أسلفت: لغة : السلم 

  : ،منها ّ الفقهاء بتعريفات عدةعرفه:ًحا واصطال

   .)٢())هو بيع آجل بعاجل : (( عرفه الحنفية بقولهم 

ــــــــــه  ــــــــــوه بأن ــــــــــة فعرف ــــــــــصفة بعــــــــــوض : (( ّوأمــــــــــا المالكي ــــــــــي الذمــــــــــة محــــــــــصور بال ــــــــــوم ف ــــــــــع معل                  بي
   .)٣())ًحاضرا، أو ما هو في حكم الحاضر إلى أجل معلوم 

   .)٤())تعجيله موصوف في الذمة ببدل يجب هو بيع(( :ّوأما الشافعية فعرفوه بأنه

    .)٥()) أجل إلى تسليم عوض حاضر في عوض موصوف في الذمة: ((وعرفه الحنابلة بقولهم 

  .)٦())ن ، وتأجيل اآلخر مع شروط مخصوصةتعجيل أحد البدلي: (( ّوأما الزيدية فعرفوه بقولهم 

  .)٧())حكمه أو في ، معلوم بمال حاضرأجلهو ابتياع مال مضمون إلى : ((وعرفه اإلمامية بأنه

شـــراء بنقـــد مـــوزون حاضـــر لنـــوع مـــن المثمنـــات معلـــوم بعيـــار وأجـــل، ومكـــان ((  :وعرفـــه اإلباضـــية
   .)٨())ٕمعلومات واشهاد 

ًتبين من ذلك أن الفقهاء اختلفوا في تعريـف الـسلم تبعـا ال ، فقـد ذهـب خـتالفهم فـي الـشروط المعتبـرة فيـهّ
ّوأمــا الــشافعية فلــم يــذكروا . ًلــى ذكــر األجــل ، وهــذا احتــرازا مــن الــسلم فــي الحــال الفقهــاء ســوى الــشافعية إ

  .ًاألجل ؛ لكونهم أجازوا السلم حاال أو مؤجال،كما اتفق الفقهاء على اشتراط قبض رأس المال

                                                 
   .٢٨٦السين مع الالم وما يثلثهما : المصباح المنير - 1
: )هـــ١٠٧٨ت(امــادا المــدعو شــيخ زادة عبــدالرحمن بــن شــيخ محمــد بـن ســليمان د: فــي شــرح ملتقــى األبحـر  مجمـع األنهــر-2

   .٢/٩٧ : هـ١٣٢٧المطبعة العثمانية ، 
  .٢٩٣:  شرح حدود ابن عرفة - 3
   .٢/١٢٢:  أسنى المطالب - 4
   .٣/٢٩٠:  القناع  كشاف- 5
   .٤/٣٩٧:  البحر الزخار - 6
  .٢/٥٥:  شرائع اإلسالم - 7
  .٢٠/٦٣٢:  شرح النيل وشفاء العليل - 8



  )٦٩( الدراسة المقارنة لمسائل مختارة                 -الفصل الثالث             القسم الدراسي   

؛ لــذلك ذكــروا فــي التعريــف مــا يــشير  أجــازوا تأجيلــه اليــومين والثالثــةالمالكيــة ّفــي مجلــس العقــد، إال أن
 علـــى ذلـــك ، فـــذكروه فـــي ّ، أمـــا األباضـــية فاشـــترطوا اإلشـــهاد)ومـــا هـــو فـــي حكـــم الحاضـــر(لـــذلك وهـــو 
   .التعريف

   : أصل مشروعيته:  الفرع الثاني

  الكتاب ، والسنة ، واإلجماع 

   :ابّأما الكت

$ �:لىفقوله تعا    yγ•ƒ r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒ Î) ΛäΖtƒ#y‰s? A ø y‰Î/ #’n<Î) 9≅ y_r& ‘wΚ|¡ •Β çνθ ç7 çFò2$$ sù 4 �)١(.  
ّأشـهد أن الـسلف المـضمون إلـى أجـل قـد أحلـه اهللا : قال ابن عباس رضـي اهللا عنهمـا : وجه الداللة 

   .)٢( تعالى في الكتاب وأذن فيه ثم تال هذه اآلية

   :ّوأما السنة

قـــدم النبـــي صـــلى اهللا عليـــه وســـلم المدينـــة ، وهـــم : فعـــن ابـــن عبـــاس رضـــي اهللا عنهمـــا ، قـــال  -١
أســلف فـــي تمـــر مـــن : (( يــسلمون فـــي الثمــار الـــسنة والـــسنتين ،فقــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليــه وســـلم 

   .)٣())، ووزن معلوم إلى أجل معلوم فليسلف في كيل معلوم

   :ّأما اإلجماع

   .)٤(أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز: فقال ابن المنذر     

  

  

  

                                                 
  .٢٨٢ آية جزء من: سورة البقرة - 1
أبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر  :، وتفـسير ابـن كثيـر٣١٣٠ رقم الحديث ٢/٣١٤: المستدرك على الصحيحين  - 2

   .٣/٢٥٥:للقرطبي : الجامع ألحكام القرآن  و ،١/٣٣٥: هـ ١٤٠١بيروت ، دار الفكر ، ): هـ٧٧٤ت(الدمشقي 
، ٢١٢٥كتـاب الـسلم حـديث ٢/٧٨١: صحيح البخـاري . مسلم وأبو داود ، وابن ماجه ، والدار قطني و  البخاري أخرجه- 3

 بــاب فــي الــسلف ، رقــم الحــديث ٣/٢٧٥:  ، وســنن أبــي داود ١٦٠٤ الحــديث  بــاب الــسلم ، رقــم٣/١٢٢٦: صــحيح مــسلم 
 ، وسـنن ٢٢٨٠رقم الحديث لوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم،  باب السلف في كيل مع٢/٧٦٢:  ، وسنن ابن ماجه ٣٤٦٣

 .٦ كتاب البيوع ، رقم الحديث ٣/٤: الدار قطني 
: م١٩٩٥هــ ـ١٤١٦، ١ة والنـشر، طمـصر، دار الـسالم للطباعـ: عبد اهللا العبادي:  شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - 4
  .٤/٢٧٥: ، والمغني ٣/١٧٢٩



  )٧٠( الدراسة المقارنة لمسائل مختارة                 - الفصل الثالث            القسم الدراسي   

  المطلب الثاني
  آراء الفقهاء في السلم في الحيوان

   :ا في السلم في الحيوان إلى قولينّلشروط المعتبرة إال أنهم اختلفواتفق الفقهاء على جواز السلم با

جواز الـسلم فـي الحيـوان ،روي ذلـك عـن علـي ، وابـن عبـاس ، وابـن عمـر رضـي اهللا  : القول األول
  ، )١(، وأبي ثور والحكم،، والزهري، وعطاء، ومجاهدالحسن البصري، والنخعي، ومعنه

رحمهــم اهللا ، وهــو روايــة عــن عمــر ، وابــن مــسعود  )٤( بــن المــسيب ، وســعيد)٣(، والليــث)٢(واألوزاعــي
، وأحمـد فـي روايـة ، وهـو الظـاهر )٧(ة ، والـشافعي)٦(المالكيـةٕ، واليـه ذهـب )٥(رضي اهللا عنهما ، والشعبي

   .)١٠( ، والمشهور عند اإلمامية)٩(، والزيدية)٨(في المذهب

  : والتابعين والقياس احتج أصحاب هذا القول بالكتاب والسنة وآثار الصحابة

  : الكتاب فمن -١

$tΑ ﴿: قوله تعالى     s% …çµ‾ΡÎ) ãΑθ à)tƒ $ pκ̈ΞÎ) ×οt� s)t/ āω ×Αθ ä9 sŒ ç�� ÏVè? uÚ ö‘ F{$# Ÿω uρ ’Å+ó¡ s? ŷ ö� ptø: $# 

×π yϑ‾=|¡ ãΒ āω sπu‹ Ï© $ yγ‹Ïù 4 (#θ ä9$ s% z≈t↔ø9 $# |M÷∞ Å_ Èd, ys ø9 $$Î/ 4 $ yδθ çtr2 x‹sù $ tΒ uρ (#ρßŠ% x. šχθ è=yè ø�tƒ ∩∠⊇∪  ﴾)١١(.  

 قـام مقـام التعيـين ، فقـالوا إن اهللا سبحانه وتعالى وصف البقرة في كتابه العزيـز وصـفا: وجه الداللة 
بط بالصفة لما كان في وصفها لهم ته ، فلو لم يكن الحيوان ينضّبين: ، أي))اآلن جئت بالحق (( بعده 
   .)١٢(بيان

                                                 
   .١٨٧-٤/١٨٦:  ، والمغني ٨/٤٥:  المحلى باآلثار - 1
  .٢/١٥٨:  موسوعة فقه األوزاعي - 2
   .١/١١٢:  تفسير ابن كثير - 3
هــ ـ ١٣٩٥، ١ اإلرشاد، طبغداد، رئاسة ديوان األوقاف، مطبعة: هاشم جميل عبد اهللا . د: فقه اإلمام سعيد بن المسيب - 4

   .٣/٧٥ :م ١٩٧٥
   .٤/١٨٦:  المغني - 5
  .٥/٢١٦: للخرشي :  ، وشرح مختصر خليل ١/٣١٢: للقرطبي :  الجامع ألحكام القرآن - 6
  .٢/٢٣١:  أسنى المطالب - 7
  .٣/٢٩٠:  كشاف القناع - 8
  .٢/٤٠٣:  البحر الزخار - 9

  .٢/٥٥:  شرائع اإلسالم - 10
   .٧١ية اآل: لبقرة  سورة ا- 11
  .٣١٣-١/٣١٢: للقرطبي : الجامع ألحكام القرآن  12



  )٧١( سة المقارنة لمسائل مختارة                  الدرا-الفصل الثالث            القسم الدراسي   

  ،  السنةمنو -٢
أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أمــره أن يجهــز : (( عــن عبــداهللا بــن عمــرو رضــي اهللا عنــه  -أ
 الــصدقة ، فكــان يأخــذ البعيــر بــالبعيرين إلــى إبــل )١(فنفــدت اإلبــل ، فــأمره أن يأخــذ مــن قــالص، شاجيــ

  .)٢())الصدقة

   .)٣(إن هذا سلم ال قرض ، لما فيه من الفضل واألجل: داللة وجه ال

 عليــه وســلم اســتلف مــن رجــل أن رســول اهللا صــلى اهللا: ((  روي عــن أبــي رافــع رضــي اهللا عنــه -ب
، يقــضي الرجــل بكــره، فرجــع إليــه أبــو رافــع، فقــدمت عليــه إبــل مــن إبــل الــصدقة ، فــأمر أبــا رافــع أن ًبكــرا
ًلم أجد إال خيارا: فقال     .)٤())ّأعطه إياه إن خير الناس أحسنهم قضاء: ً رباعيا ، فقال ّ

   .)٥(فكما ثبت في الذمة قرض ، وجاز االقتراض فيه ، كذلك في السلم: وجه الداللة 

  .)٦())، كأنه ينظر إليها مرأة فتنعتها لزوجهاال تباشر المرأة ال: (( � قوله -جـ
  .)٧( النظر إليها لم ينه عنهلوال أن الوصف لها يقوم مقام: وجه الداللة 

   :)٨( التي أخرجها البخاري في صحيحه-أ: فهي  : ّأما آثار الصحابة والتابعين -٣

 أنـــه اشـــترى راحلـــة بأربعـــة أبعـــرة مـــضمونة عليـــه يوفيهـــا : ((  عـــن ابـــن عمـــر رضـــي اهللا عنهمـــا -١
  )) .بالربذة  صاحبها

                                                 
  .١٨/١٢٠قلص:تاج العروس: ينظر. ًجمع قلوص وهي أنثى اإلبل سميت قلوصا؛ لطول قوائمها ولم تجسم بعد:قالص_ 1
 ،٢٣٤٠م الحــديث  كتــاب البيــوع ، رقــ٢/٦٥: المــستدرك علــى الــصحيحين .  أخرجــه الحــاكم ، وأبــو داود ، والــدارقطني - 2

يــوان بــالحيوان  بــاب الرخــصة فــي الح٣/٢٥٠: حــديث  صــحيح علــى شــرط مــسلم ولــم يخرجــاه، وســنن أبــي داود هــذا : وقــال 
قــد وفــي إسـناده ابــن إسـحاق ، و .٢٦٣ كتــاب البيـوع ، رقــم الحـديث ٣/٦٩: ، وسـنن الــدار قطنـي ٣٣٥٧نـسيئة رقـم الحــديث 

: ينظـر .  الخالفيات من طريق عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده ، وصـححه البيهقي فيأختلف عليه فيه ، ولكن أورده 
   . ٥/٢٠٦إرواء الغليل : ينظر.  ، أختلف في صحته فمنهم من ضعفه ومنهم من حسنه٢٣٥: ابن حجر : التلخيص الحبير

) الماوردي  (هير بـ يب البصري، البغدادي، الشأبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حب: في الفقه الشافعي   الحاوي- 3
: ، والفقــه اإلســالمي فــي أســلوبه الجديــد ٥/٤٠٠ : م ١٩٩٤هـــ ـ ١٤١٤، ١بيــروت، دار الكتــب العلميــة، ط): هـــ ٤٥٠ت( 

  .٣٥٤: وهبة الزحيلي 
 ، وســنن ١٦٠٠م  بــاب مــن استــسلف شــيئا يقــضي خيــرا منــه ، وخيــركم أحــسنكم قــضاء ، رقــ٣/١٢٢٤:  صــحيح مــسلم - 4

فـي اسـتقراض البعيـر  بـاب مـا جـاء ٣/٦٠٩: ، وسنن الترمذي ٦٢١٠سالف الحيوان واستقراضه ، رقم  است٤/٤٠: البيهقي 
   . ٢٥٦٥ باب في الرخصة في استقراض الحيوان ، رقم ٢/٣٣١: ، وسنن الدارمي ١٣١٨، رقم 

 .٥/٢٤٥ : م١٩٩٤، بيروت ، دار العرب ، محمد حجي: دريس القرافي ، تحقيق شهاب الدين أحمد بن إ: الذخيرة - 5
 ، وصــحيح ابــن حبــان ٤٩٤٣، ٤٩٤٢لمــرأة فتنعتهــا لزوجهــا ، رقــم  بــاب ال تباشــر المــرأة ا٥/٢٠٠٧:  صــحيح البخــاري- 6
 .٩٢٣٢، ٩٢٣١ باشرة المرأة المرأة ، رقم ا م٥/٣٩٠: ، وسنن النسائي٤١٦٠ باب معاشرة الزوجين، رقم ٩/٤٦٨:
  .٥/٤٠١: للماوردي :  الحاوي - 7
 . باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة ٢/٧٧٦: ي  صحيح البخار- 8



  )٧٢(ة المقارنة لمسائل مختارة                  الدراس- الفصل الثالث            القسم الدراسي   

ه أحدهما ، وقال آتيـك بـاآلخر أنه اشترى بعيرا ، فأعطا: ((  عن رافع بن خديج رضي اهللا عنه -٢
  )) .هوا إن شاء اهللا ر، غدا

بعيــــر بــــالبعيرين، والــــشاة ال ربــــا فــــي الحيــــوان ، ال: ((  عــــن ســــعيد بــــن المــــسيب رضــــي اهللا عنــــه-٣
  . ))بالشاتين

 ر بعـشرين بعيـرا إلـىأنـه بـاع جمـال يـدعى عـصيف: ((  عن علي بن أبي طالب رضـي اهللا عنـه -ب
  .)١())أجل

   :وأما القياس -٤

أنـه صـلى اهللا عليـه : ((  ، فقـد روى مـسلم )٢(ًفيجوز السلم في الحيوان قياسا على جـواز القـرض فيـه
   .)٣())وسلم اقترض بكرا 

الحيـوان ، روي ذلـك عـن حذيفـة وعبـد الـرحمن بـن سـمرة ، وهـو عدم جواز السلم فـي  : القول الثاني
ٕ ،واليــه ذهــب )٤(روايــة عــن عمــر وابــن مــسعود رضــي اهللا عــنهم ، والــشعبي وســعيد بــن جبيــر رحمهــم اهللا

 ، وقـــول عنــــد )٩( ، واإلباضـــية)٨( والزيديـــة)٧(، وبــــه قـــال الظاهريـــة)٦(، وهـــو روايـــة عـــن أحمـــد)٥(الحنفيـــة
   .)١٠(اإلمامية

  .اب هذا القول بالسنة واآلثار والمعقول واستدل أصح

                                                 
بــاب مــن : ســنن البيهقــي الكبــرى ، و١٣٣٠، بــاب مــا يجــوز مــن بيــع الحيــوان بعــضه بــبعض، رقــم ٢/٦٥٢: موطأمالــك  - 1

، ١٩٩٨الحديث الحيوان، رقم  باب السلم في ٥/٢٥٠: نن الصغرى  ، والس١٠٨٨٢أجاز بالسلم في الحيوان ، رقم الحديث 
في الموطأ عن صالح عن الحسن بن محمد بن علي عن علي وفيـه انقطـاع بـين الحـسن وعلـي، وقـد : قال عنه ابن حجر و

ًروي مــا يعــارض هــذا روى عبــدالرزاق مــن طريــق ابــن المــسيب عــن علــي أنــه كــره بعيــرا ببعيــرين نــسيئة وروى بــن أبــي شــيبة 
هقــي عــن روايــة الحــسن بــن محمــد عنــه ، قــال النــووي بينهمــا رواه البي: ، وقــال ابــن الملقــن ٣/٣٣: تلخــيص الحبيــر . نحــوه
   .٧٨-٢/٧٧: خالصة البدر المنير . انقطاع

ة السعادة ، مطبع القاهرة ،) : هـ٤٧٤ت(أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي األندلسي : اإلمام مالكالمنتقى شرح موطأ  - 2
  .٣٥٣: هبة الزحيلي و:  ، والفقه اإلسالمي في ثوبه الجديد ٤/٢٩٣:هـ١٣٣١ ، ١ط
  .٧١ تقدم تخريجه ص- 3
   .٤/٢٨٦: ، والمغني ١/٣١٢: ، والجامع ألحكام القرآن١١٣-١/١١٢:  تفسير ابن كثير -4
  .٥/٢٠٩: ، وبدائع الصنائع ١٢/١٣١:  المبسوط - 5
  .٤/١٨٦: البن قدامة :  المغني - 6
  .٨/٣٩: البن حزم :  المحلى - 7
  .٢/٤٠٣:  البحر الزخار - 8
  .٢/٦٥٣:  شرح النيل وشفاء العليل - 9

   .٥٧-٢/٥٦:  شرائع اإلسالم - 10



  )٧٣( الدراسة المقارنة لمسائل مختارة                 -             الفصل الثالثالقسم الدراسي

  :فمن السنة  -١     
أن النبــــي صــــلى اهللا عليــــه وســــلم نهــــى عــــن الــــسلف فــــي  ((: اهللا عنهمــــاعــــن ابــــن عبــــاس رضــــي -أ

  .)١())الحيوان
  .)٢())ى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةنه: (( �بي روي أن الن -ب

ال يثبـت  ، ومـا؛ ألنـه ال يثبـت فـي الذمـةالحيوانمنع النساء في الحيوان ب �إن النبي : وجه الداللة 
   .)٣(في الذمة ال يجوز السلم فيه

   .)٤())، ووزن معلوم ّال تسلموا إال في كيل معلوم (( :� قوله -جـ
ّي قـد دل علـى أن الـسلم ال يثبـت إال فـي كيـل معلـوم ، ووزن معلـوم ،إن النه: وجه الداللة والحيـوان  ّ

   .)٥(كذلك ليس
  : ّأما اآلثار -٢
  .)٦())ا السلم في السنٕ، وان منهًإن من الربا أبوابا ال تخفى(( :روي عن عمر رضي اهللا عنه أنه قالف
  : ّوأما المعقول -٣

دة منـه؛ ، والحيـوان ال ينـضبط بالـصفة المقـصوبالـصفةّيه أن يكون مما ينضبط م ففيشترط في المسل
ّ، فالمقــصود منــه قوتــه، وان كــان مــن الــسوائم، فالمقــصود كثــرة الــدرألنــه إذا كــان مــن العوامــل وصــحة  ٕ

ّالنتاج، وان كان من المركوب، فالمقصود سرعة المشي، إلى غير ذلك، وهذا مما ال ينضبط ٕ.  
     

                                                 
صـحيح اإلسـناد ولـم يخرجـاه ، حـديث : ، وقـال ٢٣٤١ كتاب البيوع ، رقـم الحـديث ٢/٦٥: ى الصحيحين لستدرك ع الم- 1

ق بن إبراهيم بن جوتي، قال في إسناده إسحا : ، قال عنه الزيلعي٢٦٨ كتاب البيوع ، رقم الحديث ٣/٧١: الداقطني وسنن 
ّمنكـر الحـديث جـدا يـأتي عـن الثقـات بالموضـوعات، ال يحـل كتـب حديثـه إال علـى جهـة التعجـب، وقـال فيـه : فيه ابن حبـان  ً

 ٤/٤٦: نصب الراية. روى أحاديث موضوعة: الحاكم 
 الزجــر عــن ١١/٤٠١:  ابــن حبــان  بــاب المبايعــات المنهــي عنهــا مــن الغــرر وغيــره، وصــحيح١/١٥٦: المنتقــى البــن الجــارود - 2

وســسن ،  ٦٢١٣ بيــع الحيــوان بــالحيوان نــسيئة، رقــم ٤/٤١: ، وســنن النــسائي الكبــرى٥٠٢٨ّبيــع الحيــوان بــالحيوان إال يــدا بيــد، رقــم 
حــديث حــسن : ، وقــال عنــه١٢٣٧ بــاب مــا جــاء فــي كراهيــة بيــع الحيــوان بــالحيوان نــسيئة، رقــم الحــديث٣/٥٣٨: الترمــذي 

قال البيهقي في المعرفة قال الـشافعي عنـه غيـر ثابـت، قـال البيهقـي وأكثـر الحفـاظ ال يثبتـون سـماع : زيلعي صحيح، وقال ال
 �إنما يروى عن زياد بن جبير عن النبي :الحسن عن سمرة، ثم قال الزيلعي بعد ذلك قال الترمذي سألت البخاري عنه فقال

   .٤/٤٨: نصب الراية . ًمرسال
   .٤/١١٢: اشية الشلبي  تبيين الحقائق مع ح- 3
، وقـال ١٨٨/ ٤: حديث حسن صحيح، والزوائد : ، وقال عنه أبو عيسى١٢٨٢، الحديث رقم ٥/١٤٦: سنن الترمذي  - 4

  آخـر الجـزء٣/٤١١) : هـ٣١٦ت(أبو عوانة يعقوب بن إسحاق االسفرائني : مسند ابن عوانة ورجاله رجال الصحيح، و:عنه
  .٥٥٢٠رقم الحديث الحادي والعشرين من أصل سماع، 

  .٢/٤٠٤:  البحر الزخار - 5
، مــسند عمــر بــن ٣/٢٨٣:ه١٣٩٦، ١بيــروت، دار الكتــاب العربــي ، ط: أبــو عبيــد القاســم بــن ســالم : غريــب الحــديث  -6

: م ١٩٩١-ه١٤١١عبـد المعطـي قلعجـي، المنـصورة، دار الوفـاء، : تحقيـق: ابن كثيـر: وأقواله في أبواب العلم �الخطاب 
ورواه . ٤/١٨٩: م١٩٨٦-ه١٤٠١، ٥، بيــــروت، مؤســــسة الرســــالة، ط)هـــــ٩٧٥ت(المتقــــي الهنــــدي: نــــز العمــــالك، ١/٣٤٧

    .١/٥٥:  آل الشيخ بن عبدالعزيزصالح: الغليللتكميل لما فات تخريجه من إرواء ا.  عن ابن عمرالجوزجاني



  )٧٤( الدراسة المقارنة لمسائل مختارة                 - الثالث             الفصلالقسم الدراسي   

   :الترجيح

لكيـة ، والـشافعية ، ومـن وافقهـم ؛ لقـوة  رأي الجمهـور مـن الما ـ واهللا أعلـم ـالـراجحالـذي يبـدو لـي أن 
  .أدلتهم 

 ححه صـٕغيـر ثابـت ، وانف هـي عـن الـسلف فـي الحيـوان،ّ وأما ما استدل به الحنفية ، فـإن حـديث الن
 ابـن قـال  تكلـم فيهمـا العلمـاء،يجـوفٕاسحاق بن إبـراهيم بـن و  عبد الملك الذماري في إسناده؛ ألنالحاكم
ّمنكـر الحـديث جـدا يـأتي عـن الثقـات بالموضـوعات، ال يحـل كتـب حديثـه إال علـى  :  عن إسـحاقحبان ً

عبـــد الملـــك (( : وقـــال الحـــافظ الـــذهبي .)١(روى أحاديـــث موضـــوعة: جهـــة التعجـــب، وقـــال فيـــه الحـــاكم 
  )٢())ٕمختلف فيه، واسحاق بن إبراهيم مجهول

المــاوردي أن ذلــك فيمــا إذا كــان النــساء مــن : ّوأمــا حــديث النهــي عــن بيــع الحيــوان بــالحيوان، فقــال 
ًالطـرفين معـا وقـد حملــه علـى ذلـك للجمــع بينـه وبـين األحاديــث الدالـة علـى جــواز بيـع الحيـوان بــالحيوان 

   .)٣(نسيئة

في ، كالسلم إنما هذا فيما كان موزونا ومكيال، فلمعلوم، والوزن المعلوم في السلم الكيل اّوأما اشتراط
  .؛ ألنه من الموصوف اللحم، وليس كذلك الحيوان

فرهـا فيـه، فـصحة الـسلم ا، فإنهم ضـبطوا الجـواز بـشروط يجـب توثم إن الجمهور؛ إذ أباحوا السلم فيه
ًه، وذكوريتـه، أو أنوثيتـه، ولونـه، وقـده طـوال، وسـن الحيوان عندهم مشروطة بذكر نوعـهفي  علـى ً وقـصراّ

  .)٤(التقريب

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .٤/٤٦: باب السلم :  نصب الراية - 1
-ه١٤٢١، ١مــصطفى أبــو الغــيط، الريــاض، دار الــوطن، ط: للــذهبي ، تحقيــق:  تنقــيح التحقيــق فــي أحاديــث التعليــق - 2

  .٢/١٠٤: م ٢٠٠٠
  .٥/٣٩٩: للماوردي : الحاوي :  ينظر - 3
: دار المعـارف: أبـو العبـاس الـصاوي) : حاشية الصاوي على الشرح الـصغير( بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بـ - 4
   .٤/١٨: ، وروضة الطالبين٣/٢٧٨
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  المبحث الثالث

  حكم التسعير إذا تدخل أرباب السوق في الغالء

  المطلب األول

  ًواصطالحاتعريف التسعير لغة 
َتقدير السعر، من سعرت الشيء تسعيرا جعلت له سعرا معلوما ينتهي إليه، : لغة  : )١(التسعير ً ًً  

ســعر : ويقــال .  بــاأللف لغــة، ولــه ســعر إذا زادت قيمتــه، ولــيس لــه ســعر إذا أفــرط رخــصه هوأســعرت
ــــس ــــى ســــعر، وهــــو مــــن ســــعر النــــار إذا رفعهــــا؛ ألن ال ــــسوق وســــعروا إذا اتفقــــوا عل عر يوصــــف أهــــل ال

   .)٢(باالرتفاع

  : عرفه الفقهاء بتعريفات عدة منها : واصطالحا 

أن يــسعر الــسلطان علــى النــاس إن تعــدى أربــاب الطعــام تعــديا فاحــشا فــي القيمــة (( :ّعرفــه الحنفيــة 
   .)٣())بمشورة أهل الخبرة

للمبيــــع بــــدرهم ًهــــو تحديــــد حــــاكم الــــسوق لبــــائع المــــأكول فيــــه قــــدرا : ((ّوأمــــا المالكيــــة فعرفــــوه بقــــولهم
  . )٤())معلوم

                 ّأن يــأمر الــوالي الــسوقة أن ال يبيعــوا أمتعــتهم إال بــسعر كــذا، ولــو فــي : (( ّوعرفــه الــشافعية بقــولهم 
  .)٥()) وقت الغالء للتضييق على الناس في أموالهم

   .)٦()) التبايع بهًتقدير السلطان أو نائبة للناس سعرا ويجبرهم على: ((  ّوعرفه الحنابلة بأنه 

     ًهـــو أن يـــأمر الـــسلطان أو نوابـــه، أو كـــل مـــن ولـــى مـــن أمـــور المـــسلمين أمـــرا : (( ّوعرفـــه الـــشوكاني 
   .)٧())ّأهل السوق أال يبيعوا أمتعتهم إال بسعر كذا فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة

    
                                                 

   .١/١٢٩: باب السين : ، ومختار الصحاح ٢٧٧: السين مع العين وما يثلثهما :  المصباح المنير - 1
علــي محمــد البجــاوي، ومحمــد أبــو : ، تحقيــق ) هـــ ٥٣٨ت ( محمــود بــن عمــر الزمخــشري: الحــديث فــي غريــب   الفــائق- 2

   . ٢/١٧٩ : ١لبنان، دار المعرفة، ط: اهيم الفضل إبر
صر، مطبعـة مـ) : هــ٦٨٣( ّألبـي الفـضل مجـد الـدين عبـد اهللا بـن محمـود بـن مـودود الموصـلي: المختـارح شر  االختيار- 3

  .٣/١١٦ : هـ ١٩٣٦ -هـ ١٣٥٥البابي الحلبي، 
   .٢٥٩ـ ٢٥٨:  شرح حدود ابن عرفه - 4
  .٢/٣٨:   اسنى المطالب - 5
   .٣/٦٢:  مطالب أولي النهى - 6
  .٥/٢٦٠ بيروت، دار التراث) : هـ ١٢٥٠ت( اإلمام محمد بن علي الشوكاني : نيل األوطار شرح ملتقى األخبار - 7



  )٧٦(قارنة لمسائل مختارة                  الدراسة الم- الفصل الثالث            القسم الدراسي  

  أخـــذ اإلمـــام أصـــحاب الطعـــام ببيـــع مـــا فـــي أيـــديهم بـــالثمن الـــذي : (( ّوأمـــا اإلباضـــية فعرفـــوه بقـــولهم 
   .)١())ًيكون عدال في قيمته

ّتبين من ذلك أن التسعير بالمعنى العام ال خالف فيـه بـين الفقهـاء، إال أنهـم اختلفـوا فيمـا يجـري فيـه  ّ
سعير، فمــنهم مــن خــصه فــي الطعــام، ومــنهم مــن جعلــه يــشمل كــل مــا يتــضرر بــه النــاس، وهــذا هــو التــ

  .  واهللا أعلم بالصواب ؛ ألن ما يلحق الناس من ضرر ال يقتصر على الطعامالراجح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
     

                                                 
  .١٣/٦٦٤:  شرح النيل - 1



  )٧٧          ( الدراسة المقارنة لمسائل مختارة       -الفصل الثالث             القسم الدراسي   

  المطلب الثاني
  حكم التسعير إذا تدخل أرباب السوق في الغالء

  : لى قولين ء عاختلف الفقهاء في حكم التسعير إذا تدخل أرباب السوق في الغال
   . التسعير حرام :القول األول 

  . رضي اهللا عنهم )١(قال به ابن عمر، وسالم بن عبد اهللا بن عمر، والقاسم ابن محمد
، والمـــذهب عنـــد )٤(، وهـــو الـــصحيح عنـــد الـــشافعية)٣(، وقـــال بـــه المالكيـــة)٢( قـــول بعـــض الحنفيـــةوهـــو
   .)٨(، واألظهر عند اإلمامية)٧(، وبعض الزيدية)٦(، والظاهرية)٥(الحنابلة

  .واستدل أصحاب هذا القول بالكتاب والسنة واآلثار والمعقول 
  :من الكتاب ف -١

ym≅¨﴿: ـ قوله تعالى أ  r& uρ ª!$# yìø‹ t7ø9 $# ﴾ )٩( .  

   .)١٠(ـ البيع على عمومه ولم يخصص، وهذا ظاهر من كالم الظاهرية :وجه الداللة 

ª!$# 7#‹ÏÜ ﴿: ـ قوله تعالىب  s9 ÍνÏŠ$ t7 ÏèÎ/ ä− ã—ö� tƒ  tΒ â !$ t± o„ ( uθ èδ uρ �”Èθ s)ø9 $# â“ƒÍ“ yè ø9 $# ∩⊇∪   ﴾ )١١(.  

وز، مـا دام أنـه يمـارس عقـدا مـشروعأ كـان في التسعير حجر علـى البـائع، وهـو ال يجـ: وجه الداللة 
   .)١٢(سببا للرزق

                                                 
 . ٥/١٨: المنتقى شرح الموطأ  - 1
عبـــداهللا نـــذير أحمـــد، . د: ، تحقيـــق)ه٦٦٦ت(محمـــد بـــن أبـــي بكـــر الـــرازي : ، تحفـــة الملـــوك٥/١٢٩: بـــدائع الـــصنائع  - 2

وبهـذا : محمـد قال فيـه   ،٣٤: الموطأ برواية محمد بن الحسن ، و١/٢٣٥: ه١٤١٧، ١ طبيروت، دار البشائر اإلسالمية،
  .ناوهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائ ينبغي أن يسعر على المسلمين أو يجبرون على ذلك،نأخذ، ال 

   .٥/١٨:  المنتقى شرح الموطأ - 3
، ٢/٦٨: ، والوســيط ١/٢٩٢ :بيــروت ، دار الفكــر): ـهــ٤٧٦ت(أبــو إســحاق إبــراهيم علــي بــن يوســف الــشيرازي :المهــذب  4

   .٣/٤١١: وروضة الطالبين 
  .٤/٣٣٨: ، واإلنصاف ٤/٥١:  المغني مع الشرح الكبير - 5
  .٥٣٨ـ ٥٣٧:  المحلى باآلثار - 6
 .٣١٩-٤/٣١٨:  البحر الزخار- 7
) : هـ٩٦٦ت(الدين بن علي العاملي البجعي زين :  ، والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية٢/١٥:  شرائع اإلسالم - 8

  .ٕال يسعر وانما يؤمر بالنزول عن المجحف : ،وقال فيه٣/٢٩٩: لعالم اإلسالمي بيروت ، دار ا
  .٢٧٥جزء من آية :  سورة البقرة- 9

   .٥٣٨:  المحلى باآلثار - 10
  .١٩ية  اآل:سورة الشورى  - 11
  .٥/٤٠٩: للماوردي :  الحاوي الكبير - 12



  )٧٨( الدراسة المقارنة لمسائل مختارة                 - الفصل الثالث            القسم الدراسي   

$﴿: ـ قوله تعالى جـ  yγ•ƒ r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΨtΒ#u Ÿω (# þθ è=à2ù' s? Νä3s9≡ uθ øΒr& Μà6 oΨ ÷�t/ È≅ÏÜ≈ t6 ø9 $$Î/ Hω Î) βr& 

šχθä3s? ¸οt�≈ pgÏB  tã <Ú#t�s? öΝä3ΖÏiΒ 4   ﴾ )١(.   
   من أنواع أكل أموال الناس بالباطل؛ ألن فيه إلزام صاحب البيع مع التسعير، نوع:  الداللة وجه

   .)٢(السلعة أن يبيع بما ال يرضى
  ـ:ومن السنة  -٢
اهللا يـا رسـول : ، فقالوا �هللا غال السعر على عهد رسول ا: (( ـ عن أنس رضي اهللا عنه أنه قال أ 

ٕإن اهللا هو المسعر، القـابض، الباسـط، الـرازق، وانـي ألرجـوا أن ألقـى ربـي، ولـيس أحـد : سعر لنا، فقال 
  )٣())منكم يطلبني بمظلمة في دم وال مال 

بـل ادعــوا : ، فقـال ريـا رسـول اهللا ســع: أن رجـال جــاء، فقـال ( ـ عـن أبـي هريــرة رضـي اهللا عنـه ب 
 أن ألقــى اهللا، ٕ بــل اهللا يرفــع ويخفــض، وانــي ألرجــو:يــا رســول ســعر، فقــال : جــاءه رجــل، فقــال اهللا، ثــم 

   .)٤()وليس ألحد عندي مظلمة 

لـو :وافقـال، � غـال الـسعر علـى عهـد رسـول اهللا ((:قـال، ري رضـي اهللا عنـهي سـعيد الخـدـ عن أبجـ 
  )٥( )) منكم بمظلمة ظلمتهرجوا أن أفارقكم وال يطلبني أحدإني أل:قومت يا رسول اهللا، فقال

 علـل � قد سألوه ذلـك، ولـو جـاز ألجـابهم إليـه، وألن النبـي �إن النبي : وجه االستدالل بهذه األحاديث
  .)٦( فلم يجز منعه من بيعه بما تراضى عليه المتبايعان وألنه ماله،بكون التسعير مظلمة، والظلم حرام،

   )٧())إال بطيب عن نفسه مال امرئ مسلم ال يحل:((قال �عن النبي ـ د 
     

                                                 
  .٢٩آية جزء من : سورة النساء  - 1
   .٥/٢٤٨: للشوكاني : طار ، ونيل األو٥/١٩٣: بدائع الصنائع - 2
 بـاب مـن كـره أن يـسعر، رقـم ٢/٧١٤: ، وسنن ابـن ماجـه ٣٤٥١ باب التسعير، رقم الحديث ٣/٢٧٢:  سنن أبي داود - 3

ب مــا  بــا٣/٦٠٥: ، وســنن الترمــذي ١٠٩٢٧ بــاب التــسعير، رقــم الحــديث ٦/٢٩: وســنن البيهقــي الكبــرى ، ٢٢٠٠يث الحــد
 باب في النهـي مـن أن يـسعر فـي ٢/٣٢٤: هذا حديث حسن صحيح، وسنن الدارمي : فيه ، وقال ١٣١٤جاء في التسعير 

   .٢٥٤٥المسلمين، رقم الحديث 
 رقــم  بــاب التــسعير٦/٢٩: ، وســنن البيهقــي الكبــرى ٣٤٥٠ بــاب فــي التــسعير رقــم الحــديث ٣/٢٧٢:  ســنن أبــي داود - 4

. اســناده حــسن: ، قــال ابــن حجــر٨٤٢٩ بــاب التــسعير، رقــم الحــديث ٥/٢٥٩: وســنن البيهقــي الــصغرى ، ١٠٩٢٦الحــديث 
  . باب البيوع المنهي عنها ٣/١٤: تلخيص الحبير 

  .١١٨٢٦ رقم الحديث ٣/٨٥: ند أحمد ، ومس٢٢٠١ باب  من كره أن يسعر، رقم الحديث ٢/٧٤٢:  سنن ابن ماجه- 5
  .١٥٢ -٤/١٥١: البن قدامة  :  المغني- 6
، ١٦٥٣٣ يـستمتع بـشيء مـن أمـوالهم، رقـم  بـاب أهـل البغـي إذا فـاءوا لـم يتبـع مـدبره، ولـم٨/١٢٨:  سنن البيهقـي الكبـرى-7

  .١٥٧٠ د عم أبي حرة الرقاشي، رقم مسن٣/١٤٠: ، ومسند أبي يعلى٩١، رقم  كتاب البيوع٣/٢٦: وسنن الدار قطني



  )٧٩( الدراسة المقارنة لمسائل مختارة                 -             الفصل الثالثالقسم الدراسي  

   .)١(البيع مع التسعير بمعنى الحجر ولم يكن ذلك بطيب نفسه: وجه الداللة 
  : أما اآلثار  -٣
عــن التــسعير، فــأبى ذلــك حتــى عرفــت ـــ روي عــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي اهللا عنــه أنــه ســئل ١

   .)٢(السوق بيد اهللا يخفضها ويرفعها: الكراهة فيه، وقال 
  : المعقول ّوأما  -٤
التسعير حجر على الناس الذين هم مسلطون في أمـوالهم، فـإن علمـوا بالتـسعير امتنعـوا عـن  إن -أ 

   .)٣(جلب ما يحتاج الناس إليه

  .)٤( بغير ما تطيب به أنفسهم ظلم، والظلم حرام، فيحرم التسعيرألن إجبار الناس على بيع أموالهم -ب 

ي مصلحة المشتري أولى من نظـره  اإلمام مندوب إلى النظر في مصالح العامة، وليس نظره ف-جـ 
   .)٥(مران وجب ترك الفريقين في االجتهاد ألنفسهمٕ مصلحة البائع ، واذا تقابل األفي

 ً فيمـا إذا كـان التعـدي فاحـشا،)٦(وهو قـول الحنفيـة.ه ليس على إطالقه  التسعير جائز، لكن:القول الثاني 
 جلــوب وفــي وقــت الغــالء، فــي غيــر الم)٨(وقــول للــشافعية  ، فــي المكيــل والمــوزون، فــي المعتمــد)٧(والمالكيــة

عيد بــن المــسيب، وربيعــة، ويحيــى بــن  وبــه قــال ســذا تــضمن التــسعير العــدل بــين النــاس، إ)٩(وبعــض الحنابلــة
 فيمــا إذا كــان التعــدي فــي المــاء والقــوتين )١١(، وهــو قــول بعــض الزيديــة)١٠(األنــصاري رضــي اهللا عــنهمســعيد 

     . عند اضطرار الحاجة إليه بحاجة الطعام )١٣(، واإلباضية)١٢(لآلدمي والبهائم، وقول اإلمامية
  
  

                                                 
  .٥/١٢٩ : بدائع الصنائع - 1
ســالم محمــد عطــا ومحمــد علــي : ، تحقيــق ) هـــ٤٦٣ت(النمــري عمــر يوســف بــن عبــداهللا  بــن عبــدالبر أبــو  : االســتذكار - 2

   .٦/٣٧٠ :م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١تب  العلمية ، بيروت ، معوض ، دار الك
   .٣/٤٥٦: ، نهاية المحتاج ٥/٤٠٩: للماوردي :  الحاوي الكبير - 3
  .٨/١٩١:للشافعي :  األم - 4
   .٥/٢٤٨: للشوكاني : ، ونيل األوطار ٦/٣١٢: ، والمغني ٥/٤١٠: للماوردي :  الحاوي الكبير - 5
   .٦/٢٨: ، وتبيين الحقائق مع حاشية الشلبي ٥/١٢٩:  بدائع الصنائع - 6
   .٥/١٧:  المنتقى شرح الموطأ للباجي - 7
   .٣/٤١١:  روضة الطالبين - 8
   .٢٠٦: ، والطرق الحكمية ٣/٦٢: ، ومطالب أولي النهي ٣/١٨٧: اع  كشاف القناع عن متن االمتن- 9

   .٥/٨١:  المنتقى شرح الموطأ للباجي - 10
   .٢/٣٨٦:  التاج المذهب ألحكام المذهب - 11
   .٢/١٥:  شرائع اإلسالم - 12
    .٥٣٧-٤/٥٣٦:  شرح النيل -13



  )٨٠             ( الدراسة المقارنة لمسائل مختارة    -                الفصل الثالثالقسم الدراسي

  .استدل أصحاب هذا القول بالكتاب والسنة واآلثار والمعقول       
  :من الكتابف -١       

$﴿: قولــــــــــــه تعــــــــــــالى  yγ •ƒ r' ‾≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (# þθ è=à2ù' s? Νä3s9≡ uθ øΒ r& Μà6 oΨ ÷�t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$ Î/ Hω Î) βr& 

šχθ ä3s? ¸οt�≈ pg ÏB  tã <Ú# t� s? öΝä3ΖÏiΒ ﴾)١(.   

ليهــا أكــل ألمــوال النــاس إن بيــع الــسلع بزيــادة خاصــة فــي القيمــة مــع اضــطرار النــاس إ: وجــه الداللــة
   .)٢( ، فالتجارة المشروعة لم تكن غصبا للحقوق واستغالال للحاجةبالباطل
   :ومن السنة -٢

 مـن أعتـق شـركا: (( قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم :عن ابن عمر رضي اهللا عنهمـا قـال -أ 
ّله في عبـد، فكـان لـه مـال يبلـغ ثمـن العبـد قـوم عليـه قيمـة العـدل ، فـأعطى شـركاءه حصـصهم ، وعتـق 

ّعليه العبد، واال فقد عتق منه ما عتق  ٕ(()٣(.     

  إذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء من ملك مالكه بعوض المثل لمصلحة تكميل :وجه الداللة 

يــادة علــى القيمــة ، فكيــف إذا كانــت الحاجــة بالنــاس إلــى العتــق، ولــم يمكــن المالــك مــن المطالبــة بالز
التملك أعظم وهم إليهـا أضـر مثـل حاجـة المـضطر إلـى طعـام الغيـر ؟ وهـذا الـذي أمـر بـه النبـي صـلى 

   .)٤(اهللا عليه وسلم من تقويم الجميع قيمة المثل حقيقة التسعير

الجالــــب مــــرزوق  (( : �قــــال رســــول اهللا : ن عبــــداهللا بــــن عمــــر رضــــي اهللا عنهمــــا، قــــال عــــ-ب 
   .)٥())والمحتكر ملعون 

ـــة  ـــهّلمـــا كـــان االحتكـــار : وجـــه الدالل ـــا عن ـــالبيع بـــسعر الـــسوق، فـــإن اإلمـــاممنهي ،  يـــأمر المحتكـــر ب
   .)٦(فالتسعير من العقوبات الرادعة للمحتكر

     

                                                 
  .٢٩آية جزء من :  سورة النساء- 1
  .٨٠: رسالة مقدمة إلى جامعة أم القرى  : عيشة صديق نجوم:  التسعير - 2
: ، وصـحيح مـسلم ٢٣٨٦  بـاب إذا أعتـق عبـدا بـين اثنـين أو أمـة بـين الـشركاء، رقـم الحـديث٢/٨٩٢:  صحيح البخاري -3
   .١٥٠١ من أعتق شركا له في عبد ، رقم الحديث باب ٣/١٢٨٦
  .٢١٧: م الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن قي:  الطرق الحكمية - 4
علي بن سالم عن علي بن تفرد به : ، وقال١٠٩٣٤ باب ما جاء في اإلحتكار، رقم الحديث٦/٣٠:  سنن البيهقي الكبرى-5

: ، وســنن الــدارمي٢١٥٣ بــاب الحكــرة والجلــب، رقــم الحــديث٢/٧٢٨: البخــاري ال يتــابع حديثــه، وســنن ابــن ماجــه زيــد، قــال 
  . ٤/٣٤٨: فتح الباري . ، قال ابن حجر اسناده ضعيف ٢٥٤٤، رقم الحديث النهي عن االحتكارباب في ٢/٣٢٤
  .٣٩٩-٦/٣٩٨: ابن عابدين :  رد المحتار - 6



  )٨١       ( الدراسة المقارنة لمسائل مختارة          -الفصل الثالث            القسم الدراسي    

ال يبيـع حاضـر لبـاد، دعـوا النـاس يـرزق : ((  قـال � عن جابر رضـي اهللا عنـه أن رسـول اهللا -جـ 
   .)١())اهللا بعضهم من بعض 

  ألن الحاضر بتوكله للبادي يبيع ويغالي، ولو تركه يبيع بنفسه لرخص على الناس، : وجه الداللة 

   .)٢( عن ذلك�ّوهذا يضر بأهل المصر، لذلك نهى 
  : اآلثار ومن  -٣
أن عمــر بــن الخطــاب رضــي اهللا عنــه مــر : مــا روي عــن ســعيد بــن المــسيب رضــي اهللا عنــه   - أ

ّإمـا أن تزيـد فـي الـسعر : على حاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمـر 
ّواما أن ترفع من أسواقنا ٕ
)٣(.   

أبـي بلتعـة كـان يبيـع فـي الـسوق دون سـعر أنـه يـدل علـى جـواز التـسعير؛ ألن حاطـب بـن : وجـه الداللـة 
النــاس، فــأمره عمــر رضــي اهللا عنــه أن يلحــق بــسعر النــاس أو يقــوم مــن الــسوق حتــى ال يتــسبب فــي خــسارة 

  .)٤(بالناس ، وكذا إذا تبعه أهل السوق في الزيادة وفي ذلك إضرارعامة أهل السوق هذا حالة النقصان

   .)٥(ًلى قوم طعاماروي عن علي رضي اهللا عنه أن سعر ع -ب    

   : فهو اآلتي:المعقول ّوأما  -٤

  .)٦(فاحشةًألنه كان منعا من  البيع بزيادة  جواز الحجر إذا عم الضرر، والتسعير حجر معنى؛ -أ 

 اإلمـــام مـــأمور برعايـــة العامـــة، فـــإذا رأى فـــي التـــسعير مـــصلحة عنـــد تزايـــد األســـعار وال تـــتم -ب    
   .)٧(هادّمصلحة الناس إال به جاز، كالج

ل الـسوق فـي الـسعر وتـبعهم اآلخـرون  ألن عدم التسعير إضرار بالناس؛ ألنه إذا زاد بعـض أهـ-جـ 
   .)٨(فيحدث الضرر

     
     

                                                 
  .١٥٢٢ باب تحريم بيع الحاضر لبادي، رقم الحديث ٣/١١٥٧:  صحيح مسلم - 1
  .٦/٤٧٨: شرح فتح القدير :  ينظر - 2
محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، مـصر، دار : ، تحقيـق )هــ١٧٩ت ( س األصـبحي  مالك بن أنـأبو عبداهللا : موطأ اإلمام مالك - 3

   .٨/٢٠٧: ، ومصنف عبد الرزاق ٢٧٩ :إحياء التراث العربي 
   .٦/٣١١: ، والمغني ٥/١٧: للباجي :  المنتقى شرح الموطأ - 4
   .٥/٤٠٩: للماوردي :  الحاوي الكبير - 5
  .٥/٢٥٧:  رد المحتار - 6
   .٣/٦٢: ، ومطالب أولي النهى ٣/١٨٧:  كشاف القناع - 7
  .٦/٣١٢: ابن قدامة :  المغني - 8



  )٨٢( الدراسة المقارنة لمسائل مختارة                 - الفصل الثالث            القسم الدراسي   

   القيمة تعديا فاحشا صيانة لحقوق المسلمين من  إن في التسعير عند تعدي أرباب السلع في-د 

  . )١(الضياع

 إن لإلمام أن يلزم المحتكر ببيع سلعة بسعر معين بحسب ما يرى، فكذلك له أن يضع تـسعيرة -هـ 
  .محدودة لكل سلعة من البداية ويجب على الجميع التزامها 

  :  المناقشة والترجيح

  : منهما ال يخلو من المناقشة ًبعد النظر في أدلة المذهبين ، فإن كال

فما استدل به أصحاب المذهب األول من اآليات علـى أسـاس أن البيـع مـع التـسعير مـن أكـل أمـوال 
النـــاس بالباطـــل غيـــر مـــسلم بـــه؛ ألن الباعـــة إذا رفعـــوا األســـعار زيـــادة علـــى ســـعر الـــسوق ، فلـــم يـــشتر 

  .راء برضا تام ّالمستهلكون منهم إال بسبب الحاجة ، فهم لم يقدموا على الش

 ال عمــوم  معينــةّوأمـا  األحاديــث، فــإن امتنــاع النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم عــن التــسعير قــضية عــين
لها، ويحتمل أن الغالء حصل بسبب ظروف العرض والطلـب، فـال يكـون ذلـك بـسبب ظلـم الباعـة، ولـو 

  .كان كذلك لسعر النبي صلى اهللا عليه وسلم 

إن : النظـــر فـــي مـــصالحهم كافـــة، فيقـــال لهـــم يجـــب عليـــه رعيـــة ، وّوأمـــا قـــولهم اإلمـــام نائـــب عـــن ال
  .يمنعون من ذلكف ًاس، فإذا أحدث لهم الباعة ضرراالمشترين هم عامة الن

ّوأمــا تقــدير الحنفيــة بــالغالء الفــاحش، فلــم يثبــت بــنص ، وانمــا هــو اجتهــاد  ، فقــد ال يتفــق معهــم مــنهمّٕ
  .غيرهم في ذلك التقدير 

حاب المــذهب الثــاني، فــإن حـديث عمــر رضــي اهللا عنــه مــع ابــن أبــي بلتعــة ، ّوأمـا مــا اســتدل بــه أصــ
  إن الذي قلت ليس : فنقل عنه أنه رجع عنه بعد أن حاسب نفسه ، ثم أتى حاطبا في داره ، فقال له 

ٕبعزيمــة منــي وال قــضاء ، وانمــا هــو شــيء أردت بــه الخيــر ألهــل البلــد، فحيــث شــئت وكيــف شــئت    
   . )٢(على عدم جواز التسعيرفبع، فكان هذا دليال 

ّ ، وانما روي عنـه أنـه مـر بـسوق التمـارين وي عن علي رضي اهللا عنه فهو لم يصحّوأما الخبر المر ٕ
  .)٣(بالبصرة فأنكر عليهم بعض بياعاتهم

ٕ الجـــواز علـــى إطالقـــه، وانمـــا القـــول ّوأمـــا الـــراجح فـــأرى أنـــه ال يـــسلم القـــول بـــالتحريم علـــى إطالقـــه، وال
   ما هو ظلم،- أي التسعير–فمنه : - رحمه اهللا–ذلك، فهو كما قال ابن قيم الجوزية بالتفصيل في 

                                                 
   .٥/١٢٩:  بدائع الصنائع - 1
 .٩٢ :م١٩٧٣ ـ هـ١٣٩٣ بيروت، دار المعرفة، : إسماعيل بن يحيى المزني: مختصر المزني - 2
  .٥/٤١٠: للماوردي :  الحاوي الكبير - 3



  )٨٣        (  الدراسة المقارنة لمسائل مختارة         -   الفصل الثالث         القسم الدراسي

ّهم مما ٕفإذا تضمن ظلم الناس واكراههم بغير حق على البيع بثمن ال يرضونه ، أو منع: ومنه ما هو جائز
ٕأباح اهللا لهم ، فهو حرام ، واذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على مـا يجـب علـيهم مـن المعاوضـة 

واهللا  . )١(، بـل واجــبلزيـادة علـى عـوض المثـل ، فهـو جـائزّبـثمن المثـل ومـنعهم ممـا يحـرم علـيهم مـن أخـذ ا
  .       أعلم بالصواب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
   

                                                 
 .٢٠٦:  الطرق الحكمية - 1



   )٨٤( النص المحقق                                                           القسم الثاني     

  
  
  

  
  

  القسم الثاني
  النص احملقق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
     



   )٨٥( ّباب العرية                           _ كتاب البيوع          النص المحقق                  

  ّ العرية)١(باب
 عـن )٥( ، وروي)٤( فيهـا مـن صـاحب الـشرع)3(ّ العريـة التـي وردت الرخـصة)٢(تفسيرل ؛أورد هذا الباب

  .)6())أنه نهى عن المزابنة والمحاقلة ، ورخص في العرايا: (( �رسول اهللا 

  فإن كان المراد من النهي هذا،. )٨(المزارعة: ، والمحاقلة)٧(المعاملة: المزابنة: قال بعضهم
     

                                                 
 حامد .محمد رواس قلعة جي، د.د.أ: معجم لغة الفقهاء: ينظر.  واحد، يجمعها موضوععة من األحكام هو مجمو: الباب-1

 . ١٠١): م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ٢ط)(م١٩٨٥-هـ١،١٤٠٥ط( النفائس للطباعة والنشر،دار بيروت، :صادق قنيبي
 . بإسقاط الالم ، والصحيح ما أثبتناه] تفسير[) ب( في نسخة - 2
محمد بن أبي بكر بن :مختار الصحاح : ينظر. يسر والسهولة، والرخصة في األمر خالف التشديد فيهال: لغة: الرخصة- 3

المنيـر ، والمـصباح ١٠١)رخـص: (م ١٩٩٥-هــ١٤١٥محمد خاطر ،لبنان ، ناشـرون،: ، تحقيق )هـ٧٢١(عبدالقادر الرازي 
)) . المحـرمما وسع للمكلف فعله بعذر مـع قيـام  : ((عرفها صدر الشريعة بقوله: واصطالحا. ٢٢٣الراء والخاء وما يثلثهما:

أبـي األرقـم بيروت ، دار األرقم بن ): هـ٧٤٧ت(اإلمام صدر الشريعة عبيداهللا بن مسعود المحبوبي : التوضيح شرح التنقيح 
  .٢/٢٥٤:هـ ١٤١٩ ١للطباعة والنشر، ط

. ما شـرع اهللا تعـالى لعبـاده مـن الـدين : ًالحا، واصط٨/١٧٦)شرع:( لسان العرب : ينظر. البيان واإلظهار:لغة: الشرع - 4
مـازن المبـارك ، بيـروت، دار .د:،تحقيـق)هــ٩٢٦ت(أبـو  يحيـى زكريـا بـن محمـد بـن زكريـا األنـصاري : الحـدود األنيقـة: رينظ

  .٢٦٠:، ومعجم لغة الفقهاء ١/٧٠:هـ ١٤١١، ١المعاصر، طالفكر 
 . بإسقاط الواو ]روي[) ب( في نسخة - 5
، وأخرجـه البخـاري ٥٠٠٠ رقـم ،الـصالح فـي النخـل الـذي بيعهـا عنـده ذكـر وصـف ظهـور ١١/٣٧٥:ن حبـان صحيح ابـ- 6

ّوأن ال تبـاع إال  بالــدينار والــدرهم إال  ،ة والمزابنـة، وعــن بيـع الثمــر حتــى يبـدو صــالحهانهــى عـن المخــابرة والمحاقلــ: (( بلفـظ ّ
نهـى  عـن (( : ومـسلم بلفـظ.٢٢٥٢ئط،رقم أو شـرب فـي حـايكـون لـه ممـر  باب الرجـل ٢/٨٣٩: صحيح البخاري.)) العرايا 

صــحيح )). يـا ورخـص فــي العرايـاوعــن الثنا بيـع الــسنين هـي المعاومـة،: ابنـة والمعاومــة والمخـابرة، قـال أحــدهماالمحاقلـة والمز
  . ١٥٣٦  رقم،اب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة ب٣/١٧٥: مسلم

عبـارة عـن العقـد علـى العمـل :  ً، وشـرعا ١٥٠:طلبة الطلبة كتاب المزراعـة . لة من العمل هي مفاع: لغة  :  المعاملة- 7
:  وقـال  ابـن منظـور .٦/٨٨٥: كتـاب المعاملـة :بـدائع الـصنائع:ينظـر.ما يخرج من األرض مـع سـائر شـرائط الجـوازببعض 

ـــة فـــي  : ينظـــر لـــسان العـــرب.د المـــصنفهـــو مقـــصوكـــالم أهـــل العـــراق هـــي المـــساقاة فـــي كـــالم الحجـــازيين ، وهـــذا المعامل
م أقف على ول . ٢٣/١٧: المبسوط: ينظر . المعاملة يسمونها مساقاة :  موافق لما قاله السرخسي وهو .  ١١/٤٧٧)عمل(

  .٥/٢٣٩: نيل األوطار. المزارعة : المزابنة : المعاملة، بل ذكر الشوكاني، قيل : المزابنة : ٍقول أحد 
القاضـي عبـد : حات الفنوندستور العلماء أو جامع العلوم في اصطال. ت، وهي مفاعلة من الزرع اإلنبا: لغة : المزارعةـ  8

) حــرف المــيم : ( م ٢٠٠٠ هـــ ـ١٤٢١، ١بيــروت، دار الكتــب العلميــة، ط: ابــن عبــد رب الرســول األحمــد نكــري رب النبــي 
ذكـر ابـن . ٦/١٧٥: بـدائع الـصنائع. لـه ئطه الموضـوعة  الـزرع بـبعض الخـارج بـشراعبارة عن العقد علـى: ًوشرعا. ٣/١٧٥

 وابــن الجــوزي عــن النــضر بــن ، ونقــل ذلــك األزهــري١/١٩٥: غريــب الحــديث البــن قتيبــة: ينظــر. ةالمزارعــ: المحاقلــة: قتيبــة
محمـد عـوض مرعـب، بيـروت، : قيـق، تح)هــ ٣٧٠ت ( أبـو منـصور محمـد بـن أحمـد األزهـري : تهـذيب اللغـة: ينظر. شميل
بـن علـي بـن محمـد بـن علـي بـن عبـدالرحمن ألبي الفـرج : غريب الحديث، و٤/٣١: م٢٠٠١، ١لعربي، طإحياء التراث ادار 

م ١٩٨٥هــــ ـ ١٤٠٥، ٢عبـــدالمعطي أمـــين القلعجـــي، بيـــروت، دار الكتـــب العلميـــة، ط.د: ، تحقيـــق)هــــ ٥٩٧ت( الجـــوزي 
:١/٢٢٩.   



   )٨٦( ّباب العرية                           _                كتاب البيوع النص المحقق            

   .)٦( في فساد المزارعة والمعاملة)٥( ومحمد)٤( على أبي يوسف)٣(ألبي حنيفة)٢(حجة)١(فالخبر

: والمحاقلـة )٩(ً◌.مثل كيله خرصا )٨(هي بيع الثمر على رؤس النخل بتمر مجذوذ: المزابنة: )٧(وقال بعضهم
  .ًهي بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا 

                                                 
مجدالــدين محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي : محــيطلالقـاموس ا: ينظــر. لــشيء علــى حقيقتــه، ومعنـاه علــم الغــة النبــأ: الخبــر -1
ـــاهرة، المطبعـــة المـــصرية، ): هــــ٩٦٢ت( ـــي مـــا : واصـــطالحا. ١/٤٨٨فـــصل الخـــاء : هــــ١٣٥٣الق لـــوم ع. �روي عـــن النب

 . ٢٢: م ١٩٨٨ -هـ١٤٠٩، ٢طبغداد، مطبعة عصام، : ود عبداهللاعبدالقهار دا. عبدالكريم زيدان،د. د:الحديث
 .٢/٢٢٨)حجج: (، ولسان العرب١/٣٤١الحاء مع الجيم : النهاية في غريب األثر :ينظر . هان دليل والبرال:  الحجة-2
 .شهرته تغني عن الترجمة له ، )هـ١٥٠ت( إمام المذهب الحنفيهو النعمان بن ثابت الكوفي: أبو حنيفة - 3
هــ حـدث عـن ١١٣سـنة ، ولد اةقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري، قاضي القضهو اإلمام أبو يوسف يع: أبو يوسف - 4

مذتـه وأعلمهـم، حـدث عنـه يحيـى بـن ، وهـو أنبـل تالنـصاري وأبـي حنيفـة ولزمـه وتفقـه بـههشام بن عـروة ويحيـى بـن سـعيد األ
: ترجمتـهينظـر فـي . هــ١٨٢قاضـي، تـوفي سـنة ، وأدب ال والمبـسوط،الخـراج:حنبـل وغيرهما،لـه مؤلفـات منهـامعين وأحمد بن 
آبـــاد، مطبعـــة جمعيـــة دار المعـــارف حيـــدر ): هــــ٢٥٦ت(م أبـــو عبـــداهللا محمـــد بـــن إســـماعيل البخـــاري اإلمـــا: التـــأريخ الكبيـــر
 .١/١٧٢:، طبقات الحنفية ١٤١ ترجمة٨/٥٣٥: ، وسير أعالم النبالء٨/٣٩٧: هـ١٣٦١العثمانية، 

شأ بالكوفــة ، وهــو هـــ ، ونــ١٣٢هــو اإلمــام أبــو عبــداهللا محمــد بــن الحــسن بــن فرقــد الــشيباني ، ولــد بواســط ســنة  : محمــد- 5
أخـذ عنـه اإلمـام الـشافعي، أبي حنيفة الذي جمع فقهه ودونه في كتب كثيرة ، أخذ عن مالـك واألوزاعـي وغيرهمـا ، وصاحب 
:  تـاريخ بغـداد :ينظـر فـي ترجمتـه . هــ ودفـن فيهـا ١٨٩، مات بالري سنة سة الفقه في العراق بعد أبي يوسف إليه رئاانتهت
، دار الكتــب العلميبــة ، مــصطفى عبــدالقادر عطــا ، بيــروت : ، تحقيــق ) هـــ٤٦٣ت( البغــدادي  بكــر بــن علــي الخطيــبألبــي
  .٥٠-٢/٤٨:  ،طبقات الحنفية ١٦/٣٢٠:  ، وسير أعالم النبالء ٢/١٧٢: هـ١،١٤١٧ط
يــل وق: محمــد أنــور شــاهٕ لــم أقــف علــى أحــد ذكــر الحــديث حجــة ألبــي حنيفــة، للنهــي عــن المزارعــة والمــساقاة، وانمــا ذكــر - 6

محمـد : العرف الشذي شرح سـنن الترمـذي: ر ينظ. المزارعة فيكون الحديث حجة ألبي حنيفة للنهي عن المزارعة : المعاملة
 : ١نــشر والتوزيــع ، طمحمــود أحمــد شــاكر ، مؤســسة الــضحى لل: شــاه  ابــن معظــم شــاه الكــشميري ، الهنــدي، تحقيــق أنــور 
ة جـائزة والمزارعـة ال تجـوز ، المـساقا:  المزارعـة والمـساقاة ، فقـال مالـك ، وذكر ابن عبدالبر اختالف العلماء فـي٤٨-٣/٤٧

، لثلث أو الربع ، أو جزء مما يخرجقول الليث بن سعد في رواية، وقول  الشافعي في المزارعة عندهم إعطاء األرض باوهو 
ة بـــالنهي عـــن المزابنـــة، وأن المزارعـــة ساقاة منـــسوخال تجوزالمزارعـــة وال  المـــساقاة، وادعـــوا أن المـــ: وقـــال أبـــو حنيفـــة وزفـــر 

وهو  تجوز المزارعة والمساقاة معا، :منسوخة بالنهي عن اإلجارة المجهولة ، وقال ابن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف ومحمد 
  .٧/٤٢: االستذكار : ينظر . ٕقول األوزاعي والحسن بن حي وأحمد  واسحاق 

وذكــر األزهـــري أنــه قـــول ، ٣/١١٧٤:صــحيح مـــسلم : ينظـــر.  عنــهجــريج وعطـــاء عــن جـــابر رضــي اهللا وهــو قــول ابـــن - 7
  .٤/٣٢:تهذيب اللغة:  ينظر. الشافعي

ــه تعــالى  : مجــذوذ - 8 لــسان . غيــر مقطــوع : ، أي  ١٠٨آيــة: هــود .�عطــاء غيــر مجــذوذ �: بمعنــى مقطــوع ، ومنــه قول
  .١/٤١باب الجيم : ، ومختار  الصحاح ٣/٤٧٩)جذذ(: العرب 

 وقيــل هــو التظنــين بمــا ال ، وهــو حــزر مــا كــان علــى النخيــل مــن الرطــب،الــراء وكــسرها مــصدر خــرصبــضم :  الخــرص-9
 ،٢/٢٢بــاب الخــاء مــع الـــراء : األثـــرالنهايــة فــي غريــب : ينظـــر. بظــن؛ ألن الحـــزر هــو التقــدير الظــن: يــستيقنه، والخــرص

، ١الغني الــدقر، دمــشق، دار القلــم، طعبــد: ، تحقيــق)هـــ٦٧٦ت(ى بــن شــرف النــووي أبــو زكريــا يحيــ: وتحريــر ألفــاظ التنبيــه
 .١/١١٢:هـ١٤٠٨



   )٨٧( ّباب العرية                           _ النص المحقق                        كتاب البيوع    

 علــــى ًأن يبيــــع الرجــــل مــــن الرجــــل تمــــرا:)٢(] رحمــــه اهللا تعــــالى [ )١(ّثــــم تفــــسير العريــــة عنــــد الــــشافعي
 )٥(أوسـق ، ويجوز عنده إذا كان ذلك أقل من خمـسة)٤(ًجذوذ مثل كيله خرصا النخيل بتمر م)3(]رؤوس[
 عندنا التي ّالعريةوتفسير  .)٨(، وفي خمسة أوسق قوالن)٧(يجوز إذا كان أكثر من خمسة أوسق )٦(]ال[و

: أي، )١٠( نخيلــه)٩(أن يعــري الرجــل الرجــل ثمــرةهــي العطيــة، وهــو : �وردت الرخــصة فيهــا عــن النبــي 
   له، حتى يبدو للمعرى )١٢( يجذها المعرى )١١(وال، بها لهيعطيه ويه

                                                 
 . ، شهرته تغني عن الترجمة له )هـ٢٠٤ت(هو اإلمام محمد بن إدريس ، إمام المذهب الشافعي:  الشافعي-1
 ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 2

   .]رؤس[) أ ( ما بين المعقوفين في نسخة  3 -
  أبــو عبــداهللا محمــد بــن:األم:ينظــر.  تفرقــا فــسد البيــع، فــإذايتقابــضا قبــل أن يتفرقــا ذلــك أن واشــترط اإلمــام الــشافعي فــي - 4

 .٥٥ – ٣/٥٤: بيروت، دار المعرفة): هـ٢٠٤ت(إدريس الشافعي 
فقــد وســقته، وهــو ســتون صــاعا، وهــو ، وكــل شــيء حملتــه  جمــع وســق، وهــو بفــتح الــواو وكــسرها، الحمــل مطلقــا:أوســق - 5

. خــتالفهم فــي مقــدار الــصاع ل عنــد أهــل الحجــاز وثمــانون وأربعمائــة رطــل عنــد أهــل العــراق علــى اعــشرون وثالثمائــة رطــ
فـي مقـداره لغـة خمـسة : لـيوقال البعلي الحنب. ١٩:، وطلبة الطلبة٥/١٨٤باب الواو والسين : النهاية في غريب األثر: ينظر
ًسـتون صـاعا وهـو : ن، والخـامسالعـدال:  العـدل، والرابـع:أنـه الحمـل مطلقـا، والثالـث: أنـه حمـل بعيـر، والثـاني: أحدها: أقوال

محمـــد بـــشير األدلبـــي، : ، تحقيـــق)هــــ٧٠٩ت( الحنبلـــي محمـــد بـــن أبـــي الفـــتح: المطلـــع علـــى أبـــواب المقنـــع: ينظـــر. الـــصحيح
. كغـم١٢٢٫١٦١، أما تقديره في الوزن المعاصـر، فالوسـق يـساوي ١/١٢٩: م١٩٨١-هـ ١٤٠١ اإلسالمي، بيروت، المكتب

ة ماجــستير مقدمــة إلــى كليــة رســال: منيــر حمــود فرحــان الكبيــسي: يتهــا فــي تطبيــق الــشريعة اإلســالميةدير الــشرعية وأهمالمقــا
 رخـص �أن النبـي : ((ازي جواز ذلك لما رواه أبو هريرةذكر الشيرو. ٢٠٧:م ١٩٩٣ -هـ١٤١٤ بغداد، –اإلسالمية العلوم 

، ٢٠٧٨بيـــع الثمـــر علـــى رؤوس النخـــل رقـــم  بـــاب ٢/٧٦٤: اريصـــحيح البخـــ)).  دون خمـــسة أوســـق فـــي بيـــع العرايـــا فيمـــا
  .١/٢٧٥:المهذب : ينظر. ّب بالتمر إال في العرايا  باب تحريم بيع الرط٣/١١٧١:وصحيح مسلم

  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 6
ن الموجـود دون خمـسة أوسـق، أو  كـا، بأنفيما إذا لم يتعلق بها حق الزكاة ذكر أبو يحيى األنصاري أن محل الرخصة - 7

أبو يحيى زكريا محمد بن أحمـد  : فتح الوهاب: ينظر. دونها ، فال يجوز فيه ذلك خرص على المالك ، أما إذا زاد على ما 
ذلـك وعـزا اإلمـام الغزالـي سـبب  .١/٣١٣: هــ ١٤١٨ ، ١بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط) : هـ٩٢٦ت(بن زكريا األنصاري

   . ٣/١٨٨: الوسيط : ينظر . ال زيادة على خمسة أوسق هو التقدير، ف
ال يجــوز وهــو قــول المزنــي؛ ألن األصــل هــو الحظــر، وقــد ثبــت جــواز ذلــك فيمــا دون : أحــدهما: فــي خمــسة أوســق قــوالن - 8

)) . فيما دون خمـسة أوسـق أو فـي خمـسة أوسـق شـك داود فـي ذلـك: ((خمسة أوسق وفي خمسة أوسق شك؛ ألنه جاء الحديث
نهـى رسـول :(( �أنـه يجـوز لعمـوم حـديث سـهل بـن حثمـة : والثـاني. فبقي علـى األصـل. ٢٢٥٣ رقم ٢/٨٣٩:ح البخاريصحي
 ٤/٢١:سـنن النـسائي الكبـرى)). ّ عن بيع التمر بالتمر إال أنه رخص في العرايا أن تبـاع بخرصـها تمـرا يأكلهـا أهلهـا رطبـا �اهللا

  .١/٢٧٥:المهذب : ينظر. فرق؛ ألن كل بيع جائزولم ي. ٦١٣٣باب بيع العرايا بخرصها تمرا رقم 
، ) هــ٣٢١ت(ن سـالمة الطحـاوي اإلمـام أبـو جعفـر أحمـد بـن محمـد بـ: ينظـر مختـصر الطحـاوي . ] ثمـر [ في األصل - 9

  .٧٨:هـ ١٣٠٧أبو الوفا األفغاني ، القاهرة ، مطبعة دار الكتاب العربي ، : بتحقيق أصوله عني 
  .المصدر نفسه : نظر ي . ]نخلته[ في األصل - 10
 .المصدر نفسه : ينظر  . ] فال [ في األصل - 11
  .] المعرا[) ب(  في نسخة - 12



   )٨٨    (             ّباب العرية        _  كتاب البيوع        النص المحقق                  

ويعطيه مثلها من المجـذوذ، ،  لمشقة تدخل عليه في دخول المعرى له في بـستانه؛)٢(عنه )١(يمنعهاأن 
 )٦(حكـم مـن أخـذ بـدل عـن )٥(المعرى له ، ويخرج)٤(، ثم أخلفًحكم من وعد وعداالمعري من  )٣(فيخرج

 فــي الظــاهر يبرأنــا، ويتــصور بــصورة البيــع )٩(]وهــذا[، )٨(؛ ألنــه ال يملكــه بــنفس الهبــة)٧(شــيء لــم يملكــه
  .)١١( والباطن بيع بينهما)١٠(والشراء، وليس في الحقيقة

    
  
  

                                                 
   .٧٨: مختصر الطحاوي :  ينظر  .] يمنعه [ في األصل - 1
 . المصدر نفسه :  ينظر  .] منه[ في األصل - 2
 .المصدر نفسه :  ينظر .] يخرج [ في األصل - 3
ن الرجل إذا أعرى الرجـل الـشيء مـن ثمـره وقـد وعـده أن إ: وذكر الطحاوي معنى الرخصة، فقال . ] أخلفه[في األصل  - 4

ٕيسلمه إليه ليملكه المسلم إليه بقبضه إياه، وعلى الرجل في دينه أن يفي بوعده، وان كان غير مأخوذ به في الحكم، فـرخص  ّ
، وال فــي حكــم مــن أخلــف ًه مــن غيــر أن يكــون آثمــا منــً بــدالًللمعــري أن يحتــبس مــا أعــرى بــأن يعطــي المعــرى خرصــه تمــرا

محمـد زهـري النجـار، : ، تحقيـق)هــ٣٢١ت(أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي :شرح معاني اآلثار: ينظر. موعدا
معنــى الرخــصة أن يخــرج مــن أخــالف : ، وقــال ابــن الهمــام٤/٣١بــاب العرايــا : هـــ١٣٩٩، ١بيــروت، دار الكتــب العلميــة، ط

  .٤١٦ /٦: شرح فتح القدير. لذي هو ثلث النفاق، بإعطاء هذا التمر خرصا، وهو غير الموعود؛ دفعا للضرر عنهالوعد ا
  .] المعرى له [ بدال من ] المعرى[ في األصل - 5
  .] بدل [ بدال من ] عوضا عن [ في األصل - 6
ل كلهـا ال يملـك بهـا أن األمـوا: ى بـن أبـان ونقل الطحاوي معنى آخر للرخصة عـن عيـس . ]لم يكن يملكه [ في األصل - 7

إذا ملكــه بــصحة ٕمــن كــان مالكهــا ، وال يبيــع رجــل مــا ال يملــك ببــدل ، فيملــك ذلــك البــدل ، وانمــا يملــك ذلــك البــدل ّأبــداال إال 
دال منهـا بـّفالمعرى لم يكن ملـك العريـة ؛ ألنـه لـم يكـن قبـضها ، والتمـر الـذي يأخـذه : هو بدل منه ، قال مالكه للشيء الذي 

  .٤/٣١: شرح معاني اآلثار : ينظر . بدل من رطب لم يكن ملكه قد جعل طيبا له ، وهو 
: واصـطالحا  . ٤٩٧الواو مع الهـاء :  ، والمغرب ١٠٦: طلبة الطلبة . التبرع بما ينتفع به الموهوب له : لغة: الهبة  - 8
  .٥/٩١: اشية الشلبي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق مع ح. العين بال عوض مليك ت
  .] فههنا [) أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 9

عـالء الـدين عبـدالعزيز ابـن : كـشف األسـرار عـن أصـول فخـر اإلسـالم  البـزدوي. اللفظ المستعمل فيما وضع لـه أصـال: الحقيقة - 10
، وكــان أبــو ١٨٣: معجــم لغــة الفقهــاء، و١/٦٢: م١٩٩٧- هـــ ١٤١٧، ٣بيــروت، دار الكتــاب العربــي، ط): هـــ٧٣٠ت(أحمــد البخــاري 

  . ٣٦١ - ١/٣٦٠: الفصول في األصول : ينظر. ما ال ينتفي عن مسمياته بحال: ّالحسن يحد ذلك بأن الحقيقة
ًوانمـــا ســـمي بيعـــا مجـــازا:    قـــال السرخـــسي -11 ّ عـــن خلـــف الوعـــد ، وألن  ؛ ألنـــه فـــي هـــذه الـــصورة عـــوض يعطيـــه للتحـــرز ٕ

= عوضــا عنــه، بــل هبــةلــه مــا دام متــصال بملــك الواهــب، فمــا يعطيــه مــن التمــر ال يكــون يــصر ملكــا للموهــوب الموهــوب لــم 
ال ترى أنه لم سماه الراوي ال أن يكون بيعا حقيقة ، بل هو عطية، أ: وقال الكاساني  . ١٢/١٩٣: المبسوط: ينظر. مبتدأة 

ان بيـع التمـر بـالتمر إلـى أجـل ، وأنـه ال يجـوز لكـًألنه لـو جعـل بيعـا إلنعدام القبض ، فكيف يجعل بيعا ؟ يملكه المعرى له؛ 
ّف ، دل أن العرية المرخص بهابال خال    .٥/١٩٤:بدائع الصنائع : ينظر .  ليست بيعاحقيقة ، بل هي عطية ّ



   )٨٩       (             ّباب العرية       _ اب البيوع   كت    النص المحقق                  

  والدليل على  )٤(ّ أنهم فسروا العرية على ما ذكرنا)٣(وابن جريج  )٢( ومالك)١(وروي عن عطاء

ّأن العرية في اللغة عبارة عن العطية ، قول حسان بن ثابت         :يل في صفة النخ)٥(ّ

  . )٧(ّبية                   ولكن عرايا في السنين الجوائح وال رج)٦(ولست بسنهاء            
     

                                                 
يـه عـالم، محـدث مـن أجـالء ، فقبـي خيـثم الفهـري هو أبو محمـد عطـاء بـن أبـي ربـاح أسـلم بـن صـفوان مـولى آل أ:عطاء -1

ة تعـز اليمنيـة، نـشأ بمكـة د إحـدى ضـواحي مدينـَنـَهــ فـي الج٢٧عين في القرن األول والثاني الهجـريين، ولـد سـنة والتابالفقهاء 
 وابـن الحنفيـة وغيرهمـا، وأخـذ ، حدث عن عروةعائشة وأبي هريرة رضي اهللا عنهما، وغيرهما، أخذ العلم عن من أصل نوبي

ومولـد العلمـاء ، ٦/٤٦٣: التأريخ الكبير: ينظر. هـ ١١٥: هـ، وقيل١١٤عنه أبو حنيفة والليث وغيرهما، توفي في مكة سنة 
عبـداهللا أحمـد سـليمان الحمـد ، . د: ، تحقيـق ) هــ٣٧٩ت(محمد بن عبداهللا بـن أحمـد بـن سـليمان بـن زبـر الربعـي : ووفياتهم 
  .١/٩٨: ، وتذكرة الحفاظ٢٧٠-١/٢٦٩: هـ١٤١٠، ١، ط العاصمة، دارالرياض

  . أشهر من أن يترجم له ، وهو)هـ١٧٩ت (مذهب المالكيوهو إمام ال: مالك  -2
سـعد بـن كثيـر : مـشايخ ،مـنهمهــ، تتلمـذ علـى عـدة ٨٠ولـد فـي سـنة   بن عبـدالعزيز بـن جـريج،هو عبدالملك: ابن جريج - 3
  وأخـذ عنـه،مد بن السائب، وروى عنـه محمـد بـن حـرب الخـوالني وغيـرهروى عن مح ،لسهمي وعطاء بن أبي رباح وغيرهماا

ـ، وقيـل  هـ١٥٠، تـوفي سـنة ابـن جـريج ، وجـزءالـسنن: ن صـنف فـي اإلسـالم، مـن مـصنفاته، وهو أول مالحمادين والسفيانين
 .١/١٦٩:، وتذكرة الحفاظ ١/٣٥٢: ، ومولد العلماء ووفياتهم١/١٠٠:ريخ الكبيرالتا: ينظر. هـ١٤٩:
ّمام مالك للعرية فذكره وأما تفسير اإل ، المزابنة والمحاقلةا لهما تفسيرٕ، وانمّى تفسير العرية لعطاء وابن جريج لم أقف عل- 4

ّومـن شـرط العريـة عنـد مالـك أنهـا ال : وذكر فيه . ٤/٣٩٠ : فتح الباري:ينظر.  وشرح التفسير ابن حجر العسقالنيالبخاري
ن اآلخـر  الـضرر عـ، أو ليـدفعالمالـك مـن الـضرر بـدخول حائطـه ّتكون بهذه المعاملة إال مع المعري خاصة لما يدخل علـى

ان فـي وسـط النخـل الرجـل يكـون لـه النخلـة والنخلتـ أن:  ما رواه الطحـاوي عـن اإلمـام مالـكوأما. بقيام صاحب النخل بالسقي
وقد كان أهل المدينة إذا كان وقت الثمار خرجوا بأهليهم إلـى حـوائطهم ، فيجـيء أصـحاب النخلـة : الكثير لرجل آخر، وقالوا

، ثم ذكر الطحاوي بعد ذلك إنما ذهب إليه ّ بالعرية�، فرخص رسول اهللا ّفيضر ذلك بأهل النخل الكثيره ، أو النخلتين بأهل
بـاب العرايـا : معـاني اآلثـار شـرح : ينظـر. ولم يذكر القول اآلخـر الـذي رواه البخـاري أبو حنيفة أولى من تأويل اإلمام مالك،

٤/٢٨.  
 �، ولد في المدينة قبل مولد الرسـولد بن خنيس األنصاريةريعة بنت خالأمه فو حسان بن ثابت بن المنذر بن حزم،  ه- 5

. هــ٥٤بـأبي الحـسام، أسـلم وعنـده سـتين عامـا، تـوفي سـنة : بـأبي عبـدالرحمن، وقيـل: يكنـى بـأبي الوليـد ، وقيـل، بثمان سـنين
: ة الدينيـــــةالثقافـــــ، مكتبـــــة بـــــور ســـــعيد): هــــــ٥٠٧ت(المطهـــــر ابـــــن طـــــاهر المقدســـــي : البـــــدء والتـــــأريخ: رجمتـــــهينظـــــر فـــــي ت

  . ٢/٥١٢: وسير أعالم النبالء. ٢٣٢-٥/٢٣١:ظموالمنت.٥/١٩٥
  .] سنتها [) ب (  في نسخة - 6
ــة بــالجودة عــزا ابــن منظــور هــذا الب-7  وأنــه لــيس فيهــا ســنهاء، ،يــت لــشاعر األنــصار ســويد بــن الــصامت، وهــو يــصف نخل

بنـي عليهـا رجبـة، : ّرجبيـة، ونخلـة لتي حملت عامـا ولـم تحمـل آخـرخلة ا، وقد تكون النوالسنهاء التي أصابتها السنة المجدبة
تعمــد بــه، : ء مــن حجــارة ترجــب بهــا، أي، ببنــالــة الكريمــة إذا خيــف عليهــا أن تقــع؛ لطولهــا وكثــرة حملهــاتعمــد  النخوهــي أن 

وقــال . ١/٤١٢) رجــب: (لــسان العــرب: ظــرين. الــسنون الــشداد، التـي تجــيح المــال: ّوالعريـة هــي التــي يوهــب ثمرهــا، والجــوائح
ولكـن ت يبنـى عليهـا، ، يريـد ليـسّإن نخلة ليـست بـسنهاء وال رجبيـة:يمدح نفسه بالجود، ويقول: ( في شرح هذا البيت: الباجي

ـــذ ، وجعـــل ث ـــاس واشـــتد الزمـــان ، وقلـــت الثمـــار، وهبهـــا حينئ ـــسنين الجـــوائح بالن ـــا فـــي ال المنتقـــى شـــرح ) . مرتهـــا طعمـــةّعراي
فـتح ) . ن الـصامتهـو لـسويد بـ:  التـين، وقـال غيـره، ذكـره ابـنهذا البيت لحسان بن ثابـت: (جروقال ابن ح. ٤/٢٢٧:موطأ
 . ّولم أجد هذا البيت في ديوان حسان بن ثابت  ، ٤/٣٩٠:الباري



   )٩٠                  (  ّباب العرية         _   كتاب البيوع       النص المحقق                  

  )٢(] في الهبة )١( شرائط صحة القبض[
ّه الهبـة ، فالهبـة ال تـصح إال إذا ّ متصل بغيره مما لم تقع علي)٤(، وهوً وهب الرجل الرجل شيئا)٣(إذا
 ، نحــو أن يهــب )٧( ، والقــبض بــإذن الواهــب ، فحينئـــذ تجــوز الهبــة استحــسانـا)٦( والتمييــز)٥(الفــصلوقــع 

، فالهبــة بينــه وبــين الموهــوب لــه مــن غيــر فــصل، ويخلــي األشــجار )٨(] رؤوس [ علــى ًمعلقــاًلرجــل ثمــرا 
ّل القــسمة، وال يجــوز ذلــك إال إذا حــصل الفــصل والتمييــز  فيمــا يحتمــ)١٠(؛ ألن هــذا هبــة المــشاع)٩(باطلــة

  أن ال يجوز ، وهو  : )١١(ًمن الموهوب له بإذن الواهب، فحينئذ يجوز استحسانا، والقياس

                                                 
: ينظـر  . ما أخذت بجمع الكـف لـه: أخذته ، والقبضة : جمع الكف على الشيء ، وقبضت الشيء قبضا :لغة :  القبض- 1

: بـــدائع الـــصنائع . هـــو التمكـــين والتخلـــي وارتفـــاع الموانـــع عرفـــا وعـــادة حقيقـــة  : ً، واصـــطالحا٧/٢١٤)قـــبض  :(العـــربلـــسان 
٥/١٤٨.  
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 2
  .]ٕ واذا [) ب (  في نسخة - 3
  .] هو [) ب (  في نسخة - 4
نحيتـه أو :  وفـصلته ، أي حجز بـين الـشيئين ، اسم مأخوذ من فصل ، يفصل ، فصال من باب ضرب ، وهو ال:الفصل  - 5

   .٣٤٦:  ، ومعجم لغة الفقهاء ٤٧٤الفاء مع الصاد وما يثلثهما : المصباح المنير : ينظر . فانفصل منه قطعته، 
  .١٤٧: معجم لغة الفقهاء . العزل واإلفراز  :  التمييز- 6
فــصل الحــاء : موس المحــيط القــا: ينظــر . واعتقــاده حــسنا ّاســتفعال مــن الحــسن ، وهــو عــد الــشيء : لغــة : االستحــسان  - 7
هـو العـدول : ( لكرخـي ّعرفه الحنفية بتعاريف عدة منها تعريف ا:  ، واصطالحا ١٣/١١٧)حسن: ( ولسان العرب ،١/١٥٣٥

بعـضهم ّ ، وعرفـه ٤/١٣٧: األحكـام لآلمـدي ) . حكم نظائرها إلـى حكـم آخـر لوجـه أقـوى ، يقتـضي هـذا العـدول بالمسألة عن 
 .٤/٣: كشف األسرار ) . تخصيص قياس بدليل أقوى منه هو : ( بقوله 

  .] رؤس [) أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 8
، ١/٢٧٧)بطـل: (لـسان العـرب . نقيض الحـق ، مـن بطـل الـشيء يبطـل بطالنـا ، ذهـب ضـياعا وخـسرانا :  لغة :الباطل  - 9

. م يكـن مـشروعا بأصـله وال بوصـفه فس الفـساد فيهـا ، أمـا المعـامالت ، فهـو مـا لـعند الحنفية في العبادات هو ن: ًواصطالحا 
حساء الحديثة، جامعة الملك فيصل ، مطبعة اإل: عبداإلله بن محمد المال : الكواشف الجلية عن مصطلحات الحنفية : ينظر 
   .١٢-١١: م ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥ ، ١ط
بــاب الــشين : ختــار الــصحاح ، وم٨/١٩١)شــيع: (سان العــرب لــ: ينظــر. هــو حــصة مــن شــيء غيــر مقــسوم  :  المــشاع- 10
هـر فـي الزا. في أجزاء سهم اآلخر ال يتمييز منه  ؛ ألن سهم كل واحد من الشريكين إذيع وفرقً، وسبب تسميته مشاعا١/١٤٨

، الكويـت ، مـد جبـر األلفـي مح. د: ، تحقيـق )هــ٣٧٠ت(ألزهري الهـروي أبو منصور محمد بن أحمد ا: شافعي ألفاظ الغريب 
 .١/٢٤٤: هـ١٣٩٩ ، ١األوقاف والشؤون اإلسالمية ، طوزارة 

قـاس الجراحـة : ويقـال قـدر بـه ، : التقـدير ، يقـال قـس النعـل بالنعـل ، أي: أحـدهما :  لغة يـستعمل فـي شـيئين :القياس  - 11
الثوب، إذا كان بينهما ذا الثوب قياس هذا التشبيه ، يقال ه: ًقدر عمقها ؛ ولهذا سمي الميل قياسا ومسمارا، والثاني بالميل إذا 
 ، ١ر ، القــاهرة، طّأحمــد عبــدالغفور العطــا: ، تحقيــق ) هـــ٣٩٣ت(ّإســماعيل بــن حمــاد الجــوهري : الــصحاح :ينظــر . مــشابهة 
ة ل إلى الفرع بعلة متحدتعدية الحكم من األص: ( ّعرفه التفتازاني بقوله  : ًواصطالحا . ٣/٩٦٨) قاس: (م ١٩٥٦ -هـ١٣٧٦
، ) هـــ٧١٩ت(اإلمــام ســعد الــدين بــن عمــر بــن عبــداهللا التفتــازاني : التلــويح إلــى كــشف حقــائق التنقــيح  . )بمجــرد اللغــةال تــدرك 

: هــ ١٤١٩ ، ١ ، طمحمد عدنان درويش ، بيروت ، دار األرقم بن أبـي األرقـم للطباعـة والنـشر: وعلق عليه صه ضبط نصو
حكــم بمعنــى  المــسكوت عنــه إلــى المنطــوق بــه ، أو اعتبــار غيــر المنــصوص فــي الرد حكــم: ( ّوعرفــه الــشاشي بقولــه . ٢/١٢٠

م ١٩٨٢ -هــ١٤٠٢العربـي ، = =بيـروت ، دار الكتـاب) : هــ ٣٤٤ت(ألبـي علـي الـشاشي : الشاشي أصول ) . جامع بينهما 
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سـواء  الواهب ، ال تصح الهبة ولو فصله الموهوب له وقبضه بغير إذن ، )٢(]رحمه اهللا[ )١(قول زفر
ًفال تصح قياسا واستحسانا بغير حضرته ، )٣( أوكان القبض والفصل بحضرة الواهب، ً)4(.   

وكــذلك لــو وهــب األشــجار الثابتــة علــى األرض دون األرض ،أو وهــب زرعــا متــصال بــاألرض غيــر 
   السيف دون السيف ، )٥(ون األرض ، أو وهب حليةمحصود دون األرض ، أو وهب البناء د

   ، أو وهب صوفا على ظهر الغنم ، أو وهب دينا له)٨(الصبرة )٧( حنطة من هذه)٦(أو وهب قفيز   
     
     

                                                                                                                                                         

علتـه أحـد المـذكورين بمثـل إبانـة مثـل حكـم : ( أن الحد الصحيح ، أن يقال ، القياس : السمرقندي وذكر عالء الدين  . ٣٢٥:
لإلمـام عـالء الـدين شـمس النظـر أبـي بكـر محمـد بـن أحمـد : في نتـائج العقـول فـي أصـول الفقـه ميزان األصول ) . في اآلخر 

عبدالملك السعدي، بغـداد ، وزارة األوقـاف والـشؤون . د: دراسة وتحقيق وتعليق : الهجري لسمرقندي من علماء القرن السادس ا
  .٢/٧٩٤: اإلسالمي ة إحياء التراث العربي دينية، لجنال
هـو أقـيس : قـال عنـه أبـو حنيفـة .ـ هـ١١٠، ولـد سـنة  بـن هـذيل بـن قـيس بـن أسـلم العنبـري، البـصري هو اإلمـام زفـر:زفر  - 1

ل بـه، أبو حنيفة يقـوّلفت أبا حنيفة في قول إال كان ما خا: أصحابي ، كان ثقة، مأمونا، ولي قضاء البصرة، روي عنه أنه قال
المكتبـة العربيـة بمطبعـة بغـداد، ) : هــ٤٧٦ت(اق الـشيرازي بـي إسـحأل: طبقـات الفقهـاء : ينظر في ترجمته. هـ ١٥٨توفي سنة 

ّالهبـــة ال تـــتم إال : وأمـــا قـــول زفـــر ، فهـــو . ١/٢٤٤: ةّ ، والجـــواهر المـــضي١١٣: هــــ١٣٥٦بغـــداد ، طبعـــة نعمـــان األعظمـــي ،
الواهـب صـراحة أو داللـة ، فـإذا لـم يـأذن الواهـب للموهـوب لـه فـي القـبض ، فـال  إذن ، ويشترط باإلضـافة إلـى القـبضبالقبض 

بغــداد ، : عبدالـستار حامــد الـدباغ . د: اإلمـام زفــر بـن هـذيل وأصــوله وفقهـه : ينظـر . ذا األخيـر أخـذ الموهــوب يجـوز ذلـك لهــ
 . ٥٥٩:م ١٩٨٢ -هـ١٤٠٢وقاف والشؤون الدينية ، مطبعة األ

  ) .أ ( فين سقطت من نسخة  ما بين المعقو- 2
 كانت همزة التـسوية ، فإن)أو ( إذاعطفت بعد الهمزة بـ : ( ابن هشام قال، كما) أم (في النسختين واألصح ) أو (  وردت - 3

مغنـي اللبيـب ) . )أم ((والـصواب العطـف بــ ، ))سـواء كـان كـذا أو كـذا : (( ا، وقـد أولـع الفقهـاء وغيـرهم أن يقولـولم يجـز قياسـا
 له ووضـع حواشـيه ، قدم) هـ٧٦١ت( األنصاري  بن أحمداإلمام ابن هشام جمال الدين عبداهللا بن يوسف:  كتب اإلعاريبعن

  .١/٩٥: أميل بديع يعقوب، بيروت، دار الكتب العلمية. د: ه، وأشرف عليه وراجعوفهارسه حسن حمد
ستحـسانا؛ ، وال يـصح امـن غيـر إذن كـالقبول فـي البيـعجـوز ، فـال يالقبض ركن في الهبة كـالقبول فيهـا؛ألن  ال يصح قياسا- 4

  .  ٦/١٢٤:  الصنائع بدائع: ينظر. ستدالل على اإلذن بالقبض، فال يصح االألن اإليجاب لم يقع صحيحا حين وجوده
 ، ١٢٧ الحـــاء مـــع الـــالم :المغـــرب: ينظـــر .  الزينـــة مـــن الـــذهب والفـــضة ، وهـــي مـــا تتحلـــى بـــه المـــرأة والـــسيف :الحليـــة  - 5

  .١٤٩الحاء مع الالم وما يثلثهما : المنير والمصباح 
ان فـي معرفـة المكيـال والميـزان اإليضاح والتبيـ: يينظر . هو وحدة كيل وقياس كانت مستعملة في فارس والعراق  :  القفيز- 6
معــة الملــك بــن ماعيل الخــاروف ، جامحمــد أحمــد إســ: ، تحقيــق ) هـــ٧١٠ت(ألبــي العبــاس نجــم الــدين بــن الرفعــة األنــصاري : 

 ي تقـدير الــوزن المعاصـر، فيعــادلوأمــا القفيـز فــ . ٧٢: م ١٩٨٠ٕعبـدالعزيز، مركــز البحـث العلمــي واحيـاء التــراث اإلسـالمي ، 
  .٢٠٧: المقادير الشرعية وأهميتها في تطبيق الشريعة اإلسالمية . كغم ٢٤٫٤٣٢

  .] هذ [) ب (  في نسخة - 7
النهايـة فـي : ينظـر . ى بعـض مـة ، وجمعهـا صـبر ، وسـميت صـبرة ؛ إلفـراغ بعـضها علـ الطعـام المجتمـع كالكو:الصبرة  - 8

 ٢٧٠: ، ومعجم لغة الفقهاء ٣/٩: غريب األثر 
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ّ إال إذا وقـع الفــصل والتمييـز والقــبض )٢( ، ومـا أشــبه ذلـك، فــإن الهبـة فاســدة)١(فـي ذمــة إنـسان آلخــر
  .)٣(بإذن الواهب

 غيــر متــصل بغيــره فقبــضه الموهــوب لــه بــإذن الواهــب صــح ذلــك ســواء )٤(]ً مفــرزا [ولــو وهــب شــيئا 
 قبــضه بحــضرته، أو بغيــر حــضرته ، ولــو قبــضه بغيــر أمــره بعــد التفــرق ، فــال تــصح الهبــة ، فلــو قــبض

   .)5(بحضرته بغير أمره قبل التفرق ، القياس أن ال تصح ، وفي االستحسان أن تصح

وكذلك هذا في البيع الفاسد إذا قبضه بحضرة البائع بغير أمـره ملكـه المـشتري ؛ ألن البيـع الفاسـد ال 
   .)٦( ً ّيوقع الملك إال بالقبض بإذن البائع، كالهبة، والبائع قصد تمليكه، فصار ذلك كاإلذن له دليال

     
     

                                                 
لكـون : لتـصريح فـي اإلذن أن الجـواز فـي هبـة العـين عنـد عـدم ا: وجها للفرق بين هبـة العـين والـدين، فقـال ذكر الكاساني - 1

بة في الـدين لغيـر مـن ٕ ؛ لكون داللة قصده تمليك ما هو ملكه من الموهوب له ، وايجاب الهفيها داللة اإلذن بالقبضاإليجاب 
لواهـب ، فيـصير بقـبض ؛ ألنـه إذا أذن لـه بـالقبض صـريحا قـام مقـام قـبض اّحقق إال بالتصريح باإلذن بالقبضال يتعليه الدين 
يـصير الواهـب، واهبـا ملـك ابـضا لنفـسه مـن الواهـب ، ف، ثـم يـصير قض ملكـا لـه أوالالواهـب أوال ، ويـصير المقبـوالعين قابـضا 

ض بقـي الموهـوب مـن المـال علـى ٕ، واذا لم يـصرح بـاإلذن بـالقب ملك الواهب، فصحت الهبة والقبضوالموهوب له قابضانفسه، 
  .٦/١٢٥: بدائع الصنائع : ينظر . من عليه فلم تصح الهبة فيه، فال يجوز قبض الموهوب له ملك 

:  ، وفـي اصـطالح الحنفيـة ٣/٣٣٥)فـسد: (لـسان العـرب . نقـيض الـصالح ، والمفـسدة خـالف المـصلحة : غـة  ل:الفاسد  - 2
هــو عــدم : فــساد فــي العبــادات علمــاء المــذهب يفرقــون بــين الفــساد فــي العبــادات والفــساد فــي المعــامالت ، فيــرون أن النجــد أن 
وعا بأصـله ال بوصـفه مـا كـان مـشر: فالفاسـد مـن العقـود : ت ا في المعامالّأم. في شيء من شروطها وأركانها لل ؛ لخالصحة

  .١٠: الكواشف الجلية : ينظر . بعض اآلثار إذا توفرت أركانه األساسية ويترتب عليه 
وقــع فاســدا مــن حــين وجــوده ال ؛ ألن العقــد إذا يــاس ال يجــوز وهــو مــا ذهــب إليــه زفــر، وســبب ذلــك، والق فيجــوز استحــسانا- 3

: ينظـر. از بإسـقاط المفـسد ، وعنـد علمـاء الحنفيـة الثالثـة يحتمـل الجـوًه بحال؛ الستحالة انقالب الفاسد جائزايحتمل الجواز عند
  . ٦/١٢٤: بدائع الصنائع

  .] مفردا [) أ (  في نسخة - 4
 ض ، فيجـــوز قبــضه ســـواء قبـــضها الـــصريح فنحـــو أن يقــول اقـــبض أو أذنـــت لــك بـــالقبّ، أمــصـــريح، وداللـــة:  اإلذن نوعــان- 5

؛ وألن اإلذن بقبض الواهب ، والقياس أن ال يجوز قبضه بعد االفتراق من المجلس ًبحضرة الواهب، أو بغير حضرته استحسانا
بعـد التفـرق فـال تـصح الهبـة؛ وأما قبضه بغير أمره . ، وذلك يعمل بعد االفتراق كذا هذا صريحا بمنزلة إذن البائع بقبض المبيع

تفـرق، فـألن اإلذن داللـة هـو ا قبضه بحضرته بغير أمره قبـل الّ، وأملة، فال يعمل بعد االفتراقألن إيجاب الواهب هو اإلذن دال
   .٦/١٢٤: بدائع الصنائع : ينظر . ، والقياس أن يجوز ًض استحسانا للموهوب له بالقبإذن

  أنه ال: ألخرى للكرخي  ، واأنه يثبت الملك في حالة البيع الفاسد:  في الزيادات اإحداهم: روايتين : ي ن ذكر الكاسا- 6
ًأنه إذا قبضه بحضرته ولم ينهه ، كـان ذلـك إذنـا منـه بـالقبض داللـة مـع مـا أن :  وجه الداللة في رواية الزيادات .يثبت الملك  ً

ذن أن اإل: وأمـا روايـة الكرخـي . ض ، فكأنـه دليـل اإلذن بـالقبض اإلذن بالقبض ؛ ألنـه تـسليط لـه علـى القـبلثابت داللة العقد ا
 يتبـين أن العقـد الفاسـد ال يقـع ن فـي القـبض تقريـر الفـساد ، وبـهًبالقبض لم يوجـد نـصا وال سـبيل إلـى إثباتـه بطريـق الداللـة ؛ أل
  . ٦/١٢٤: بدائع الصنائع . ًتسليطا على القبض ؛ لوجود المانع على ما بينا بخالف الهبة 



   )٩٣              (     ّباب العرية         _ البيوع النص المحقق                        كتاب    

في البيع الجائز ، إذا قـبض المـشتري بحـضرته قبـل أن ينقـد الـثمن لـم يكـن ذلـك إذنـا منـه بـالقبض ، 
   .)١(يسترده ليحبسه بالثمن وله أن

تها بــالقبض، فـإذا صـح القــبض صـحت الهبـة ، ولمـا لــم يـصح القـبض، لــم أن الهبـة صـح: واألصـل 
   .)٢(تصح الهبة

، فالهبـة الدار إليه مع مـا فيهـا مـن المتـاع، وسلم وهب الرجل دارا فيها متاع للواهبإذا : وبيان ذلك 
فــي  )٣(، والحيلــة تكــون مــشغولة بمــا فيهــا مــن المتــاع، والفــراغ شــرط لــصحة التــسليمال تــصح؛ ألن الــدار

يــسلم الــدار إليــه، ، ويخلــي بينــه وبــين المتــاع ، ثــم ه عنــد الموهــوب لــًصــحة التــسليم أن يــودع المتــاع أوال
 وبمثلـه لـو وهـب )٤(، وال يمنـع صـحة قبـضهغولة بمتاع هو في يدي الموهوب لـهفتصح الهبة؛ ألنها مش

اع ال يكــون مــشغوال المتــخلــي بينــه وبــين الموهــوب صــحت الهبــة؛ ألن ومــا فيهــا مــن المتــاع دون الــدار، 
   . )٥(ا جميعامبالدار، ولو وهب الدار وما فيها من المتاع، وخلي بينه وبينها ، صحت الهبة فيه

ّإمــا أن يجمعهمــا فــي التــسليم أو يفــرق، فــإن جمــع فــي : ولــو فــرق الهبــة فيهمــا، فهــذا علــى وجهــين 
حدهما ويسلم، ثم وهـب اآلخـر ٕالتسليم صحت الهبة فيهما جميعا، وان فرق في التسليم ، نحو أن يهب أ

فــسلم، فإنــه ينظــر، إن قــدم هبــة الــدار، فالهبــة فــي الــدار ال تــصح، وفــي المتــاع تــصح؛ ألن التــسليم فــي 
صــحيحة ٕالــدار ال تــصح ؛ ألنهــا مــشغولة بمتــاع الواهــب وقــت التــسليم ، وان قــدم هبــة المتــاع ، فالهبــة 

  . )٦(، وال يمنع صحة القبضلك الموهوب له مشغولة بمتاع في م؛ ألن الدار وقت تسليمها كانتفيهما
     
  

                                                 
  .٦/١٢٤: الصنائع بدائع : ينظر  . ً وال استحساناً لم يجز قبضه قياسا- 1
شـرط فـي الـصحة ، :  أبـو حنيفـة والـشافعي ـ رحمهمـا اهللا تعـالى ـ اختلف الفقهاء في القـبض أهـو شـرط صـحة أم ال ؟ فقـال- 2

بـدائع : ينظـر . مكيال أو موزوناإذا كان الموهوب الهبة ما لم يقبضها وهو قول أحمد ـ رحمه اهللا تعالى ـ يملك الموهوب له فال 
هـو  : ، وعنـد اإلمـام مالـك ـ رحمـه اهللا تعـالى ـ٦/٤١: البن قدامـة : ، والمغني ٢/٤٠٠: مغني المحتاج و، ١٢٤ /٦: الصنائع 

:  بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتـصد. وب بمجـرد القبـول ويجبـر علـى القـبض، فـالموهوب لـه يملـك الموهـشرط تمام ال شرط صـحة
  . ٢/٣٢٤ :م ١٩٥٠لبي، القاهرة، البابي الح: محمد بن أحمد بن رشد القرطبي

. ١/١٨٦)حـول: (لـسان العـرب : ينظـر. اسم من االحتيال، وهو الحذق وجودة النظر والقدرة على دقة التصرف: لغة :الحيلة - 3
قاسـم بـن عبـداهللا بـن أميـر : أنيس الفقهاء : ينظر. يترفق به: هي ما يتلطف به لدفع المكروه، أو لجلب المحبوب، أي: ًواصطالحا
  . ١/٣٠٤: هـ ١٤٠٦، ١أحمد عبدالرزاق الكبيسي، جدة، ط. د: ، تحقيق)هـ٩٧٨ت(القونوي بن علي 

ائمـة علـى المتـاع، فتمنـع مـن وهو أن يد المودع ، يد المودع معنـى، فكانـت يـده ق:   ذكر الكاساني في هذه الحيلة إشكاال - 4
  .٦/١٢٥: بدائع الصنائع . التسليم صحة 

  .نفسهالمصدر : بدائع الصنائع . ا جميعا صفقة واحدة  ألن التسليم قد صح فيهم- 5
م المتــاع وال يــصح تــسليم  ألن المتــاع ال يكــون مــشغوال بالــدار، والــدار تكــون مــشغولة بالمتــاع ؛ فلهــذا افترقــا ، فيــصح تــسلي- 6

  . ١/٣٢٦: الجوهرة النيرة. الدار 



   )٩٤       (    ّباب العرية                    _    كتاب البيوع    النص المحقق                  

ولو وهب األرض دون الزرع، أو وهب الزرع دون األرض، أو وهب األشجار دون الثمار، أو وهـب 
ين الموهوب له، ال تصح الهبة فـي الـوجهين جميعـا؛ ألن كـل واحـد الثمار دون األشجار، وخلي بينه وب

، وذلــك )١(منهمــا متــصل بــصاحبه اتــصال جــزء بجــزء، فــصار بمنزلــة هبــة المــشاع فيمــا يحتمــل القــسمة
، )٢(باطل بخالف ما إذا وهب المتـاع دون الـدار، أنهـا تـصح؛ ألنهـا غيـر متـصلة بـه اتـصال جـزء بجـزء

حـدة، كمـا إذا وهـب األرض ثـم الـزرع ، أو الـزرع ثـم األرض، إن جمـع ولو وهـب كـل واحـد منهمـا علـى 
  .، ولو فرق في التسليم ، ال تجوز الهبة فيهما أيهما قدم ًفي التسليم ، جازت الهبة فيهما جميعا

وهــذا كمــا إذا وهـــب لرجــل نـــصف دار مــشاعا ولـــم يــسلم، ثـــم وهــب لـــه النــصف البـــاقي  وســلم كلـــه، 
لم، ثــم وهــب لــه النــصف اآلخــر وســلم، فإنــه ال تــصح الهبــة ، كــذلك لــه النــصف وســجــازت، ولــو وهــب 

 .واهللا أعلم بالصواب . هبة صحيحة، ثم فرق في التسليم، جازت ههنا، ولو وهب له جميع الدار 

  

  

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
: تحفـة الفقهـاء  .هوب، فيكون بمنزلة هبة المشاع ليس بموّألن الموهوب غير متميز عما  ألن الموهوب وحده ال يتصور؛ - 1
  . ٦/١٢٥: الصنائع، بدائع ٣/١٦٢
جـزاء، وهـو ال يختلـف مـع أي ، المـانع مـن صـحة القـبض هـو اتـصال األاألرض والزرع أو األشـجار والثمـار ألن في حالة - 2

. المتــاع شــاغل، فافترقــا ، وار مــشغول؛ ألن الــدلــفدم، بينمــا فــي حالــة الــدار والمتــاع، فالمــانع هــو االنــشغال، وهــو يختقــجــزء 
  .  ٦/١٢٥: بدائع الصنائع : ينظر



   )٩٥   (    بيع أصول النخيل والشجر والثمر           باب _ كتاب البيوع النص المحقق         

  يع أصول النخيل والشجر والثمرباب ب
ً باع الرجل شجرا، أو نخال )٢(إذا:  )١(قال الشيخ رحمه اهللا تعالى  منها، )٤(] بدا [ قد )٣(] فيه ثمر [ً

   .)5(فالثمر للبائع، وعليه قلعه من شجر المشتري
ّواذا اشــترى الرجــل شــجرة ، أو نخلــة ، فإنــه ال يخلــو إمــا أن يكــون الثمــر موجــودا وقــت الــشر  اء ، أو ٕ

ّأثمر بعد ذلك قبل القـبض ، وال يخلـو إمـا أن يـشتريها مـع األرض ، أو بغيـر األرض ، والـثمن ال يخلـو 
  .ّإما أن يكون من جنس الثمر ، أو من خالفه 

  )٦(] بيع الشجر دون الثمر فيما إذا كان الثمن خالف جنس الثمر[
ًأمــا إذا كــان الثمــر موجــودا وقــت الــشراء ، وقــد اشــتراها بخ  ّالفــه ، فــإن الثمــر ال يــدخل فــي العقــد إالّ

ـــشرط ـــى البـــائع أن يقلـــع ثمرتـــه مـــن شـــجر )٧(بال ، ســـواء اشـــترى الـــشجرة وحـــدها ، أو مـــع األرض ، وعل
  ّ لم يؤبر )١٢(و أ)١١(ّ، وال إلى غيره، سواء أبر)١٠( إلى جذاذها)٩(أن يتركها )٨(وليس لهالمشتري، 

                                                 
  .٧٨:  الطحاوي مختصر: ينظر. به الطحاويوالمقصود . ] الشيخ رحمه اهللا تعالى [ سقطت عبارة )ب (  في نسخة - 1
  .]ٕ واذا [ في األصل - 2
 . المتن هو في األصل وهو الصحيح  ، وما أثبتناه في] فيها ثمرا [ في النسختين وردت - 3
  .] بدى [) أ (  في نسخة - 4
صـــحيح )). ّ إال أن يـــشترط المبتـــاع ، فثمرتهـــا للبـــائعمـــن بـــاع نخـــال قـــد أبـــرت: (( قـــال � النبـــي ؛ ألنٕ وانمـــا الثمـــر للبـــائع - 5

 بـاب مـن ٣/١١٧٢ : وصحيح مـسلم . ٢٠٩٢، أو أرضا مزروعة، رقم الحديث  باب من باع نخال قد أبرت٢/٧٦٨: البخاري
سـاعته ؛ ألن المـشتري ملـك الـشجر، على البائع قطع الثمر من : وذكر ابن نجيم  . ١٥٤٣، رقم الحديث باع نخال عليها ثمر

بـراهيم بـن محمـد الـشهير بـابن نجـيم زين الدين بـن إ: البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ينظر . فيجبر البائع على تسليمه فارغا 
   .٥/٣٢٤: ، دار الكتاب اإلسالمي وتبير) : هـ٩٧٠ت(
 . ما بين المعقوفين من زيادتي - 6
مـــا يتوقـــف وجـــود الـــشيء علـــى : ًواصـــطالحا . ٣٣٤)شـــرط : ( مختـــار الـــصحاح: ينظـــر. العالمـــة الالزمـــة:  لغـــة:الـــشرط - 7

شرح جمع : ينظر . شيء عدم ذلك ال، ولكن يلزم من عدمه ، وال يلزم من وجوده وجود الشيءًوكان خارجا عن حقيقتهوجوده، 
: م١٩٣٧ -هـــ ١٣٥٦، ١أوالده، ط، مطبعــة البــابي الحلبــي ومــصر: ة شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد المحلــيالعالمــ: الجوامــع

بيـروت، المكتـب اإلسـالمي، ): هــ٩٧٢ت(يز المعـروف بـابن النجـار محمد بن أحمد بن عبدالعز: ، وشرح الكوكب المنير٢/٢٠
تبيـين الحقـائق . النخـل ألنه ليس بتبع بخـالف :ط ، بقوله ّ الثمر إال بالشرزيلعي عدم دخولوعلل ال. ١/٤٥٢: هـ١٣٩٩ ، ١ط
 :٥/٢٥١.   
  .] له [ بدال من ] للبائع [ في األصل - 8
  .] يتركه [ في األصل - 9

   .]جذاذ [ في األصل - 10
: ، والمغــرب١٥٤: كتــاب المزارعــة :بــة الطلبــةطل: ينظــر. ألقحهــا : ّالتلقــيح ، وأبــر النخــل: أبير، أي فعــل مــصدره التــ:ّ أبــر- 11

  .١/١٨٨: الجوهرة النيرة: ينظر . ع الفحل ، ويذر فيها من طلهو أن يشق الكم: ، والتأبير ١٧الهمزة مع الباء 
  .١/٩٥: مغني اللبيب : ينظر . لما قال ابن هشام ) أم ( ، واألصح ) أو (  وردت في النسختين - 12



   )٩٦(  بيع أصول النخيل والشجر والثمر            باب_    النص المحقق           كتاب البيوع 

علـى الـشجر، فإنـه ينظـر إن  )٢(، فإن تركها إلى وقـت اإلدراك )١( منهابعد أن ظهر من الشجر وبان
ٕ، وان تركها بغير إذن المشتري ، فإنه ينظـر إن كانـت الثمـرة قـد )٣(تركها بإذن المشتري طاب له الفضل

ضج ، فتركها حتى نضجت يطيـب لـه ذلك؛ألنـه لـم توجـد الزيـادة فـي الكيـل ّتناهى عظمها ولم يبق إال ن
ً ،وان كانــت صـــغارا لــم يتنــاه عظمهـــا ، فتركهــا بغيــر إذن المـــشتري حتــى أدرك ال يطيــب لـــه )٤(والــوزن  ٕ

   .                    )٥(الفضل في الكيل
  )٦(]استئجار األصول من المشتري لترك الثمر عليها[ 

ئع من المشتري النخيل والشجر لترك الثمار ، فتركها حتى أدركت ، ال يجب األجر ولو استأجر البا
  ، )٩(  عرف باالستحسان؛ لتعامل الناس)٨(؛ ألن جواز اإلجارة)٧(له الفضل > ١١٢و<ويطيب 

     

                                                 
ّ إذا كانـت مـؤبرة، فهـي ذهـب اإلمـام مالـك والليـث والـشافعي إلـى أن الثمـرة: ف العلماء في ذلـك، فقـالامة اختال ذكر ابن قد- 1

ألنهــا متــصلة باألصــل اتــصال ؛ هــي للمــشتري فــي الحــالين: ّن كانــت غيــر مــؤبرة، فهــي للمــشتري، وقــال ابــن أبــي ليلــىٕواللبــائع، 
لـه حـد فلـم يتبـع أصـله فـي ؛ ألن هـذا نمـاء ي للبـائع فـي الحـالينهـ: غصان، وقال أبـو حنيفـة واألوزاعـي فكانت تابعة كاألخلقة،
 أنـــه �رســـول اهللا ًوذكـــر محمـــد حـــديثا عـــن . ٤/٦٣: نـــيالمغ: ينظـــر.  وذكـــر أنـــه مـــع القـــول األولكـــالزرع فـــي األرض،البيـــع، 
ك أن الحكــم ال يختلــف ّفــدل ذلــ. هتقــدم تخريجــ)).  يــشترطها المبتــاع ّ، فــالثمرة للبــائع إال أنًمــن اشــترى أرضــا فيهــا نخــل:((قــال

  .٥/١٦٤: بدائع الصنائع: ينظر. ّ يدخل ما عداه إال بقرينة زائدة، فالبالتأبير وعدمه، وألن النخل اسم لذات الشجرة
  .٥١: معجم لغة الفقهاء : ينظر . بلوغه النضج : بلوغ الشيء ، ومنه إدراك الزرع  :  اإلدراك- 2
وقـال . ٤٧٥ع الـضاد ومـا يثلثهمـا الفـاء مـ: ، والمـصباح المنيـر٣٦٢ع الـضاد المعجمـة الفـاء مـ: المغرب.  الزيادة :الفضل - 3

  . ٢/١٨: ع األنهرمجم. ري الزيادة الحاصلة في ذات الثمر؛ ألنه حصل بطريق مباحطاب للمشت: شيخ زادة
: ي تـنقص ، وقـال الزيلعـيطيـب لـه الفـضل ؛ ألنـه ال تـزداد بعـد ذلـك بـل : وذكـر فيـه  . ٥/١٦٦: بدائع الصنائع :  ينظر - 4

ٕالفضل؛ ألنه لم يحصل ازدياد المبيع ال كيال وال وزنا ، وانما تغيير حال المبيع مـن حيـث النـضجيطيب له  ً  ، فتأخـذ اللـون مـن ً
   .٤/١٣: تبيين الحقائق . من الكواكب بتقدير اهللا تعالى القمر والطعم 

:  ، وذكــر البــابرتي ٥/١٦٦: بــدائع الــصنائع . أصــل مملــوك لغيـره ال يطيــب لــه الفــضل ؛ ألنـه تولــد مــن :  قـال الكاســاني - 5
ّيتــصدق بمــا زاد فـي ذاتــه ، بــأن يقـوم ذلــك قبــل اإلدراك ، ويقـوم بعــده ، ويتــصدق بفـضل مــا بينبأنـه  ّ همــا ؛ ألن مـا زاد مــن جهــة ّ

 ، بينمـا ذكـر شـيخ زادة ٦/٢٨٩: بيروت ، دار الفكر ) : هـ٧٨٦ت(محمد بن محمود البابرتي : العناية على الهداية . محظورة
  .٢/١٨: مجمع األنهر : ينظر . وجعل الفضل هو ما تفاوت تقويمه يوم البيع ويوم اإلدراك ذلك، 

 . ما بين المعقوفين من زيادتي- 6
تري أبى المشلو استأجر الشجر من المشتري ليترك الثمر عليها لم يجز ، ولكن يعار ، فلو :( ذكر ابن نجيم وابن عابدين - 7

ئع عليــه قطــع الثمــر ويجبــر علــى ذلــك؛ ألن ه أن البــاوهــذا ينــافي مــا ذكرنــا). قطــع الثمــرالبــائع إن شــاء أبطــل البيــع أو يخيــر 
: ينظـر . ولكـن ابـن عابـدين علـل ذلـك بمـا يوفـق بـين القـولين أن التخييـر محمـول علـى رضـا المـشتري. إلجبار التخيير ينافي ا

 .٤/٥٥٥ : ، رد المحتار٥/٣٢٧ :ق البحر الرائ
: ، واصـطالحا٤/١٠) أجـر: (لعـربينظـر لـسان ا.  أألجيـر وقـد أجـره إذا أعطـاه أجـرةاسـم لألجـرة وهـي كـراء: لغـة: اإلجارة - 8

  .١/٢٩٥ ب اإلجارةكتا: ، وأنيس الفقهاء١/٢٣باب أأللف : ، والتعريفات١/٣٥فصل الجيم : التعاريف. تمليك المنافع بعوض
  . ٥/١٦٦: بدائع الصنائع . ا بيع المعدوم  القياس يأبى ذلك ؛ لكونه- 9
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؛ لترك الثمـار عليهـا، فلـم تكـن إجـارة جـائزة، وال فاسـدة، )١(]األشجار [ عامل للناس في استئجار وال ت
  . )٢(ويطيب له الفضل؛ ألن الترك حصل بإذن المشتري 

  )٣(] بيع الشجر بشرط الثمر للمشتري [ 
ثمن علـى ، وينقـسم الـ )٥(، ويكون لـه الثمـر مـع الـشجر، فاشترى جاز)٤(]للمشتري [ ولو شرط الثمار 

  . الثمر يوم العقد )٦(] الشجر وقيمة [  قيمة
، ولــه  ســماوية، أو بفعــل البــائع قبــل القــبض، ســقط عــن المــشتري حــصته مــن الــثمن)٧(ولــو هلــك بآفــة

  . ؛ ألن الصفقة تفرقت عليه ٕإن شاء أخذ الشجر بحصته من الثمن، وان شاء ترك، )٨(الخيار
ذ قـــائم ولـــم ينقـــصه الجـــذاذ، فـــال خيـــار للمـــشتري، ولـــه أن  والمجـــذو البـــائع فـــي أوانـــه)٩(]ّجـــذه [ ولـــو 

؛ ألنـــه خاصـــةً، وبعـــد مـــا قبـــضهما إذا وجـــد بإحـــداهما عيبـــا لـــه أن يـــرد المعيـــب يقبـــضها بجميـــع الـــثمن
المـشتري  )١٠( ]ّجـذه [ ، فصار كأنهما كانا متفرقين في وقت العقـد بخـالف مـا إذا قبضهما وهما متفرقان

ًليس له إال أن يردهما جميعا، أو يمسكهما ألنه مجتمع وقت ً، ثم وجد به عيبا بعد القبض ً  
، فــإن كــان البــائع هــو الــذي )١٢(]ونقــصه [  ، فــإن كــان الجــذاذ فــي غيــر وقتــه)١١(العقــد ووقــت القــبض

   ، ثمهمإ، واذا قبض)١٤(وله الخيار في الباقي ،)١٣(ّجذه قبل القبض يطرح عن المشتري حصة النقصان
     

                                                 
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 1
، ورد ٢/١٨: مجمـع األنهـر: نظـري. ً فبقـي اإلذن معتبـرا فيطيـب الفـضل؛ لعدم التعامل بهـا والحاجـة إليهـا، اإلجارة باطلة- 2

  .٤/٥٥٥:المحتار
 . ما بين المعقوفين من زيادتي - 3
 ) .أ ( لمعقوفين سقطت من نسخة  ما بين ا- 4
ً ألنه لما سماها ، فقد صارت جميعا مقصودا لورود فصل البيع عليه - 5 ً ّ   .٥/١٦٦: بدائع الصنائع : ينظر . ّ
 ) .أ(  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 6
دخــل لآلدمــي فيهــا ،  هــي التــي ال:  وهــي العاهــة ، وهــي عــرض يفــسد مــا يــصيب مــن شــيء ، واآلفــة الــسماوية :اآلفــة  - 7

   .٣٦: معجم لغة الفقهاء : ينظر. الزرع أو الثمر كالدودة تصيب 
الخــاء مــع اليــاء : المغــرب : ينظــر . ّهــو اســم مــن االختيــار ، ومنــه خيــره بــين الــشيئين فاختــار أحــدهما : لغــة :الخيــار  - 8
 مــن إمــضاء هــو طلــب خيــر األمــرين: ًالحا واصــط .١٨٥الخــاء مــع اليــاء ومــا يثلثهمــا : والمــصباح المنيــر ، ١٥٧حتانيــة الت

   .٢٠٢: ، ومعجم لغة الفقهاء ٤/٤١٠ : فتح الباري: ينظر .العقد أو فسخه 
 ] .وجده ) [ أ(  ما بين المعقوفين في نسخة - 9

 ] وجد [  ما بين المعقوفين في النسختين - 10
د وقوعهـا مجتمعـة، وهـذا بالرد يكون تفريق للـصفقة بعـ، فإفراد أحدهما ًلبيع وعند القبض معا ألنهما كانا مجتمعين عند ا- 11

   .٥/١٦٦: بدائع الصنائع : ينظر . ال يجوز
 ] .وبعضه ) [ أ(  ما بين المعقوفين في نسخة - 12
بــدائع : ينظــر. ّ ألنــه لمــا نقــصه الجــذاذ، فقــد أتلــف بعــض المبيــع قبــل القــبض، فــسقط عــن المــشتري حــصته مــن الــثمن- 13

 .٥/١٦٦:الصنائع
 .المصدر نفسه : ينظر. فرق الصفقة عليه  لت- 14
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ّوجد بإحداهما عيبا له أن يرد المعيـب خاصـة؛ ألنـه قبـضهما وهمـا متفرقـان، ولـو جـذه المـشتري بعـد  ً
ًمــا قبــضهما، ثــم وجــد بإحــداهما عيبــا، لــه أن يردهمــا جميعــا  ، ولكــن البــائع بالخيــار إن شــاء قبــل ورد )١(ً

[ ، وكــذلك إن اشــترى الــشجر مــع قــراره مــن األرض وشــرط )٢(ٕع الــثمن، وان شــاء رد حــصة العيــب جميــ
  . للمشتري )٣(] الثمر 

  )٤(]ًمن اشترى شجرا فأثمر بعد الشراء قبل القبض [ 
فـالثمر للمـشتري ؛ ألنـه نمـاء ا إذا اشتراه والثمر غير موجود ، ثم أثمر بعد الـشراء قبـل القـبض ، ّوأم
 يطـرح مـن الـثمن شـيء، وصـار )٦(] ال [ ٕ كلـه، وان هلـك قبـل التـسليم بآفـة سـماوية )٥(]  لـه فهو[  ملكه

ٕ، وان أكلـه البـائع يطـرح حـصته مـن الـثمن ، وال خيـار للمـشتري )٨(، وال خيـار للمـشتري )٧(كأنه لـم يكـن 
لـه الخيـار : )١١(]رحمهمـا اهللا تعـالى[  يوسـف ومحمـد ، وقـال أبـو)١٠(] رحمه اهللا [  )٩(في قول أبي حنيفة

   الثمر موجود ، كما إذا كان )١٢(ٕبحصته من الثمن ، وان شاء ترك  ، إن شاء أخذ الشجر
    

                                                 
 .المصدر السابق : ينظر :  ألنه إفراد أحدهما بالرد يكون تفريق للصفقة بعد وقوعها مجتمعة ، وهذا ال يجوز - 1
ّعيـب إال أن يـشاء البـائع أن ولو كان جذاذ المشتري نقص أحدهما ، ثم وجد العيب لم يرد واحد منهما ويرجـع بنقـصان ال ( - 2
  .٨٢-٣/٨١: الفتاوى الهندية ) .  العيب حينئذ يرد قبل ذلك معي
 .، صححنا ذلك بما يوافق كالم المصنف ] الثمن [  ما بين المعقوفين في النسختين - 3
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 4
 ] .فنقول ) [ أ(  ما بين المعقوفين في نسخة - 5
 .بزيادة الواو  ]  وال) [ أ(  ما بين المعقوفين في نسخة - 6
 :المبـسوط: ينظـر.  كـأن لـم تكـن، وصـارتصـنع أحـد لـم يكـن لهـا حـصة مـن الـثمن ألن الثمار الحادثة لما فاتت من غيـر - 7

١٣/١٦٩.   
ييـر المـشتري ؛ ألجـل ذلـك ، ّ أنه لما لم يكن للثمر حـصة مـن الـثمن ، وصـار كـأن لـم يكـن ، فنفـى النقـصان المـتمكن فيتخ- 8

 .المصدر نفسه : ينظر . نخل لم يكن للمشتري في البيع خيار ينقص الٕوان لم 
عبـدالرحمن : يـق ، بروايـة العـالء العـالم الـسمرقندي، تحق)هــ ٣٧٥ت ( ألبي الليث الـسمرقندي : مختلف الرواية :  ينظر- 9

ألن المبيـع : ه لـ: وقـال فيـه . ٣/١٤٥٧ : م٢٠٠٥ هــ ـ ١٤٢٦، ١، ط)ناشـرون (  مكتبـة الرشـد ،الريـاضبن مبـارك الفـرج، 
سي فـذكر وجـه قـول أبـي حنيفـة، وأمـا السرخـ. ورد عليه العقـد مقـصود بحالـه، قـائم، وهـو األصـل، فـال يتخيـر المـشتري  الذي
المــشتري عنــد القــبض رضــي بأخــذ المبيــع بجميــع الــثمن، فهــو بأحــدهما بــبعض الــثمن أرضــى، وثبــوت الخيــار؛ لــتمكن  :فقــال

   .١٣/١٦٩: المبسوط . له الرضا هنا فال معنى إلثبات الخيار  تمام الخلل في رضا المشتري، فإذا علمنا
 ) .أ(  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 10
  ) .أ(  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 11
ألن الزيــادة صــارت لهــا حكــم المبيــع حتــى ســقطت حــصته مــن : لهمــا :  وقــال فيــه ٣/١٤٥٧: مختلــف الروايــة :  ينظــر - 12

ّقبــل القــبض لمــا أن الزيــادة الحادثــة : جــه قولهمــاووذكــر السرخــسي . يــر بــه المــشتري كمــا فــي الموجــود عنــد العقــد الــثمن، فيخ
لخيار للمشتري ثبت اولو كانت موجودة فأتلفها البائع ، ت مقصودة كان لها حصة من الثمن، فالتحقت بالموجود عند العقدصار

   .١٣/١٦٩: المبسوط: ينظر. ك هنافيما بقي؛ لتفرق الصفقة عليه قبل الثمار، فكذل
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ٕن ، وان شــاء تــرك ، وقــت العقــد وأكلــه البــائع ، فــإن لــه الخيــار، إن شــاء أخــذ الــشجر بحــصته مــن الــثم
  .ًالمبيع شيئا    ، هذا إذا لم ينقص من )١(باإلجماع 

ّوأما إذا انـتقص المبيـع ، فلـه الخيـار باإلجمـاع 
 ، ويطـرح عنـه حـصة الثمـر ونقـصان الـشجر مـن )٢(

   .)٣(الثمن إذا كان بفعل البائع 
  )٤(] من اشترى شاة فولدت قبل القبض [ 

ًأو غيرها من المواشي ، فولدت قبل القبض ولدا ، ولم تنقصها وكذلك االختالف فيمن اشترى شاة ، 
 حـصته مـن الـثمن، ويقـسم الـثمن علـى )٥(] عنه [ الوالدة ، ثم إن البائع استهلك ذلك الولد ، فإنه يطرح 

قيمـة األم يــوم العقـد، وعلــى قيمـة الولــد يـوم االســتهالك ، ويأخـذ األم بحــصتها مـن الــثمن ، وال خيـار لــه 
   .)٩( الوالدة ، فله الخيار باإلجماع )٨(] نقصتها [  ، ولو )٧(له الخيار : ، وقاال )٦( حنيفة في قول أبي

   
     
     

                                                 
) : هـ ٤٥٦ت ( أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري : مراتب اإلجماع: ينظر.  نقل هذا اإلجماع ابن حزم- 1

، العـزم علـى الـشيء والتـصميم عليـه: ًأوال:  فـي معنيـين، همـاهـو مـستعمل: لغة: اإلجماع. ١/٨٧: بيروت، دار الكتب العلمية 
 بمعنـى االتفـاق، ويقـال أجمـع القـوم علـى كـذا، إذا :، والثـاني٧١آيـة : سـورة يـونس)) فاجمعوا أمـركم : (( لىأشار قوله تعإواليه 

ًواصــطالحا  . ١٣٢-١٣١يثلثهمــا الجــيم مــع المــيم ومــا : اح المنيــر، والمــصب٤٧)جمــع: (مختــار الــصحاح: ينظــر. اتفقــوا عليــه
هاية السول على ن. من الوقائع ي عصر من األعصار على حكم واقعة  ف�محمداق  أهل الحل والعقد من أمة عبارة عن اتف:

: مطبعـة محمـد علـي صـبيح مـصر، ): هــ٧٢٠ت(السـنوي الدين عبدالرحيم بـن الحـسن بـن علـي ا جمال :شرح منهاج الوصول
   .٢٦١ : لآلمدي ، احكام االحكام٣/٢٣٧
  .٤/١٣١: المغني : ينظر .  نقل هذا اإلجماع ابن قدامة - 2
الـك مـن الـثمن ، وهـو قـدر إن كان التلف بفعل البائع يبطل البيع بقدره ، ويـسقط عـن المـشتري حـصة اله:   قال الكاساني - 3

وصـاف لهـا حـصة مـن الـثمن ًاعتبارا للـبعض بالكـل ، وسـواء كـان النقـصان نقـصان قيمـة أم نقـصان وصـف ؛ ألن األالنقصان 
  .٥/٢٤٠: بدائع الصنائع . ًال بالفعل فتقابل الثمن الجناية عليها ؛ ألنها تصير أصعند ورود 

 . ما بين المعقوفين من زيادتي - 4
 ) .أ( ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 5
، فولـدت لـو اشـترى شـاة بعـشرة:  الهمـام وابـن نجـيم قـول أبـي حنيفـةذكر الكمال ابـن، و٣/١٤٥٧: مختلف الرواية : ينظر  - 6

: شـرح فـتح القـدير.  يـذ كـرا قولهمـا تلزمـه الـشاة بخمـسة وال خيـار لـه ، ولـم: حنيفـة البـائع ، قـال أبـو ي خمـسة، فأكلـه ًولدا يساو
  .٥/٣٢٣: ، والبحر الرائق٦/٢٨٢
ا األفغـاني، بيـروت، عـالم أبـو الوفـ: ، تـصحيح وتعليـق )هــ١٨٩ت(أبو عبداهللا محمد بـن الحـسن الـشيباني  :األصل:  ينظر- 7

البـــائع إذا أتلـــف الزيـــادة ســـقطت : ، وقـــال الكاســـاني٣/١٤٥٧: ، ومختلـــف الروايـــة ٥/٣١٤ :م١٩٩٠-هــــ١٤١٠، ١طالكتـــب، 
   .٥/٢٥٦:بدائع الصنائع : ينظر. يثبت له الخيار : ن، وال خيار له عند أبي حنيفة، وعندهماحصتها من الثم

 ] .نقصها ) [ أ(  ما بين المعقوفين في نسخة - 8
 .أن النقص بالوالدة عيب بال خالف : ه وذكر في . ٤/١٣١: المغني :  ينظر - 9
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  )١(]من اشترى جارية فولدت قبل القبض  [
، طـرح عـن المـشتري حـصة الولـد مـن  القبض ، فقتـل البـائع ولـدهات قبلولو كان المبيع جارية فولد

  .)٣(ٕوان نقصتها فله الخيار باإلجماع،)٢(الثمن، فإن لم تنتقص الجارية من الوالدة فعلى الخالف

 ، وال خيار للمشتري إذا لم تنقصها الوالدة فـي قـولهم )٤(ولو هلك الولد بآفة ال يطرح من الثمن شيء
ٕ، إن شـاء أخـذ األم بجميـع الـثمن ، وان شـاء تـرك )٦(تها الوالدة فلـه الخيـار باإلجمـاعٕ، وان نقص)٥(ًجميعا

 . وكذلك حكم الثمر إذا حدث بعد العقد  قبل القبض  . )٧(وال يسقط شيء من الثمن

  )٨(]بيع النخيل بجنس ثمره [ 
ّ ، كمــا إذا اشــترى نخــيال بكــرٕواذا اشــتراه بجنــسه مــن الثمــر ، إن كــان الثمــر جيــد )١٠( تمــر فارســي )٩(ً

، )١٢( ، والبيـع جـائز علـى مـا ذكرنـا)١١(الشراء، فإن لم يشترط ذلـك للمـشتري فـالثمر للبـائع ًموجودا وقت 
  ، ويعتبر فيه قليل وكثير ، فإنه يدخل في البيعذلك للمشتري، أو ذكر أكل ط ولو شر

     

                                                 
  . مابين المعقوفين من زيادتي - 1
ّئع إيـاه، ولـو صـار مقـصوداً بقـبض ً، فقد صار الولد مقصودا بإتالف الباإن كان البائع هو الذي قتل الولد:  قال السرخسي- 2
له البائع، فما أصاب الولد بطل ة الولد يوم قت، فيقسم على قيمة األم وقت البيع وعلى قيمّمشتري إياه كان له حصة من الثمنال

 :المبـــسوط: ينظـــر. لـــه الخيـــار: عـــن المـــشتري وأخـــذ األم بمـــا بقـــي، وال خيـــار لـــه عنـــد أبـــي حنيفـــة، وعنـــد أبـــي يوســـف ومحمـــد
١٨٨ – ١٣/١٨٧.   

  . ٤/١٣١: المغني : ينظر .  نقل اإلجماع ابن قدامة - 3
   .٥/٢٥٦ :صنائعبدائع ال: ينظر.  نقل الكاساني اإلجماع- 4
يـادة بـل لحـدوث النقـصان فـي  ألن ولد الجارية إذا هلك قبل القبض بآفة سماوية ، فإنه يثبت الخيار للمـشتري ال لهـالك الز- 5

ألم بـالوالدة ال لحــدوث ّبـسبب الزيـادة ، وكــذا ال خيـار بحــدوث زيـادة مــا قبـل القـبض إال فــي ولـد الجاريــة ؛ ألجـل نقــصان ااألم؛ 
  .المصدر نفسه: ينظر .  هذا يتضح أن عدم النقصان يثبت عدم الخيار ومن. الزيادة

   .٤/١٣١:  المغني  : ينظر- 6
ــثمن ؛ ألن األوصــاف ال ً ألن النقــصان نقــصان وصــف ، فــال ينفــسخ البيــع أصــال ، وال يــسقط عــن المــشتري شــيء مــن- 7  ال

شتري بالخيـار إن شـاء  مقـصودة بـالقبض والجنايـة ، فالمـَمن الثمن إال إذا ورد عليهـا القـبض أو الجنايـة ألنهـا تـصيرحصة لها 
   .٥/٢٤٠: لصنائع ينظر بدائع ا.بل القبض ٕالثمن وان شاء ترك لتعيب المبيع قأخذه بجميع 

  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 8
ًيزا  قف٦٠اوي في العراق ، وهو مكيال ألهل العراق أصله بابلي وكان يساف وتشديد الراء اسم وجمعه أكراربضم الك: ّ الكر- 9
لرطــل العراقــي علــى با رطــل ا، هــو ألــف ومائتــ فــي لــسان اإلخبــار وكلمــات الفقهــاءّالكــر المــستعمل، و٣٧٩:اءمعجــم لغــة الفقهــ. 

  .٢٠٧ ،١٠٧،١٠٨:المقادير الشرعية .  كغم ١٤٦٥٫٩٢٠ ا يعادله بالوزن المعاصر فيساويا مّوأم ،المشهور
  .٣٣٨: معجم لغة الفقهاء : ينظر . فارس ، وهي  بالد إيران اليوم  نسبة إلى بالد :الفارسي  - 10
ّمن باع نخال قد أبرت ثمرتها للبائع إال أن يشترط المبت: ((  أنه قال� لما روي عن النبي - 11 ّ   .تقدم تخريج الحديث)) اع ً
   .٩٦ص: األطروحة :  ينظر- 12
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ّ، فال يجوز إال أن يكون كيل التمـر الـذي )٤(ً، أو تمرا)٣(ً، أو رطبا)٢(ً إذا كان وقت الشراء بسرا)١(الربا
فــإن كــان   )٥(ثمــن أكثــر مــن كيــل الثمــر الموجــود ، فيــصرف التمــر بــإزاء الثمــر والزيــادة بــإزاء النخيــلهــو 

، )٧(بـالتمر جـائز كيـف مـا كـان  ئز كيف مـا كـان؛ ألن بيـع الكفـري وقت العقد، فالبيع جا)٦(ًالثمر كفريا 
ٕالذي هو ثمـن عينـا، وان  )٩(]الثمر[أن يكون  )٨(فإذا اعتبر حكم الربا، ففي الموضع يجوز البيع، ينبغي  ً

 كـذلك ال يجـوز )١٢(؛ ألنـه كمـا ال يجـوز التفاضـل)١١( قبل التفرق باألبدان شـرط )١٠(]فتسلمه [ ًكان دينا 
   .)١٣( ًالنساء

   
  

                                                 
هــو الفــضل الخــالي عــن :ًشــرعا  ، و٢١٧ الــراء مــع البــاء ومــا يثلثهمــا :المــصباح المنيــر . الفــضل والزيــادة :  لغــة :الربــا  - 1

   .١٢/١٠٩: المبسوط . المشروط في البيع العوض 
البــاء مــع : المــصباح المنيــر. طــري :  وهــو مــن ثمــر النخــل معــروف بــه، ومــن كــل شــيء الغــض، ونبــات بــسر، أي:البــسر - 2

   .١٥٤:كتاب المزارعة : طلبة الطلبة . لح إذا عظم هو الب: ّ ، وعرفه النسفي بأنه ٤٨وما يثلثهما السين 
ٕتمـر واذا تـأخر أكلــه تـسارع إليــه أحــدهما ال يت: ًإذا أدرك ونــضج قبـل أن يـصير تمــرا، وهـو نوعـانوهـو ثمــر النخيـل : الرطـب- 3 ّ

ًوة وتمــرا يابــساّيتتمــر ويــصير عجــ: الفــساد، والثــاني   الطــاء ومــا يثلثهمــاالــراء مــع: يــر، المــصباح المن١/٣٥٠: المعجــم الوســيط. ً
٢٢٩.   

مختـار : ينظـر. ، والرطـب، والبـسراليـابس:  ثمـر النخيـل، وجمعـه تمـور، وهـو اسـم جـنس يتنـاول األنـواع اليابس مـن:التمر - 4
   .١/٨٨: ، والمعجم الوسيط٦٦: الصحاح

 ، فـــإن كـــان أقـــل ال النخـــللثمـــر بمثلـــه والزيـــادة بـــإزاءليكـــون ا:يراعـــى فـــي جـــوازه طريـــق االعتبـــار، ثـــم ذكـــر:  قـــال الكاســـاني- 5
 :بـدائع الـصنائع : ينظـر. ن ربـا، فيكـوالنخـل تكـون زيـادة ال يقابلهـا عـوض، وزيـادة التمـر مـع  التمر يكون بمثـل كيلـهألنيجوز؛
٥/١٩٥.   
   .١٥٤: كتاب المزارعة : طلبة الطلبة . هو الطلع ، وهو أول ما ينشق عن النخلة ويطلع  :  الكفري- 6
شـرح الزيـادات لإلمـام محمـد بـن  . جري بين الكفـري وأنـواع التمـر؛ ألن الكفـري عـددي والتمـر كيلـي أو وزنـي ألن الربا ال ي- 7

: ، تحقيــق قاســم أشــرف نــور أحمــد  )هـــ٥٩٢ت(  فخــر الــدين حــسن بــن منــصور المعــروف بقاضــي خــان : الحــسن الــشيباني
  .٣/١٠٤٣: بيروت، دار أحياء التراث العربي

: ومثالـه. بمعنـى الواجـب  تستعمل عنـد الفقهـاء المتقـدمين -أ: د فقهاء الحنفية له استعماالن ، هما عن( :))ينبغي ((  لفظ - 8
ًواذا لقي الغزاة قومـا مـن الكفـار ، فـإن : السمرقندي ما قال   -ب. ًى اإلسـالم أوال ًتـبلغهم الـدعوة أصـال ينبغـي أن يـدعوهم إلـلـم ٕ

ة تركـه ، ولـو ّفلـو تـذكر التعـوذ بعـد الفاتحـ: مـا قـال الحـصفكي : ب ، ومثالـه عند الفقهاء المتـأخرين بمعنـى المنـدوكما يستعمل 
   .٩٤-٩٣: الكواشف الجلية : ينظر  . )وينبغي أن يستأنفّقبل إكمالها تعوذ 

  ] .الثمن ) [ أ(  ما بين المعقوفين في نسخة - 9
  ] .فسلمه ) [ أ(  ما بين المعقوفين في نسخة - 10
مــن شــروط جــواز هــذا البيــع أن قـبض الــدين منهمــا قبــل التفــرق باألبــدان شـرط ؛ ألن :  ، فقــال  ذكـر ابــن نجــيم ســبب ذلــك- 11

ّاالفتراق عن عين بعين ، وما كان دينا ال يتعيين إال بالقبض يحصل     .٦/١٤٢البحر الرائق . ً
   .٢١٨: هاء معجم لغة الفق. ًهو بيع شيء من األموال الربوية بجنسه متفاضال ] : ربا الفضل[  التفاضل - 12
 .المصدر نفسه .  هو الزيادة المشروطة مقابل األجل :ّربا النساء  - 13
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، فــالبيع ال يبطــل، والثمــر الحــادث ًولــو لــم يكــن الثمــر موجــودا وقــت العقــد، فــأثمر قبــل القــبض كــذا أو أكثــر
 وقــت العقــد وعلــى قيمــة الثمــر وقــت ّ؛ ألنــه نمــاء ملكــه، إال أنــه يقــسم الــثمن علــى قيمــة النخيــل)١(للمــشتري

القــبض، فيطيــب لــه مــن الثمــر مقــدار حــصته مــن الثمن؛ألنــه حــصل لــه ذلــك القــدر بالبــدل، وال يطيــب لــه 
  . )٣()) ربح ما لم يضمن (( ؛ ألنه )٢(]ّويتصدق[الفضل 

ولــو قــضى الــثمن مــن الثمــر الحــادث، فإنــه ينظــر إن قــضاه قبــل القــبض فقــضاؤه باطــل ؛ ألنــه تــصرف فــي 
   .)٤(ه قبل القبض ، فال يجوز ، فصار كأنه لم يوجد القصاص عليالمعقود 

ٕوأن الثمر لـو هلـك فـي يـد البـائع بآفـة سـماوية، جعـل كأنـه لـم يكـن، وال يطـرح مـن الـثمن شـيء، وان 
، )٥(كان أكله البائع يطرح حصته من الثمن، فإن قبض المـشتري الـثمن، ثـم قـضى منـه، فالقـضاء جـائز

 . بما زاد على حصته من الثمن )٦(] ّدق يتص[ وعليه أن 
  )٧(] بيع الشجر واألمر بقلعه [  

ٕواذا اشترى الشجر مع الثمر أو بغير الثمر علـى مـا ذكرنـا، هـل للبـائع أن يـأمر بقلـع الـشجر وتفريـغ 
  أرضه أم ال ؟ 

ن األرض  بغيـر األرض ، أو يـشتريه مـع قـرار مـ)٨( ]للقلـع [ ّإمـا أن يـشتري : فهذا على ثالثة أوجـه 
  .ال للقلع، أو اشترى ولم يشترط واحد منهما

    
     

                                                 
ّخـل وحـده، إال أنـه إذا زاد ، إذ المبيـع هـو النًالبيع كان صحيحا في األصل؛ ألن الثمن خالف جـنس المبيـع:  قال الكاساني- 1

ًمبيعا في حال البقاء ال بصنعهما، فبقي البيع صحيحاصار فقد     .٥/١٩٤: ع الصنائعبدائ. يادة ملك المشتري ، والزً
  ] .وينصرف ) [ أ(  ما بين المعقوفين في نسخة - 2
 يــضمن، وال بيــع مــا لــيس ال يحــل ســلف وبيــع، وال شــرطان فــي بيــع، وال ربــح مــا لــم(( هــذا مقطــع مــن حــديث نبــوي أصــله - 3

حــديث هــذا : ، وقــال فيــه الحــاكم٢١٨٥وع  رقــم  كتــاب البيــ٢/٢١:المــستدرك علــى الــصحيحين. م وغيــرهأخرجــه الحــاك)). عنــدك
. ٦٠١بــاب المبايعــات المنهــي عنهــا مــن الغــرر وغيــره رقــم١/١٥٤: والمنتقــى البــن الجــارود. علــى شــرط أئمــة المــسلمين صــحيح

وســيد كــسروي عبــدالغفار ســليمان البنــداري .د: ق، تحقيــ)هـــ٣٠٣ت(أبــو عبــدالرحمن بــن شــعيب النـسائي : وسـنن النــسائي الكبــرى
 ٣/٢٨٣  :، وسـنن أبـي داود٦٢٢٧ شـرطان فـي بيـع رقـم ٤/٤٣: م١٩٩١-هـ١٤١١، ١ بيروت، دار الكتب العلمية، طسن،ح

 باب من قـال ال يجـوز بيـع العـين الغائبـة، رقـم ٥/٢٦٧: ، وسنن البيهقي الكبرى٣٥٠٤باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، رقم 
   .حديث حسن صحيح  :وقال ،١٢٣٤دك، رقم  باب كراهية بيع ما ليس عن٣/٥٣٥: وسنن الترمذي ،١٠١٩٩

  .١٢/١٦٨: المبسوط .  عبارة عن المساواة :القصاص  - 4
  . ١٠٤٠ – ٣/١٠٣٩: ، وشرح الزيادات ١٩٥-٥/١٩٤: بدائع الصنائع .  ألنه تصرف في المبيع بعد القبض - 5
 ] .يتصرف ) [ أ(  ما بين المعقوفين في نسخة- 6
 .ادتي  ما بين المعقوفين من زي- 7
 ] .القلع ) [ أ(  ما بين المعقوفين في نسخة - 8
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، وليس قها وأصلها؛ ألنه يدخل في البيع، وله أن يقلعها بعروٍأما إذا اشتراه بغير أرض، يؤمر بالقلع
 )١(ض إلـــى مـــا ال يتنـــاهى إليـــه العـــروق، ولكنـــه يقلعهـــا بأصـــلها علـــى مـــا عليـــه العـــرفلـــه أن يحفـــر األر

 ، )٣(للبـائع ّ، أو يكـون القطـع مـن أصـله مـضر شـترط البـائع القلـع علـى وجـه األرضّ، إال إذا ا)٢(والعادة
نحو أن يكون بقرب الحـائط، أو علـى حافـة النهـر يخـاف نقـص النهـر، فإنـه يقطعهـا علـى وجـه األرض 

ٕ، وان قطعهـــا أو قلعهـــا، ثـــم نبتـــت مـــن أصـــلها أو عروقهـــا شـــجرة، فالنابـــت ال يكـــون للمـــشتري؛ ألنـــه  )٤(
 الشجر، فما نبت )٥(]أعلى [ ّللبائع إال إذا قطع من  رضي أن يكون المعقود عليه ما قلع، والباقي يبقى

   .)٦(منها يكون للمشتري؛ ألنه نماء ملكه 

 ، ولــو قلعــه لــه أن يغــرس مكانــه )٨(فإنــه ال يجبــر علــى قلعــه  ، )٧( ولــو اشــترى مــع قــراره مــن األرض
   .)٩(آخر؛ ألنه ملكه 

؛ ألن )١٠(األرض ال تـــدخل تحـــت البيـــع: ولـــو اشـــتراه ولـــم يـــشترط واحـــد منهـــا فـــي قـــول أبـــي يوســـف 
ًاألرض أصل، والشجر تبع، أال ترى أنه لو اشترى أرضا دخلت األشجار تبعا فيه، وال يجوز أن  ً  

     
                                                 

هـو مـا يتعارفـه : ًواصـطالحا  . ١/٥٩٥: المعجـم الوسـيط .  لغة ما تعارف عليه الناس في عـاداتهم ومعـامالتهم :العرف  - 1
ٍويسيرون عليه غالبا من قول أو فعل الناس  ٍ  ، ٨مطبعـة الحيـاة ، طق ، دمـش: مصطفى أحمد الزرقـا : المدخل الفقهي العام . ً
أثـر . ة بـالقبول هـو مـا اسـتقر فـي النفـوس مـن جهـة العقـول وتلقتـه الطبـاع الـسليم: ّ ، وعرفه بعضهم بقولـه ٢/٨٠٤  :م١٩٥٢

، دمـشق ، دار  جامعـة األزهـر –رسـالة فـي أصـول الفقـه : مـصطفى ديـب البغـا . د: فيها في الفقـه اإلسـالمي األدلة المختلف 
ًألن المعروف عرفا كالمشروط شرطا: وذكر الكاساني . ٢٤٢ :العلوم اإلنسانية     .٥/١٦٧:  بدائع الصنائع .ً

. مـستقرة فـي النفـوس والعقـول، فهـي بتكرارهـا ومعاودتهـا مـرة بعـد أخـرى صـارت معروفـة و المعـاودةهي مأخوذة من :العادة - 2
 ٢٤٢: ،  أثر األدلة المختلف فيها ٨٩: ٨قلم، طمكتبة الدعوة، دار ال): هـ ١٣٧٥ت ( عبد الوهاب خالف : علم أصول الفقه

 .  
 ٥/١٦٧: بدائع الصنائع . ًأو لم يشترط لكن في القطع من أصلها ضررا للبائع :  قال الكاساني - 3
 دون أصلها؛ ألن الضرر ال فيخاف الخلل على الحائط ، أو الشق في النهر ، فقطعها على وجه األرض:  قال الكاساني - 4

 . المصدر نفسه : بدائع الصنائع . د بالعقيستحق 
  ] .أعال ) [ أ(  ما بين المعقوفين في نسخة - 5
ّفالنابـت للبـائع إال إذا قطـع فـإن قطعهـا أو قلعهـا ، فنبـت مكانهـا أخـرى ، :  نقل ابن نجيم وابن عابدين عـن الـسراج الوهـاج - 6

  .٥/٣١٨ :  ، ورد المحتار٤/٥٥٤: البحر الرائق . أعالها ، فهي للمشتري من 
صرف ، حتـى لـو زادت الـشجرة ًفإن اشتراها للقرار تدخل األرض اتفاقـا ، تـدخل بقـدر غلـظ الـشجرة وقـت مباشـرة ذلـك التـ ( - 7

) . غـصان ، وعليـه الفتـوى بعد البيع كان لصاحب األرض أن ينحت وال يدخل تحت البيع ما ال يتناهى إليه العروق واألًغلظا 
  .٣/٣٦:  والفتاوى الهندية  ،٣١٨/ ٥:  الرائق البحر

ًك البـائع مـشغوال بـه ، فـال وال يجبـر علـى القلـع؛ ألنـه ملـك الـشجرة مـن موضـعها ، فلـم يكـن ملـ:  علل الكاساني ذلك بقولـه - 8
  .٥/١٦٧: بدائع الصنائع .  إجباره على القلع يملك

  .      المصدر نفسه .  ألنه يغرس في ملك نفسه – ١
( ألبــي القاســم علــي بــن محمــد بــن أحمــد الرحبــي الــسمناني : ، وروضــة القــضاة وطريــق النجــاة٣/١٤٩٦: ايــةمختلــف الرو: ـــ ينظــر 10
  .٢/٧٤٩: م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤، ٢بيروت، مؤسسة الرسالة، ط: المحامي صالح الدين ناهي: ، تحقيق)هـ ٤٩٩ت
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؛ ألنــه اشــتراه باســم )٢(لــه الــشجر مــع قــراره مــن األرض: ، وفــي قــول محمــد )١( يــستتبع التبــع المتبــوع 
ًالشجر، وانما سمي شـجرا مـا دام ثابـت علـى األرض، وبعـد القلـع يـسمى خـشبا  ً ّ ف فـي ، ذكـر االخـتال)٣(ٕ

   .)٤(غير رواية األصول
ّ، لو أقر لرجل بشجرة في أرضه، أو نخلة في أرضه يكون الشجر للمقـر لـه )٦( في اإلقرار)٥(وأجمعوا

  .)٧(مع قراره من األرض، وهو حجة محمد على أبي يوسف

  )٨(] بيع األرض وفيها نخل وأشجار مثمرة [ 
ليهـا ثمـرة وقـت الـشراء واشـترط ذلـك للمـشتري، فـإن ًولو اشترى أرضـا فيهـا نخيـل وأشـجار مثمـرة، إن كـان ع
درهـم  )١٠(]خمـسمائة[ درهم، وقيمـة النخـل )٩(] خمسمائة[الثمر له حصة من الثمن، فإن كانت قيمة األرض 

ً، فإن الثمن يقسم أثالثا في قولهم جميعا  ً ّ
، فإن فات الثمر الموجود بآفة سماوية، أو أكله البائع، يطـرح )١١(

تـرك فـي قـولهم ٕوالنخـل بثلثـي الـثمن ، وان شـاء الثمن، ولـه الخيـار إن شـاء أخـذ األرض عن المشتري ثلث 
ٕ، وان )١٣(الخيـار  على المشتري قبل التمـام، فلـه ؛ ألن الثمر معقود عليه، فبفواته تفرقت الصفقة)١٢(ًجميعا 

    على لم تكن الثمرة موجودة وقت العقد، وأثمر بعد العقد قبل القبض، فإن الثمر زيادة

                                                 
   .٥/١٦٧بدائع الصنائع  . لو دخلت مع الشجرة الستتبع التبع األصل، وهذا قلب الحقيقة:  قال الكاساني - 1
 قـال محمـد يـدخل موضـع األصـل فـي البيـع: وذكـر فيـه  . ٢/٧٤٩: روضة القضاة ، و٣/١٤٩٦:  مختلف الرواية :ـ ينظر  2

  .يتوصل إلى بقائها إال بما تحتها خاصة دون مواضع العروق؛ ألنه ال 
 .١٨/٦٧: المبسوط. ًما بعد القلع فيسمى جذوعاّمي به ما دام ثابت على األرض، وأإنما اسم الشجر س: قال السرخسي- 3
عــن ظــاهر الروايــة وظـــاهر ذهــب أكثــر الحنفيــة إلــى أن مـــسائل األصــول أو روايــة األصــول ال تختلــف : روايــة األصــول - 4

 ائل التـي رويـت عـن محمـدإلى أن المراد برواية األصول هي المـس: ًد معنى واحدا ، بينما ذهب بعضهموأنها كلها تفيالمذهب، 
ير الكبيــر، فهــي ظــاهر ، والــسع الكبيــر، والزيــادات، والمبــسوط، والــسير الــصغير، والجــامبــن الحــسن فــي كتــاب الجــامع الــصغير

  . ٦٢-٦١: الكواشف الجلية : ينظر . ّإال أن اإلطالق األول هو المشهور عند علماء المذهب الرواية، 
  .   ٥/١٦٧: ، و بدائع الصنائع ٢/٧٤٨: ة روضة القضا.  نقل السمناني و الكاساني هذا اإلجماع  - 5
اإلخبار بثبوت : ً ، واصطالحا ٢/٧٩٠: الصحاح . اعترف به وأثبته : ّاالعتراف ، يقال أقر بالحق ، أي :  لغة :اإلقرار - 6

  .١٧٦: معجم لغة الفقهاء . للغير على نفس المقر حق 
اإلقـرار ، وهـو قيامهـا علـى  إخبار كائن فال بـد مـن كـون سـابق علـى  إنما دخلت األرض في اإلقرار بالشجرة ؛ ألن اإلقرار- 7

 له ًالتي هي قرارها ، وذلك دليل كون األرض للمقر له بسبب سابق ، فكان اإلقرار بكون الشجرة له إقرارا بكون األرضاألرض 
   . ٥/١٦٧:بدائع الصنائع : ينظر . ومثل هذه الداللة ال توجد في البيع ًأيضا، 

  .ين المعقوفين من زيادتي  ما ب- 8
  ] .خمسماية) [ أ(  ما بين المعقوفين في نسخة -9

 ] .خمس ماية ) [ أ(  ما بين المعقوفين في نسخة -10
ً، وأما سبب القسمة أثالثا؛ فألن الكل مقـصودا١/١٨٨: الجوهرة النيرة:  ينظر-11  بـدائع: ينظـر. ل العقـد علـى الكـل؛ لـورود فعـً

   .٥/٢٥٧: الصنائع 
  .١/١٨٨: الجوهرة النيرة ، و٢٨٥-٥/٢٨٤:األصل :ظر  ين-12
ً ألن الثمـــر لمـــا كـــان مبيعـــا مقـــصودا، فبهالكـــه تفرقـــت الـــصفقة علـــى المـــشتري ق-13 ً بـــدائع : نظـــري. ، فثبـــت الخيـــار بـــل التمـــامّ

  .٥/٢٥٧ :الصنائع
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الثمـر زيـادة علـى النخـل :  ، وفـي قـول أبـي يوسـف)١(ًاألرض والنخيل جميعا في قول أبي حنيفة ومحمـد
   .)٢(خاصة

البـائع الثمـر قبـل القـبض، إذا كانت قيمة األرض خمسمائة وقيمة النخيـل كـذلك ، وأكـل : وبيان هذا 
، وال خيـار لـه  )٣(فإنه يطرح عـن المـشتري ثلـث الـثمن فـي قولهمـا، ويأخـذ األرض والنخيـل بثلثـي الـثمن 

يطــرح عـن المــشتري :  ، وفــي قـول أبــي يوسـف )٥(لـه الخيـار: ، وفــي قـول محمــد )٤(فـي قـول أبــي حنيفـة
ترك؛ > ١١٣و< )٦(ٕة أرباع الثمن ، وان شاءربع الثمن ، وله الخيار، إن شاء أخذ األرض والنخيل بثالث

  .)٧(ألن الثمن ينقسم على األرض والنخيل نصفين ، فكان حصة الثمر ربع الثمن

ّ، إال إذا أحدث ذلك )٨(ًولو فات بآفة سماوية، فال يطرح من الثمن شيء، وال خيار في قولهم جميعا 
  .ثمن ًنقصانا في النخيل، فيثبت له الخيار، وال يطرح شيء من ال

  على ، فإن الثمر في هذا الفصل زيادة)٩(] خمسمائة[ولو كان ثمن األرض خمسمائة درهم، والنخيل    
     

                                                 
 البيـع بـدليل أنـه يـدخل فـي إن الـشجر تـابع لـألرض فـي: ، وذكـر الكاسـاني وجـه قولهمـا٣/١٤٧١: مختلف الرواية :  ينظر -1

ّ، دل أنهـا تابعـة ومـا كـان تابعـة لغيـره لو هلكت بعد ما دخلت قبل القبض، ال يسقط شـيء مـن الـثمناألرض من غير تسمية، و
ًوأضـاف السرخـسي مـدلال◌ علـى ذلـك. ٢٥٨-٥/٢٥٧: ئع الـصنائعبـدا. ه فـي ذلـك الحكـمفي الحكم ال يـستتبع غيـر  الثمـار فـي :ً

أن بقوة األرض تزداد ، أال ترى يادة في األرض؛ أن النخيل تشرب  بعروقها من األرض، وفي المعنى زخيلالصورة يخرجها الن
؛ فلهـذا يقـسم الـثمن علـى الكـل قـسمة واحـدة ًيث المعنى األصل هو األرض للثمار والنخيل جميعا، فعرفنا أن من حالثمار جودة

   .١٣/١٦٨: المبسوط . 
أن الثمـــر تـــابع : وذكـــر الكاســـاني وجـــه قـــول أبـــي يوســـف. ١/٤١١: القـــضاةروضـــة و ،٣/١٤٧١:  مختلـــف الروايـــة: ينظـــر- 2

أن الثمـار : ًاف السرخـسي مـدلال علـى ذلـك، وأضـ٥/٢٥٧ :بـدائع الـصنائع. متولد منها، فيأخذ الحصة منهـاللشجر؛ ألن الثمر 
 ً أوال، ثم حصة النخل تقـسم علـى قيمتهـا األرض والنخل دون األرض، فيكون زيادة فيها، فيقسم الثمن على قيمةيخرجها النخيل
كقــول أبــي حنيفــة ومحمــد أن الزيــادة فــي األرض  يوســف قــولين، األولوذكــر فيــه أن ألبــي . ١٣/١٦٨:المبــسوط. وقيمــة الثمــار
  .هو زيادة في النخيل خاصة: الثاني، ووالنخيل جميعا

ويـسقط عـن المـشتري حـصة الثمـار ل ، وثلثـه بـإزاء الثمـار ، ثلثـه بـإزاء األرض ، وثلثـه بـإزاء النخيـ: ً ألن الثمن يقسم أثالثا- 3
: ، والمبــسوط ١/٤١١: ، روضــة القــضاة٣/١٤٧١:  مختلــف الروايــة:ينظــر . الــثمن، ويأخــذ األرض والنخيــل بثلثــي الــثمن مــن 
١٣/١٦٨.  

   . ٣/١٤٥٧: مختلف الرواية :  ينظر - 4
يادة صارت لها حكم المبيع حتى سقطت حصته من الثمن، فيخير ألن الز: وقال فيه  ،٣/١٤٥٧:  مختلف الرواية : ينظر- 5

  .٥/٢٥٧: وبدائع الصنائع  .به المشتري 
 .مكررة ] شاء) [أ(  في نسخة - 6
 ألنــه قــائم بــه حقيقــة فيقــسم الــثمن علــى األرض والنخــل، أوال نــصفين، ثــم النــصف الــذي أصــاب النخــل يقــسم عليــه وعلــى - 7

  .١٣/١٦٨:المبسوط و ،٣/١٤٧١:  مختلف الرواية : ينظر.لكل الثمر، فكان حصة الثمر ربع ا
    .٢٢٠: ، ومجمع الضمانات ١/١٨٨: ، والجوهرة النيرة ٥/٢٨٥:األصل  : ينظر - 8
 ] .خمس ماية) [أ(  ما بين المعقوفين في نسخة- 9



   )١٠٦( باب بيع أصول النخيل والشجر والثمر            _   كتاب البيوع النص المحقق           

حنيفـة،  للمشتري في قول أبي، فإذا أكله يطرح من الثمن ربعه، وال خيار )١(النخيل خاصة باإلجماع
   .)٢(له الخيار: وفي قولهما 

ًولو أثمر في السنة الثانية ثمرا قيمته خمسمائة، فأكله البائع يطرح عن المشتري نصف جميع الثمن 
يطـــرح عـــن : ، وفـــي قـــول أبـــي يوســـف )٤(؛ ألن قيمـــة الثمـــر ألـــف درهـــم)٣(فـــي قـــول أبـــي حنيفـــة ومحمـــد

 نــصف الــثمن بــإزاء األرض والنــصف بــإزاء النخيــل، وذلــك النــصف ثلــث جميــع الــثمن؛ ألن   المــشتري
؛ ألن قيمتهمـــا ألــف، وثلـــث بـــإزاء )٦( ]الثمـــرتين[ثلثاهـــا بــإزاء : ً أثالثـــا )٥(] والثمــرتين[يقــسم علـــى النخيـــل 

، وال خيار للمشتري في قـول أبـي حنيفـة، وفـي )٧(النخيل؛ ألن قيمتها خمسمائة، وثلثا النصف ثلث الكل
   .)٨( الخيارله: قولهما

  )٩(]بيع الثمر دون النخل [  
 جـــائز، وعلـــى المـــشتري أن )١٣( ، فالـــشراء )١٢( دون النخـــل )١١(ٕواذا اشـــترى الثمـــر: )١٠(قـــال

ّ أبــرت أو لــم تــؤبر )١٤(يجــذها مــن شــجرالبائع ّشــراء الثمــار ال يخلــو إمــا أن يكــون قبــل الطلــوع أو .ّ
  .د عليه معدوم، وال يدري أنه ثمر أو ال ّبعده، إما إذا كان قبل الطلوع ال يجوز؛ ألن المعقو

     

                                                 
   .٢٢٠: مجمع الضمانات :  ينظر - 1
 بأخـــذ المــشتري عنـــد القـــبض رضـــي: أمــا وجـــه قـــول أبـــي حنيفـــة: ، وقـــال السرخـــسي ٣/١٤٣٩: مختلـــف الروايـــة :  ينظــر - 2

؛ لتمكن الخلل في رضـا المـشتري، فـإذا علمنـا األرض والنخيل بجميع الثمن، فهو بأخذهما ببعض الثمن أرضى، وثبوت الخيار
ّمــا صــارت مقــصودة زيــادة الحادثــة قبــل القــبض لأن ال: ا وجــه قولهمــاوأمــ. ، فــال معنــى إلثبــات الخيــار لــه ضــا منــه هنــاتمــام الر

ائع ثبـت الخيـار للمـشتري ، فأتلفهـا البـن الثمن، فالتحقت بالموجود عند العقد، ولو كانت موجـودةتتناول البائع وكان لها حصة م
   .١٣/١٦٨ :المبسوط : ينظر. بل الثمار ؛ لتفرق الصفقة عليه قفيما بقي

  .نقسم الثمن على األرض وعلى النخل والثمرتين ألنه ي: ، وعلل ذلك بقوله ٣/١٤٧١: مختلف الرواية :  ينظر - 3
ّ يطرح في هذه الحالة عن المشتري نصف جميـع الـثمن ؛ ألن القـيم لمـا اسـتوت، فحـصة مـا تنـاول البـائع مـن الثمـار يكـون - 4

  .١٣/١٦٨:  المبسوط :ينظر . نصف الثمن األول 
  ] .والتمر بين) [أ(  ما بين المعقوفين في نسخة - 5
 ] .التمر بين) [أ(  المعقوفين في نسخة  ما بين- 6
 .المصدر نفسه :  ينظر - 7
 ) .٢(وجه قول أبي حنيفة ووجه قولهما على ما تقدم في الهامش رقم  وأما  .٣/١٤٧١: مختلف الرواية :ينظر  - 8
 . ما بين المعقوفين من زيادتي - 9

  .٧٨: مختصر الطحاوي : ينظر .  المقصود به أبو جعفر الطحاوي - 10
  .المصدر نفسه : ينظر ] . الثمرة: [ في قول الطحاوي - 11
  .ينظر المصدر نفسه ] . النخل[ًبدال من ] األصل: [ في قول الطحاوي - 12
 .المصدر نفسه :  ينظر ] .فالمشترى: [ في قول الطحاوي  - 13
  .لم تذكر في األصل ] من شجر البائع  [- 14



   )١٠٧( باب بيع أصول النخيل والشجر والثمر            _  كتاب البيوع النص المحقق            

  .)٢(ال يجوز الشراء إال بعد اإلدراك: ، وقال الشافعي )١(ٕوان اشترى بعد طلوع الثمر يجوز عندنا
ولـو كـان   بحـال ينتفـع بوجـه مـن الوجـوه،ز بعد الطلـوع، إذا كـان الثمـرإنما يجو: )٣(وقال بعض مشايخنا   

ً إال أن هذا غير سديد؛ ألن محمدا ذكر في كتاب)٤(]فال يجوز[بحال ال ينتفع به بوجه من الوجوه  )٥(الزكـاة ّ
 أنـه لـو بـاع الثمـار فـي أول مـا تطلـع وتركهـا المـشتري بـإذن البـائع حتـى أدرك، فالعـشر: )٦(في بـاب العـشر
ٕ، ولـو لـم يكـن الـشراء جـائزا حـين تطلـع لمـا وجـب العـشر علـى المـشتري، وانمـا جـاز؛ ألنــه )٧(علـى المـشتري ً

ًاشترى ثمرة موجودة منتفعا بها في ثاني حال، فيجوز وان لم يكن منتفعا به في الحال، كمـا لـو اشـترى ولـد   ًٕ
في إمكان الحال، وكما لو استأجر جرو  الحال؛ إلمكان االنتفاع به )٨(] في[ٕجارية ، وان لم يكن منتفع به 

   . )٩(كلب يجوز
بإذن ّراك إال بإذن البائع، فإن تركها ٕوان كان غير منتفع به من شجر البائع، وليس له الترك إلى وقت اإلد

ّالبــائع طــاب لــه الفــضل، وان تركهــا بغيــر إذن البــائع، ينظــر إن تنــاهى عظمــه ولــم يبــق إال النــضج وتركهــا  َ ٕ
ًصـغارا ولـم  الـشراءٕة فـي الكيـل والـوزن، وان كانـت وقـت له الفضل؛ ألنه لم يوجد الزيـادحتى نضجت طاب 

    .)١٠(]التصدق[خبيث ال يحل له، فسبيله يتناه عظمه ال يطيب له الفضل؛ ألنه استفادة من كسب 
  
     

                                                 
، دراسـة )هــ٤٢٨ت(لإلمام أبي الحسين أحمد بن محمـد بـن جعفـر البغـدادي، القـدوري ) التجريد(الموسوعة الفقهية المقارنة :  ينظر-  1

 اإلسـكندرية، دار الـسالم - ، مـصر ، القـاهرة) محمد أحمد سـراج وعلـي جمعـة محمـد ( مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية : وتحقيق 
  .  ٦/٢٨٧:اية شرح الهداية ، والعن٥/٢٣٩٣: م٢٠٠٦- هـ١٤٢٧، ٢للطباعة والنشر والتوزيع، ط

  سليمان بن عمر بن منصور العجيلي : فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب المعروف بحاشية الجمل :  ينظر- 2
   .٣/١٨٨: بيروت ، دار الفكر ):هـ١٢٠٤ت     (

: الكواشــف الجليــة: ينظــر. هب لفــظ يطلــق عنــد علمــاء الحنفيــة علــى مــن لــم يــدرك اإلمــام أبــا حنيفــة مــن علمــاء المــذ:مــشايخنا - 3
   .٦/٢٨٧: العناية: ينظر. شمس األئمة السرخسي وشيخ اإلسالم خواهر زادة: ، فمنهم)وقال بعض مشايخنا: (وأما قوله. ٤٥

. ٤/١١: تبيـين الحقـائق: ينظـر. ونقل الزيلعي عن شـرح الطحـاوي العبـارة عينهـا   ما بين المعقوفين سقطت من النسختين،- 4
 حيحفأثبتنا الص

الـزاي مـع الكـاف ومـا : ، والمـصباح المنيـر٢٠٩الـزاي مـع الكـاف : المغـرب: ينظـر.هي الطهارة، والزيادة والنماء :  لغة:الزكاة -  5
  .١/٩٨: االختيار. ًواصطالحا عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص. ٢٥٤يثلثهما 

العـين مـع :  فـي غريـب األثـرالنهايـة. ّيؤخـذ زكـاة ممـا سـقته الـسماء مـن الـزروع  وهو جزء من عـشرة أجـزاء، وهـو :العشر  - 6
   .٤/٥٧١) عشر: (، ولسان العرب ٣/٢٣٩ الشين

   .٢/١١٨: األصل :  ينظر- 7
 ) .أ(  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 8
، ٥/١٧٣: بـدائع الـصنائع: ينظـر.  وجحـش إن استئجار جرو كلب لم تذكره المصادر، إنما يجوز بيع جرو كلـب؛ ألنـه كبيـع مهـرـ  9

  .١/١٨٩: ، والجوهرة النيرة٦/٢٨٩: ، والعناية٤/١٢: وتبيين الحقائق مع حاشية الشلبي
ّويكـون التـصدق بـأن يقـوم ذلـك قبـل اإلدراك ويقـو] . التـصرف) [أ(  ما بين المعقوفين في نـسخة - 10 ّم بعـده، ويتـصدق بفـضل ّ

  .٦/٢٨٩: العناية .  محظورة، وهي حصولها بقوة األرض المغصوبة ألن ما  زاد حصل بجهةما بينهما؛ 



   )١٠٨( باب بيع أصول النخيل والشجر والثمر            _   كتاب البيوع النص المحقق           

  )١(]استئجار األشجار لترك الثمار عليها [
ٕوان اسـتأجر مــن البـائع األشــجار للتـرك إلــى وقــت اإلدراك ، ففعـل ذلــك طـاب لــه الفـضل؛ ألنــه تركــه 

ً ألن هذه إجارة ال نظير لهـا فـي اإلجـارات، فهـو كمـا لـو اسـتأجر أشـجارا )٢(بإذن البائع، وال يجب األجر
ً اســتأجر وتــدا؛ ليعلــق عليــه ســالحه، أو كتبــا ليقــرأ فيهــايبــسط عليهــا الثيــاب للتجفيــف، أو إلجــارة فــي ، فاً
   .)٣(هذاكله باطلة، وال تجب له أجرة

  )٤(]بيع الثمر بشرط الترك [ 
  ُولو اشتراها بشرط الترك إلى وقت اإلدراك، فإنه  ينظر إن لم يبد صالحها، فالبيع بهذا الشرط 

 وقال )٨(]تعالى رحمهمااهللا[)٧(في قول أبي حنيفة وأبي يوسفحها صال)٦(]بدا[، وكذلك إذا )٥(فاسد باإلجماع
   .)٩(ًيجوز استحسانا؛ لتعامل الناس: محمد

  )١٠(]بيع الزرع وهو بقل  [    

  ، وعليه أن يحصده من أرض )١٢( قبل اإلدراك، فالشراء جائز)١١(ًولو اشترى زرعا، وهو بقل
     

                                                 
  .  ما بين المعقوفين من زيادتي - 1
الـسيد يوسـف : ، تحقيـق)هــ٣٧٥ت (، الحنفيياإلمام أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقند :فتاوى النوازل:  ينظر- 2

 ويطيــب لــه ،ال يلزمــه شـيء مــن األجــر: السرخــسيوقــال  ،٣٥٨: م٢٠٠٤-هــ١٤٢٥، ١أحمـد، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، ط
ٕ واذا ،وبــدون انعقــاد العقــد ال يجــب األجــر، ًاســتئجار األشــجار ال يجــوز لــه بحــال، فــال ينعقــد العقــد عليهمــا فاســداالفــضل؛ ألن 

    . ١٢/١٩٦:  المبسوط . ًالعقد لغوا بقي مجرد اإلذن ن والترك متى كان بإذن البائع فالفضل يطيب له صار 
صح  فيـه اإلجـارة، ولهـذا لـم ؛ لتعامـل النـاس فمـا لـم يتعـاملوا فيـه ال تـ ألن جوازهـا ثبـت علـى خـالف القيـاس؛ اإلجارة باطلـة- 3

  .٥/١٧٣: بدائع الصنائع. ٕواجارة الكتب للقراءة، رة األوتاد لتعليق األشياء عليهإ، واجاتصح إجارة األشجار لتجفيف الثياب
  .ن زيادتي  مابين المعقوفين م- 4
   . ٤/٧٢: المغني :  ينظر - 5
  ] .بدى ) [أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 6
ينـب محمـد حـسن فالتـه، أعـد ز: ، تحقيـق)هــ٣٧٠ت(لإلمام أبي بكر الرازي الجصاص : شرح مختصر الطحاوي :  ينظر - 7

: ، والتجريـد٣٥٨: فتـاوى النـوازلو .٣/٥١:م ٢٠١٠-هـ١٤٣١، ١سائد بكداش، بيروت، ط: راجعه وصححه للطباعة والكتاب 
   . ١١/٤١٢:لقضاة ، وروضة ا٥/٢٤٠٠: للقدوري 

  ) .أ (  مابين المعقوفين سقطت من نسخة - 8
، وروضـــة ٥/٢٤٠٠: للقـــدوري: ، والتجريـــد٣٥٨: ، وفتـــاوى النـــوازل٣/٥١: للجـــصاص: شـــرح مختـــصر الطحـــاوي:  ينظـــر- 9

  .١١/٤١٢: القضاة 
  .يادتي  ما بين المعقوفين من ز- 10
قـولهم بـاع الـزرع وهـو بقـل، و: ، وقال المطـرزي ١٠٩:معجم لغة الفقهاء . النبات النابت من البذر والواحدة بقلة  :  البقل- 11

  . ٤٨الباء مع القاف : المغرب . ا يدرك ّلموأنه اخضر يعنون 
  .  ى ذلك يجوز ًباع زرعا وهو بقل عل: وقال فيه  . ١٩١: قط في الفتاوى الحنفية  ينظر الملت- 12



   )١٠٩(  بيع أصول النخيل والشجر والثمر            باب_   كتاب البيوع النص المحقق           

البائع، ولو ترك حتى أدرك، فالترك إن كان بإذن البائع طاب له الفضل ولو تركه بغير إذن البائع   
   .)١(]الفضل [ ال يطيب له 

  )٢(]استئجار األرض من البائع [  
اســتأجرها إلــى مــدة معلومــة باأليــام أو فــإن اســتأجر مــن البــائع األرض إلــى وقــت اإلدراك، فإنــه ينظــر إن 

ٕ الفـضل، وان بالـشهور بـأجرة معلومـة، جـازت اإلجـارة؛ ألن اسـتئجار األرض بـأجرة معلومـة جـائزة ويطيـب لـه
، وتركهـا حتـى أدرك، فعليـه أجـر مثـل األرض، )٣(، كمـا إذا اسـتأجرها إلـى وقـت الحـصادإجارة فاسدةاستأجرها

طيــب لــه مــن الخــارج قــدر مــا ضــمن مــن الــثمن وأجــر المثــل، ويتــصدق المــسمى، وي)٤(]علــى [ وال يجــاوز بــه 
؛ ألن هناك ال يجوز اإلجارة بحال، فلم يكـن للعقـد )٦( بخالف ما إذا استأجر الشجر)٥(بالفضل، وال يطيب له

 تجـوز اإلجـارة بحـال فيكـون للعقـد أثـر، فـإن ا، وهاهنـ)٧(أثر، فصار كـأن التـرك حـصل بـإذن البـائع بغيـر عقـد
ًحا يطيب له الفضل، وأن كان فاسدا ال يطيب له كان صحي    .)٨(]الفضل [ ً
  )٩(]بيع الزرع بشرط الترك [ 

، )١٠(ولـو اشــترى الـزرع بــشرط التــرك إلـى وقــت اإلدراك، فــإن هـذا الــشراء بهــذا الـشرط فاســد باإلجمــاع
 في الثمـار، ، كما قاال)١٢( ال يشكل)١١(]رضي اهللا تعالى عنهما [ ّأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف 

  . )١٣(وعلى قول محمد كذلك؛ ألنه تعامل الناس فيه

                                                 
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقط من نسخة - 1
 . ما بين المعقوفين من زيادتي - 2
   . ٢/٣٦٩: ، مجمع األنهر١/١٨٩: الجوهرة النيرة. ألنها إلى وقت الحصاد وذلك مجهولاإلجارة فاسدة للجهالة؛  - 3
 ] .من ) [ أ (  مابين المعقوفين في نسخة - 4
 يتقدم اإلدراك إذا تعجـل الحـر، وقـد هو فاسد لجهالة المعقود عليه، وقدٕان أستأجرها إلى وقت اإلدراك، فو:  قال السرخسي - 5
ّإذا طـال البــرد، ويلزمـه أجــر المثـل، وال يجــاوز بـه مـا ســمى النعـدام المقــوم فـي الزيــادة، ثـم يرتـأخر ي فـع عــن الغلـة مــا غـرم فيــه، ّ

   . ١٢/١٤٩: المبسوط .  فيه نوع خبث بالفضل؛ ألنه حصل بحكم عقد فاسد فتمكنويتصدق 
ألشــجار ال يجــوز بحــال، لــو اســتأجر األرض مـدة معلومــة يجــوز ولــو اسـتأجر ا:  ذكـر السرخــسي فــرقين فــي ذلـك، احــدهما - 6

 األشـجار ال يلزمـه شــيء لـو اسـتأجر األرض إلـى وقـت اإلدراك يلزمـه أجـر المثــل وال يطيـب لـه الفـضل، ولـو اسـتأجر: والثـاني 
   .  ١٢/١٩٦: المبسوط . ويطيب له الفضل؛ ألن االستئجار ال يجوز بحال  من األجر

صار كــالترك حــصل بــإذن البــائع وهاهنــا تجــوز اإلجــارة فيكــون للعقــد أثــر فــ[ جــاءت عبــارة ) هنــا عقــد، وه(  مــا بــين كلمتــي - 7
  .وهو سهو من الناسخ  ]. عقدبغير 

   .٣٥٨: فتاوى النوازل : ه ينظروما ذكر أعال) . أ(  ما بين المعقوفين من نسخة - 8
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 9

  .٤/٧٣: المغني :  ينظر - 10
  ) .أ (  بين المعقوفين سقطت من نسخة  ما- 11
  .٣٥٨: فتاوى النوازل :  ينظر - 12
   .المصدر نفسه:  ينظر - 13



   )١١٠( باب بيع أصول النخيل والشجر والثمر            _   كتاب البيوع النص المحقق           

  )١(]االستثناء من بيع الثمر [
 يجــوز بيــع ال: )٥(، وقــال فــي بعــض الروايــاتمنهــا)٤( إال صــاعا)٣( يجــوز بيــع الثمــر)٢(]وال [ : قــال

ظاهر  خالف )٨(]فإن هذا [  المحفوظ من الرواية هذا )٧(، فإن كان)٦(]عاهتها [ أومن من ّالثمرة إال ما 
لمـا قـال    الرواية موافقـة لظاهر)١٠(؛ ألنه بيع الثمرة بعد ما طلع يجوز، فتكون رواية الطحاوي)٩(الرواية

ٕنتفعـا بهـا، وان كـان المحفـوأنـه ال يجـوز بيـع الثمـرة مـا لــم يكـن م: )١١(بعـض مـشايخنا ظ مـن الروايـة هــو ً
، يـدل )١٣( معلـوم والمـستثنى منـه معلـوم)١٢(ً وجه إلفساد هذا البيـع أيـضا؛ ألن االسـتثناءاللفظ األول، فال

   ببيع جزء من أجزائها نحو أن يبيع نصفها )١٤(عليه قوله عقيب هذه المسألة وال بأس

                                                 
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 1
  ] .وما ال يجوز ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 2
   . ٧٨: مختصر الطحاوي ]. الثمرة [  في األصل - 3
 :المــصباح المنيــر: ينظــر. ة علــى أصــوع، وفــي الكثــرة صــيعان هــو إنــاء مخروطــي الــشكل، ويجمــع فــي القلــ: لغــة: الــصاع - 4

المــستخدمة عنــد العــرب عربيــة اييــل وهــو أشــهر المكاييــل النــوع مــن أنــواع المك: ً، واصــطالحا٣٥١الــصاد مــع الــواو ومــا يثلثهمــا 
أن : في مقدار الصاع، فذهب أبو حنيفة ومحمد رحمهما اهللاف ر عليه أحكام المسلمين، وقد اختل، وتدو�وفي عهد رسول اهللا 

كبـر مـن تقـديرات ًا لهـذا كانـت تقـديراتهم الواجبـات الـشرعية أالصاع ثمانية أرطال بالعراقي وعند أهل الحجاز خمسة أرطال وثلثـ
. غـم٢٫٠٣٦ وزنـه المعاصـر، فيعـادلا ّ وأمغم،٢٫١٧٥غم، وعلى رأي بقية الفقهاء ٣٫٢٩٦ الفقهاء وعلى رأي الحنفية يزن بقية

   .٢٠٧: المقادير الشرعية
    .حتى تكون ويؤمن عليها من العاهة فحين إذن يجوز : وذكر فيه  . ٤/٢٦:شرح معاني اآلثار :  ينظر - 5
  ] .عاهة  ) [ أ(  مابين المعقوفين في نسخة - 6
  ) .أ ( مكررة في نسخة ] كان  [ - 7
 ) . أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 8
بلغت حد التواتر أو الـشهرة  المقصود بها الكتب التي تجمع مسائل مروية عن أئمة المذهب الثالثة برواية :ظاهر الرواية  - 9

 الـصغير، والـسير الكبيـر ات، الجامع الصغير، الجامع الكبير، والسيرالمبسوط، والزياد: تضمنتها كتب محمد الستة وهي التي 
   .١/٧٤: رد المحتار و، ٢/٤٢: الجواهر المضيئة : ينظر. 
هـ، تفقه ٢٣٩هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلمة االزدي الطحاوي، من قرية طحا بمصر ولد سنة : الطحاوي -  10

اختالف العلماء والشروط وأحكام القرآن وشرح المعاني والعقيدة الطحاوية، : على المزني، ثم انتقل إلى مذهب الحنفية، له
  .١٤٢: للشيرازي: ، وطبقات الفقهاء ٣٠٦: الفهرست: ينظر.هـ ٣٢١توفي سنة 

  . ٦/٢٨٧: العناية : ينظر . شمس األئمة السرخسي، وشيخ اإلسالم خواهرزادة :  منهم  - 11
عبـاس : النحـو الـوافي . خـر ٕ من جملتـه، واخـراج شـيء ممـا أدخلـت فيـه شـيء آ هو تخصيص بعض الشيء:االستثناء  - 12

مـا تناولـه صـدر الكـالم هـو المنـع عـن دخـول بعـض : ، وقـال التفتـازاني٢/٢٩٤: م ١٩٦٨، ٣مـصر، دار المعـارف، ط: حسن
  .٢/٤٠: التلويح . في حكمه 

  ] . منه معلوم ىوالمستثن) [ أ(  سقطت من نسخة - 13
 مثال ذلك قول محمد بن :احدها يطلق ويراد به المباح :  عدة استعماالت عند علماء الحنفية كما يأتي  له)ال بأس( لفظ - 14

  =يطلق ويراد به ما كان: الثاني . وال بأس بأن يلبس المعتكف والمعتكفة ما بدا لهما من الثياب : األصل الحسن في 



   )١١١(  بيع أصول النخيل والشجر والثمر            باب_  كتاب البيوع النص المحقق            

ٍوال فرق بين بيع الكل إالَ صـاعا منهـا وبـين بيـع جـزء معلـوم مـن أجزائـه.  ثلثها )١(]أو [ ً ، واألصـل )٢(ّ
  .)٣( البيع في المستثنى منه ما ال يجوز إيراد العقد عليه، جازأنه إذا استثنى من المعقود

ًه الصبرة إال قفيزا  منها بدرهملو قال بعت منك هذ: بيانه  فـي ّ، فالبيع جائز في جميع الصبرة إال )٤(ّ
   .)٥(ًقفيز؛ ألنه استثناء ما يجوز إيراد العقد عليه؛ ألنه لو باع قفيزا من صبرة يجوز

ّ مـن الغـنم إال شـاة منهـا بغيـر عينهـا بمائـة درهـم ال يجـوز؛ )٦(بعت منك هـذا القطيـع: وبمثله لو قال 
 إيــراد العقــد عليــه، فإنــه لــو بــاع شــاة منهــا بغيــر عينهــا بمائــة درهــم ال )٨( مــا ال يجــوز)٧(]ناءاســتث[ألنــه 

بعت منـك هـذا القطيـع إال شـاة بعينهـا بمائـة : يجوز؛ألنه استثنى ما ال يجوز إيراد العقد عليه، ولو قال 
  . ما يجوز إيراد العقد عليه ءدرهم، فالبيع جائز؛ ألنه استثنا

 المتفاوتــة مثــل الثيــاب والعبيــد والحيــوان ومــا أشــبه ذلــك، بخــالف تجميــع العــددياوكــذلك الحكــم فــي 
ًوكذلك لو باع حيوانا واستثنى ما في بطنه ال يجوز؛ ألنـه اسـتثنى  .)٩(الكيلي والوزني والعددي المتقارب

  ، وكذلك لو باع جارية )١٠(ما ال يجوز إيراد العقد عليه؛ ألن بيع ما في البطن ال يجوز

                                                                                                                                                         

  
ٕواذا طـاف الرجـل بعـد طـواف : ًل محمـد بـن الحـسن فـي األصـل أيـضا قـو: فـي اسـتعماالته، ومثالـه لـب تركه أولى، وهو الغا= 
 أن وال بــأس أن يقــيم بعـد ذلــك مــا شـاء، ثــم يخــرج، ولكـن األفــضل مــن ذلــك... طــواف الـصدرًلزيـارة طوافــا ينــوي بـه التطــوع أو ا

أي ((ولـو زاد :( الوضـوءرد المحتـار فـي بـاب مـا جـاء فـي : بـه المنـدوب، ومثالـهيطلق ويـراد : والثالث. يكون طوافه حين يخرج
   . ٩٢-٩١: الكواشف الجلية ).  الوضوء على الوضوء ال بأس به لطمأنينة القلب أو لقصد)) لى الثالث ع
  ] .أم [ ما بين المعقوفين ) أ (  في نسخة - 1
  ).ب(سقطت من نسخة ] من أجزائها  [ - 2
ه فـالبيع فـي المـستثنى ًنها شيئا، فإن استثنى مـا يجـوز إفـرادستثنى ماواألصل في هذا أن من باع جملة و: (( قال الكاساني - 3

   .٥/١٧٥:  بدائع الصنائع )) .ٕوان استثنى ما ال يجوز إفراده بالبيع، فالبيع في المستثنى منه فاسد منه جائز، 
ِبفتح الهـاء وكـسرها الـدرهم والـدرهم لغتـان فيـه، فارسـي معـرب وجمعـه دراهـم : الدرهم  - 4 مـادة درهـم : العـرب لـسان : ينظـر . َ

يعادلــه فــي الــوزن وأمــا مــا . ١٦٣الــدال مــع الــراء : المغــرب . وقــال المطــرزي اســم للمــضروب المــدور مــن الفــضة . ١٢/١٩٩
   .٢٠٦: التقديرات الشرعية . غم٢٫٩٧٥ المعاصر فيساوي

  .٦/٢٩٣: العناية :  ينظر - 5
مـابين خمـسة عـشر : وقيـل أنـه مـن العـشرة إلـى األربعـين، قيـلالمواشي، وقد اختلف فـي عـددها، ف هو الطائفة من :القطيع - 6

  . ٣٦٧: ، معجم لغة الفقهاء١/٢٣٢: مقنعالمطلع على أبواب ال. ِرين، وجمعه أقطاع وأقطعه وقطعانوعشإلى خمسة 
  ] . استثنى ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 7
  .مكررة ] ألنه استثنى ما ال يجوز ) [ أ (  في نسخة - 8
: ينظـر . ٕإن استثناء قدر معين من الكيلي والوزني والعددي وايراد العقد عليه جائز؛ ألن الجهالة ال تفـضي إلـى المنازعـة  - 9

  .٦/٢٩٣: العناية 
َ نهــى عــن بيــع الحبــل �ألنــه : ( ((  علـل الزيلعــي ذلــك بقولــه - 10  تــرى أنــه يتغــذى بغــذائها، ً، ألنــه متــصل بــاألم جملــة، أال))َ

  . ٤/٥٨: تبيين الحقائق ). ًقالبها كسائر األطراف، فكان تبعا في الدخول تحت العقد كاألطراف بانوينقلب 



   )١١٢( باب بيع أصول النخيل والشجر والثمر            _  كتاب البيوع ص المحقق         الن   

  ً النخيل إال صاعا)١(]رؤوس [ التمر على ًواستثنى طرفا من أطرافها يجوز البيع، وههنا إذا باع 

ًمــا كمــا إذا كــان الثمــر مجــذوذا موضــوعا علــىالمــستثنى معلو منهـا وجــب أن يجــوز البيــع؛ ألن  األرض، ً
  .ًفباع الكل إال صاعا منها يجوز 

   .)٤(، كما قال الطحاوي في الكتاب)٣(ال يجوز البيع:  أنه قال )٢(وروي عن الحسن بن زياد

  )٥(]هالك المبيع أنواع [  
ٕوما أصاب الثمر من آفة بعد قبض مبتاعها، فهي من مال المـشتري، وان كـان قبـل قبـضه : قال 

ا أن يهلـك جميـع المعقـود عليـه، أو بعـضه أو بعـد ّ، وجملـة هـذا ال يخلـو إمـإياها، فهي مـن مـال البـائع
 )٧(]وأ[ المــشتري أو بفعــل األجنبــي  )٦(]البــائع أو بفعــل [ ا أن يكــون الهــالك بفعــل ّالقــبض، وال يخلــو إمــ

  . بآفة سماوية أو بفعل المعقود عليه 

  )٨(]ھ�ك كل المبيع قبل القبض [ -١ 

 أو المعقــود عليــه بــأن )٩(]البــائع [ ، ينظــر، إن كــان بآفــة ســماوية أو بفعــل ّأمــا إذا هلــك قبــل القــبض
أو ، أمـا إذا كـان بآفـة سـماوية، )١٠(ًيكون المعقود عليه حيوانـا فقتـل نفـسه، فـإن البيـع يبطـل فـي هـذا كلـه

   بفعل المعقود عليه ال يشكل، وكذلك إذا كان بفعل البائع؛ ألن المبيع في يده مضمون عليه بالثمن  

                                                 
  ] .رؤس ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 1
أبـي حنيفـة، أصـله مـن الكوفـة،  هو أبو علي الحسن بن زياد األنصاري موالهم الكوفي اللؤلـؤي صـاحب :الحسن بن زياد  - 2

الطائي وغيره، وروى عنـه محمـد بـن هـ، تفقه على أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر، روى عن سعيد بن عبيد ١١٦حوالي سنة ولد 
و )) أدب القاضـــي (( و)) الخـــتالف ا(( كتـــاب :  والحـــسن بـــن عمـــارة وغيـــرهم، ولـــه مـــن الكتـــب ســـماعة القاضـــي وابـــن جـــريج

، ) هــ٣٠٦ت ( مد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع مح: أخبار القضاة: في ترجمته. هـ٢٠٤وغيرها، توفي سنة )) الخراج((
، ١٩٣-١/١٩٢:  طبقـــات الحنفيـــة ٣/١٨٨: م ١٩٤٧مـــصطفى المراغـــي، القـــاهرة، مطبعـــة االســـتقامة، تـــصحيح عبـــد العزيـــز 

  .١/١٦٣٦:  بالوفيات ، الوافي٦٨: الفوائد البهية 
  .٦/٢٩٢: العناية :  ينظر - 3
إال . ٢/١٦٣١:لظنـونكـشف ا: ينظـر.  مختـصر القـدوري فـي الفـروع الحنفيـة،مذهب يقصد به عند إطالقه في ال-:الكتاب - 4

  . ٧٨: مختصر الطحاوي  : ينظر .به المصنف مختصر الطحاويأنه هنا قصد 
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 5
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقط من نسخة - 6
 ) .أ (  ما بين المعقوفين سقط من نسخة - 7
  .ين المعقوفين من زيادتي  ما ب- 8
  ] .لبائع) [أ(  ما بين المعقوفين في نسخة - 9

ٕالبــة المــشتري بــالثمن واذا ك كلــه قبــل القــبض بآفــة سماوية،انفــسخ البيــع؛ ألنــه لــو بقــى أوجــب مطفــإن هلــ:  ذكــر الكاســاني - 10
البيـع فائـدة، فينفـسخ، ًأصال، فلم يكن في بقاء ٕبالثمن، فهو يطالبه بتسليم المبيع، وانه عاجز عن التسليم فتمتنع المطالبة طالبه 

 من األصل، كأن لم يكن، وأما إذا هلك بفعل المعقود عليه البيع سقط الثمن عن المشتري؛ ألن انفساخ البيع ارتفاعهإذا انفسخ 
  .٥/٢٣٨: بدائع الصنائع : فكذلك؛ ألن فعله على نفسه هدر، فكأنه هلك بآفة سماوية ينظر 
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  ً يجوز أن يكون مضمونا على البائعنه لو هلك سقط ثمنه عن المشتري، فالالقبض، بدليل أقبل    

 ًباتــــا،لبيــــع ، ويــــستوي فــــي ذلــــك إن كــــان ا)٢(]ضــــمانان[ الــــشيء الواحــــد ال يتــــوالى عليــــه  إذ)١(]بالقيمــــة[
ً البيـع فاسـدا، لزمـه ضـمان > ١١٤ و< للبائع، أو كان )٤(]ٕوان كان الخيار للمشتري[الخيار )٣(]بشرط[أو

   .)٦(كان غير مثلي ، أو ضمان قيمته إن)٥(ًمثله إن كان مثليا
ٕوان هلـــك بفعـــل األجنبـــي، فالمـــشتري بالخيـــار، إن شـــاء فـــسخ البيـــع، وعـــاد المبيـــع إلـــى ملـــك البـــائع، 

، ثم ينظر، إن )٧(ًع أن يرجع على الجاني فيضمنه قيمته إن كان غير مثلي، أو مثله إن كان مثلياوللبائ
من جنس الثمن وفيه فضل على الثمن ال يطيب له؛ ألن ربح ما لـم يـضمن ال يطيـب لـه  كان الضمان

  الف ٕوان كان الضمان من خ)٩(يملك أولى أن ال يطيب له، وهذا ربح ما لم يملك  ما لم)٨(]فربح[

                                                 
  ) .أ ( عقوفين سقط من نسخة  ما بين الم- 1
يبطــل : (( هللا، فقــال وذكــر الكاســاني اخــتالف الحنفيــة والــشافعي رحمــه ا] . ًضــمانا ) [ أ (  مــا بــين المعقــوفين فــي نــسخة - 2

: لمثـل وجـه قولـه ال يبطـل وعلـى البـائع ضـمان القيمـة أو ا: الثمن عن المـشتري عنـدنا، وعنـد الـشافعي رحمـه اهللا البيع ويسقط 
وى أن المبيـع ًمملوكا للغير بغير إذنه، فيجب عليه ضمان المثل أو القيمة، كما لو أتلفه بعد القـبض، وال فـرق سـًاتلف ماال أنه 

ًائع مضمونا أن المبيع في يد الب: ولنا . وهذا ال يمنع وجوب الضمان كالمرتهن إذا أتلف المرهون في يده قبل القبض في يده، 
ذ المحـل خـر، إًلمـشتري، فـال يكـون مـضمونا بـضمان آلو هلك في يـده سـقط الـثمن عـن ا: ال ترى الثمن أبأحد الضمانين، وهو 

 حتـى  عينـه أمانـة لعينـه، بـلرهن علـى المـرتهن معنـى المرهـون ال بخـالف الـرهن، فـإن المـضمون بـاالواحد ال يقبـل الـضمانين 
قيمــة ال يــؤدي إلــى كــون المحــل الواحــد مــضمون  ضــمان الب عينــه، فإيجــاكــان كفنــه ونقتــه علــى الــراهن، والمــضمون بــاإلتالف

   . ٥/٢٣٨: بدائع الصنائع )) . انين؛ الختالف محل الضمان بخالف البيع بضم
  ] .شرط ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 3
  . ما بين المعقوفين سقطت من النسختين، ولكي يستقيم الكالم أضفنا ما بين المعقوفين - 4
فـي األسـواق بـدون تفـاوت يعتـد مـا يوجـد مثلـه : ً، واصـطالحا١١/٦١٠) مثل : ( لسان العرب.الشبه :  لغة:المثل :المثلي - 5

مـــا يمكـــن الحــصول علـــى مثلـــه : ، وعرفـــه بعــضهم ٦/١٨٢: ينظــر رد المحتـــار.  المتقاربـــة ت والعـــدديالمــوزون كالمكيـــل وابــه،
  .٤٠٤: معجم لغة الفقهاء . ويسر بسهوله 

 فـي أصـل الخلقـة حتـى ينـسب نسبه إلى القيمة على لفظها؛ ألنها ال وصف لـه ينـضبط بـه: لغة: قيميغير المثلي، أي ال - 6
ســواق، أو يوجــد لكنــه مــع مــا ال يوجــد لــه مثـل فــي األ: ً، واصــطالحا٥٢٠لــواو ومـا يثلثهمــا القــاف مــع ا: المــصباح المنيــر. إليـه 

 ومــا ذكــره المــصنف عللــه ،٦/١٨٢: رد المحتــار.  المتفاوتــةتدياي المخلــوط بغيــره والعــدالمعتــد بــه فــي القيمــة كــالمثلالتفــاوت 
 البـائع، وملكـه مـضمون بقوله؛ ألن خيار البائع يمنع زوال السلعة عن ملكه بال خـالف، فكـان المبيـع علـى حكـم ملـكالكاساني 
ًالقيمة، وكذا المبيع بيعا فاسدابالمثل أو    . ٥/٢٣٨: بدائع الصنائع . ً

إن هلـك بفعـل أجنبـي فعليـه ضـمانه الشـك فيـه؛ : وذكـر فيـه . ٥/٢٣٨: ائع الـصنائعد، وبـ١/٣٩٢: روضة القضاة:  ينظر- 7
ًألنه أتلف ماال مملوكا لغيره بغير إذنه، وال يد له عليه فيكون مضمونا بالمثل أو القيمـة ً البحـر : ينظـر. وبمثلـه قـال ابـن نجـيم . ً

 .٦/١٥: الرائق
  ].ع فر) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 8
عـن ربـح مـا لـم � لنهي النبـي (ع نفسه، وأن ربح ما لم يضمن ال يطيب  هذا ربح ما لم يملك؛ لزوال المبيع عن ملكه بالبي- 9
  . ٥/٢٣٨: بدائع الصنائع: ينظر. أولى، فربح ما لم يملك ، ولما فيه شبهة الربا١٠٢ في صتقدم تخريجه )ضمني
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ٕ، وان اختــار المــشتري البيــع واتبــاع الجــاني بالــضمان، كــان لــه ذلــك وعليــه )١(جــنس الــثمن يطيــب لــه ٕ
ٕ، وان كــان )٢(الــثمن، فــإن كــان الــضمان مــن جــنس الــثمن ال يطيــب لــه الفــضل؛ ألنــه ربــح مــا لــم يــضمن

الضمان من خالف جنسه، طاب له الفضل، ثم اختياره إتباع الجـاني بالـضمان بمنزلـة القـبض منـه فـي 
   .)٥(ال يكون بمنزلة القبض: ، وقال محمد )٤(]رحمه اهللا تعالى [  )٣(قول أبي يوسف

وبطـل البـائع علـى )٧(ً مفلسا، فـالتوى)٦(]بموته [ أن الضمان لو توى على الجاني : وفائدة االختالف 
علـى المـشتري )٨(يكـون التـوى: البيع، وسقط الثمن عن المشتري في قـول محمـد، وفـي قـول أبـي يوسـف 

  .وال يسقط عنه الثمن 
، فاسـتهلك المـصوغ أجنبـي )٩(ًأن المبيع لو كان مصوغا من فضة اشتراها المـشتري بـدينار: والثاني 

المـستهلك، ونقد الدينار، وافترقا قبل قبض ضمان قبل القبض، واختار المشتري أخذه، واتباع المستهلك 
 المــستهلك بمنزلــة )١٢(]تــضمين [ ؛ ألن اختيــاره )١١( بينهمــا، فــي قــول أبــي يوســف)١٠(ال يبطــل الــصرف

   .)١٣(بطل الصرف: القبض، وقال محمد 

                                                 
   .٥/٢٣٨: بدائع الصنائع . د اختالف الجنس ق عن يطيب له الفضل؛ ألن الربا ال يتحق- 1
 .المصدر نفسه . ألنه ربح ما لم يضمن في حقه ال ربح ما لم يملك؛ ألن المبيع ملكه  - 2
ــدين أبــي : فــي الفقــه النعمــانيوالمحــيط البرهــاني، ٥/٢٤٦: ، وبــدائع الــصنائع١٤/١٤٠:المبــسوط:  ينظــر- 3  لإلمــام برهــان ال

عبــد الكــريم محمــد ســامي الجنــدي، : ، تحقيــق )هـــ ٦١٦ت ( عبــد العزيــز مــازة البخــاري الحنفــي المعــالي محمــود بــن أحمــد بــن 
األجنبـي حـصلت بـإذن المـشتري وأمـره أن جنايـة : ذكر الكاساني وجه قول أبي يوسـف و .٧/٤٦٦:بيروت، دار الكتب العلمية 

 . ً، فيصير قابضا كما لو فعل بنفسهداللة
  ) . أ ( نسخة  ما بين المعقوفين سقطت من - 4
الكاســـاني وجـــه قـــول وذكـــر . ٧/٤٦٦: ، والمحـــيط البرهـــاني ٥/٢٤٦:  ، وبـــدائع الـــصنائع ١٤/١٤٠: المبـــسوط :  ينظـــر- 5

بعـد اسـتهالك العـين، ثـم العـين لـو  أن الضمان حكم العين؛ ألن قيمة العين قائمـة مقامهـا، ولهـذا بقـي العقـد علـى القيمـة :محمد
  . مة كان الهالك على البائع ويبطل البيع ويسقط الثمن عن المشتري فكذا القيكانت قائمه فهلكت قبل القبض 

  ] .بكونه ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 6
، ومعجـم لغـة الفقهـاء ٦٣التاء مع الواو : المغرب. باأللف المقصورة، من توي بكسر الواو أي هلك المال أو ضاع : التوى- 7
 :١٤٩.  
  ].التوا ) [ ب( في نسخة - 8
غم، وهذا موافق لما يعادلـه ٤٫٢٥حبة ويساوي ٧٢ً نوع من النقود الذهبية زنة الواحد منه عشرون قيراطا ويساوي :الدينار  - 9

  .٢١٢: ، ومعجم لغة الفقهاء ٢٠٦: التقديرات الشرعية : ينظر . الوزن المعاصرفي 
 ١٩١- ٩/١٨٩مادة الصرف : ن العرب لسا: ينظر . فضل ًرد الشيء عن وجهه، وهو أيضا الزيادة وال: لغة :  الصرف - 10
هــو البيــع إذا :  المرغينــاني ، وقــال١٤/٢: المبــسوط . مبادلــة األثمــان بعــضها بــبعض : عرفــه السرخــسي بأنــه : ًواصــطالحا ، 
الفـــضل والزيـــادة، أو ٕ واحـــد مـــن عوضـــيه مـــن جـــنس األثمـــان، وانمـــا ســـمي بالـــصرف أمـــا ألن الغالـــب علـــى عاقـــده طلـــب كـــان
الحـسن بـن شـيخ اإلسـالم برهـان الـدين أبـي : الهدايـة. العقد بنقل كـال البـدلين مـن يـد إلـى يـد فـي مجلـس العقـد ختصاص هذا إل

  .٣/٨١: مصر، مطبعة البابي الحلبي وأوالده ) : هـ ٥٩٣ت ( الرشداني المرغيناني أبي بكر بن عبد الجليل 
   .٧/٤٦٧: ، والمحيط البرهاني٢٤٦:  ، وبدائع الصنائع ١٤/١٤٠:المبسوط و ،٣/١٥٥٥:  مختلف الرواية : ينظر -11
  ] .يضمن [  ما بين المعقوفين في النسختين - 12
  .نفسهاالمصادر :  ينظر - 13
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 يجـوز فـي قـول أبـي يوسـف؛ ألن )١(]آخـر [ ًأن المـشتري لـو أخـذ مـن الجـاني  مكانـه شـيئا : الثالثو
 فــي المعقــود عليــه بعــد القــبض، وال يجــوز فــي قــول محمــد؛ ألنــه تــصرف فــي المعقــود )٢(]تــصرف [ هــذا

  .  )٣(عليه قبل القبض، وذلك ال يجوز من البائع وال من غيره
  )٤(]قبض هالك كل المبيع بعد ال[  -٢ 

  سواء  [ )٦( من البائع، فالهالك على المشتري)٥(ٕوان كان الهالك بعد القبض وبعد وجود التخلية
   ويرجع المشتري)٧(]هلك بآفة سماوية، أو بفعل األجنبي، أو بفعل المعقود عليه، أو بفعل المشتري 
 لـك بفعـل البـائع، فإنـه فـإن هعلى األجنبي بـضمانه، ويطيـب لـه الفـضل إن كـان؛ ألنـه ربـح مـا قـد ضـمن،

، )٩(]ٌمؤجـــل [ ، أو )٨(]منقــود [ إن كــان قبــضه المــشتري بــإذن البـــائع، أو بغيــر إذنــه، ولكــن الــثمن  ينظ??ر
ٕفاستهالك البائع كاستهالك األجنبـي، وان كـان المـشتري قبـضه بغيـر إذن البـائع والـثمن حـال غيـر منقـود، 

   .)١٠(، هذا في هالك الكللثمن عن المشترييع وسقط اًصار البائع مستردا باالستهالك، وبطل الب

  )١١(]هالك بعض المبيع قبل القبض [  -٣    
ـــه ينظـــر إن كـــان بفعـــل البـــائع طـــرح عـــن المـــشتري حـــصة ّوأمـــ ـــبعض قبـــل القـــبض، فإن ا إذا هلـــك ال

 نقصان وصف، والمشتري بالخيار )١٢(]أم [ النقصان من الثمن سواء كان ذلك النقصان، نقصان قدر، 
ٕ أخـذه بحـصة مـن الـثمن، وان شـاء تـرك؛ لتفـرق الـصفقة عليـه، إن كـان )١٣(]فسخ [ ن شاء إ الباقي، في
   ذلك بفعل األجنبي لزمه ضمانه، والمشتري بالخيار،  إن شاء فسخ البيع، ويرجع )١٤(أصل
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   )١١٦( باب بيع أصول النخيل والشجر والثمر            _   كتاب البيوع النص المحقق           

ٕبائع على الجاني بضمان ما جنى، وان شاء اختار البيع، ويتبـع الجـاني بالـضمان، فيلزمـه ضـمان ال
  .جميع الثمن كما ذكرنا في استهالك األجنبي جميع المبيع 

 يطـــرح عـــن )١(]قـــدر[ٕوان كـــان ذلـــك بآفـــة ســـماوية ، فإنـــه ينظـــر إن كـــان ذلـــك النقـــصان ، نقـــصان 
   شاء ٕي، إن شاء أخذه بحصة من الثمن، وانار في الباقالمشتري حصة ما فات من الثمن، وله الخي

ًا، أو عــدديا متقاربــاًو أن يكــون المبيــع كيليــا، أو وزنيــتــرك نحــ ً ان ، وان كــ)٣(، وفــات بعــض مــن القــدر)٢(ً
 المشتري شيء من الثمن، ولكن له الخيار إن شاء أخذه بجميـع النقصان، نقصان وصف ال يطرح عن

  .ٕالثمن وان شاء ترك 
  كاألشجار والبناء فـي األرض وأطـراف الحيـوان والجـودة فـي)٤(ما يدخل في البيع بغير ذكر :والوصف

لك إذا ورد عليهــا القــبض أو الجنايــة، وكــذّالكيــل والــوزن ؛ ألن األوصــاف ال حــصة لهــا مــن الــثمن إال إذا أ
ًكــــان بفعــــل المعقــــود عليــــه، فــــالجواب هكــــذا،  وان كــــان بفعــــل المــــشتري صــــار قابــــضا قــــدر مــــا ا ســــتهلكه ٕ

 منـه، يهلـك علـى )٥(]الحبس[ لو هلك في يد البائع قبل وجود باالستهالك، والباقي بالعيب، حتى أن الباقي
ٕالمشتري، وان هلك بعد وجود الحـبس منـه، هلـك علـى البـائع، ولـزم المـشتري حـصة، مـا اسـتهلك ال غيـر، 

   .                             )٦(ٕوان حبس وليس له حق الحبس، لزمه ضمان للمشتري، وعليه جميع الثمن

  )٧(]هالك بعض المبيع بعد القبض [  -٤
 إن كان بآفة سـماوية أو بفعـل المـشتري، أو )٨(ولو هلك البعض بعد القبض، قال يهلك على المشتري 

ٕ علـى األجنبـي، وان كـان بفعـل البـائع، فإنـه )٩(]بالـضمان [ بفعل المعقود عليه، أو بفعل األجنبي، ويرجـع 
  ٕوان كان له حق ،)١٢( األجنبي)١١(]كاستهالك [  للحبس، فهو )١٠(ر إن لم يكن له حق االستردادينظ
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ال يكــون حــصته مــن الــثمن، و انفــسخ العقــد بقــدر مــا اســتهلك البــائع، ويــسقط عــن المــشتري )١(االســترداد
ّالـثمن، إال إذا هلـك البـاقي مسترداً للباقي، حتى ان الباقي لو هلك في يد المشتري لزمـه حـصة البـاقي مـن 

  .)٤(ً البائع صار مستردا بذلك، ويسقط عن المشتري جميع الثمن)٣( جناية)٢(من سراية
  )٥(]هالك المبيع وقت  اختالف المتبايعين في [

ــ   وقــال ، هلــك بعــد القــبض: فقــال البــائع ، ي هــالك المعقــود عليــه ٕواذا اختلــف البــائع والمــشتري ف
قبلــت  )٨(أقــام البينــة )٧( ]فأيهمــا[،ألنــه ينكــر القــبض ؛)٦(فــالقول قــول المــشتري،هلــك قبــل القــبض :المــشتري
ًوان أقاما جميعا البينة، بينته وكـذلك إذا ادعـى البـائع ، والـثمنألنـه يثبـت القـبض  ؛ )٩(فالبينة بينة البـائع،ٕ
ن لــم يكــن  هـذا إئع قــد اســتهلكه فـالجواب مــا ذكرنــا،وادعــى المــشتري أن البـا،المـشتري اســتهلك المبيـعن أ

  .للبينتين تأريخ 

   ًخـا فـي الهـالك واالسـتهالك ما تأرييقبـل بينـة أسـبقه، فان كان أحدهما أسبقا إذا كان لهما تأريخ، ّفأم
   ثم إنًا إذا كان قبضه ظاهرا، ّوأم .هر هذا كله إذا كان قبض المشتري للمبيع غير ظا،)١٠( ًجميعا
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فالقول قول ي استهلكه، فان لم يكن له بينة، المشتري ادعى أن البائع استهلكه، والبائع يدعي أن المشتر
؛ ألنـه مـدعي )١(ً أقاما جميعا البينة فالبينة بينة المـشتريٕبينته، وانينة، قبلت ٕالبائع، وان أقام أحدهما الب

وانفــسخ البيــع ًد للحــبس، صــار باالســتهالك مــستردا ثــم ينظــر إن كــان فــي موضــع للبــائع حــق االســتردا
، )٣ (]للحـبس[ ٕوان كـان فـي موضـع لـم يكـن لـه حـق االسـترداد الثمن عن المـشتري، )٢ (] ويسقط[بينهما 
     .)٤(وال ينفسخ البيع، شتري أن يضمن البائع قيمة المبيعفللم

  )٥(]خرجناية أحد المبيعين على اآل[ 
 فولـدت قبـل رى رجل من رجل عبدين، أو جاريتين، فقتل أحـدهما صـاحبه، أو اشـترى جاريـة،لو اشت
بيــع فــي  إن شــاء فــسخ ال، فالمــشتري بالخيـار، ثــم قتــل أحـدهما صــاحبه قبــل القــبض، فكبــر الولــدالقـبض،

احبه، وهــو ملــك للبــائع يكــون فقتــل أحــدهما صــ، البــاقي وبطلــت الجنايــة ؛ ألنهمــا عــادا إلــى ملــك البــائع 
؛ ألن فــي أخـذ القاتـل بحـصته مــن يـع الـثمن، وال يطــرح مـن الـثمن شـيء فـإن شـاء أخــذ القاتـل بجمًهـدرا،
وال يطــرح مــن الـــثمن [،  إن شــاء أخــذ بجميـــع الــثمنبجميــع الــثمن، فيخيـــر فــي االبتــداء،)٦( ]أخــذ[الــثمن 
  .)٨(ٕوان شاء ترك، )٧(]شيء

إلــى )٩(]فعــاد [،  وهــو أنــه لــو أخــذ القاتــل بحــصته مــن الــثمن، بطــل البيــع فــي المقتــول-:معنــى قولنــا 
ـــائعملـــك  ـــاتال ،الب ـــد المـــشتري ق ـــائع،)١٠( ] عبـــد[ً فـــصار عب ـــداءالب ـــدفع أو الف  ،)١١( فيخاطـــب المـــشتري بال
فـي كـان  فلمـا ، فيأخذه ببقية الـثمن،)١٣(]ً فيحيا المقتول معنى [قتول  ويقوم مقام المفعل جاز،)١٢(فأيهما
  فقتل ، له لو أشترى حيوانين سوى بني آدم وبمث،)١٤ ( يخير في االبتداءيلزمه جميع الثمن،المال 
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ًالمشتري؛ ألنه يدعي أمرا باطنا ليزيل به ظ   . ٥/٢٣٩: بدائع الصنائع.والمبيع في يده،  وهو االستهالك من البائع،ًاهراً
   .] وسقط [) أ ( ما بين المعقوفين في نسخة  - 2
  ) .أ ( ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  - 3
الـثمن ولـه ري  القـبض بـأمر البـائع، فعلـى المـشتوان كـان، فقد بطـل الـثمن عـن المـشتري،  فإن كان القبض بغير أمر البائع -4

   .٦/١٦: البحر الرائق : ينظر. لبزازية  ونقل ابن نجيم ذلك عن ا،٢٥٣: الجامع الكبير.القيمة على البائع
  .ما بين المعقوفين من زيادتي  - 5
   .]  ً أخذا[) أ ( ما بين المعقوفين في نسخة  - 6
  ) .أ ( ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  - 7
   .٢٥٣: ر الجامع الكبي: ينظر - 8
   .] وعاد [) أ ( ما بين المعقوفين في نسخة  - 9

   .] عند [) أ ( ما بين المعقوفين في نسخة  - 10
، ٣٥٣اء مـع الـدال الفـ:  والمغـرب ،٣٣: طلبـة الطلبـة .  البدل الذي يتخلص به المكلف عن مكـروه توجـه إليـه -:الفداء - 11

  .١/٢٠٧باب الفاء : ار الصحاحمخت. وفاداه أذا أعطي فداه فأنقذه فداه : ويقال 
  .ليستقيم الكالم ]  ألنها [ فحذفنا ]فأيهما ،  ألنهما [) أ ( في نسخة  - 12
   .٥/٢٤٠: بدائع الصنائع: ينظر.  صححنا بما يستقيم به الكالم وقد ] يخير المقتول [  في النسختينما بين المعقوفين - 13
  .المصدر نفسه: ينظر - 14
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والمشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بحصته  أنفه، )١(قبل القبض صار كأنه مات حتفأحدهما صاحبه  
  . )٤( ))٣(]جبار  [)٢(فعل العجماء( ؛ ألن ٕوان شاء ترك، الثمنمن 

 شــي، وال يطــرح مــن الــثمن ه، صــار كأنــه انــتقص بآفــة ســماوية،ًواحــدا وجــرح نفــس ًوكــذلك لــو اشــترى عبــدا
  .)٥(ن شاء تركٕا و بجميع الثمن،الخيار إن شاء أخذهوالمشتري ب

  )٦(]جناية األجنبي على المبيع [ 
 والمــشتري بالخيــار إن ،، فــال يبطــل البيــع)٧( فــإن كــان القتــل خطــأ،ولــو قتــل العبــد أجنبــي قبــل القــبض

ٕ فيأخـذ قيمتـه فـي ثـالث سـنين، وان شـاء اختـار البيـع، القاتـل،)٨(شاء اختار فسخ البيع واتبع البائع عاقلة
  .)٩(اقلة بالقيمة في ثالث سنينواتبع الع

ًوان كان القاتل عمدا      مشتري بالخيار، إن شاء فسخ البيع،ال:  قال أبو حنيفة رحمه اهللا تعالى،)١٠(ٕ

                                                 
خـرج بتنفـسه مـن فيـه ألن نفـسه ت:مـات علـى فراشـه مـن غيـر أن يقتلـه أحـد وقيـل: ومات حتف أنفـه،  هو الموت -:الحتف - 1

  .١٧٤: معجم لغة الفقهاء، ٩/٣٨حتف: العربلسان . وأنفه 
بــو عبيــد القاسـم بــن ســالم الهــروي أ :غريـب الحــديث البــن سـالم.  ألنهــا ال تــتكلم ؛ٕ وانمــا ســميت عجمـاءالبهيمـة،: العجمــاء - 2
: ، وقال ابن منظور ١/٢٨١ هـ ١٣٩٦، ١الكتاب العربي، طمعيدخان، بيروت، دار محمد عبد ال. د : ، تحقيق ) هـ ٢٢٤ت(

  .١٢/٣٨٦) عجم: (لسان العرب. على الكالم فهو أعجم كل ماال يقدر 
  .٣/١٨٧عجم : النهاية في غريب األثر. بمعنى هدر: جبار . ] خيار[) أ ( ما بين المعقوفين في نسخة  - 3
: عالمــة مــصطفى الزرقــاقــدم لهــا ال: علــي أحمــد النــدوي: القواعــد الفقهيــة: ينظــر. قاعــدة فقهيــة )) جنايــة العجمــاء جبــار((  - 4

، الفقـه اإلسـالميوهي قاعـدة مـن القواعـد المتعلقـة بنظريـة الـضمان فـي . ٤٠٥: م ٢٠٠٧ ،هـ ١٤٢٨ ،٧ ط، القلم دمشق، دار
 بــاب المعــدن جبــار ،٦/٢٥٣٣: صــحيح البخــاري)).  رحهــا جبــارالعجمــاء ج(( الــذي ورد بــصيغة الحــديث  وهــي مقتبــسة مــن
  .١٧١٠ جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، رقم باب ،٣/١٣٣٤: ، وصحيح مسلم٦٥١٤والبئر جبار، رقم 

وصـف،  واألوصـاف ال وهـالك بعـضه نقـصان ال،  فـصار كمـا لـو هلـك بعـضه بآفـة سـماوية ألن جنايته علـى نفـسه هـدر، - 5
. تغييـر المبيـع ؛ لٕبالخيـار إن شـاء أخـذه بجميـع الـثمن، وان شـاء تـرك ولكـن المـشتري ل بالثمن، فال يسقط شـيء مـن الـثمن،تقاب

   .٥/٢٤٠ :بدائع الصنائع 
  .ما بين المعقوفين من زيادتي  - 6
ًأو يظنـه  حربيـا، ًوهـو أن يرمـي شخـصا يظنـه صـيدا، فـإذا هـو آدمـي ، : د خطأ القص:  وهو على نوعين - :القتل الخطأ - 7

ًوهو أن يرمي غرضا فيصيب آدميا : وخطأ الفعلفإذا هو مسلم،    .٤/١٥٩:  والهداية  ، ٣/٢١: باب لال. ً
. ديوانـه ، وأهـل نـصرته وعاقلـة الرجـل أهـل ، وهم القرابة من قبل األب الذين يدفعون ديـة قتـل الخطـأ ، العصبة -:العاقلة - 8

، وقــال ابــن ١/١٣٣٧فــصل العــين : القــاموس المحــيط، ١/١٨٧:  ومختــار الــصحاح،١١/٤٠٦) عقــل: (العــربلــسان : ينظــر
تعقـل ؛ ألنهـا ، أو هو الذي يغرم الديـة٣/٢٧٨) عقل: (النهاية في غريب األثر.  الدية ،غالبة من العقلصفة : العاقلة : األثير

المفــردات فــي غريــب .  األصــفهاني  وأصــل العقــل اإلمــساك  كمــا قــال،١٦٩: تــراق طلبــة الطلبــةتمــسك مــن أن : الــدماء، أي 
محمـد سـيد كيالنـي، بيـروت، دار : ، تحقيق )هـ٥٠٢ت (  المعروف بالراغب األصفهاني أبو القاسم الحسين بن محمد: آن القر

  .٣٤٢:  المعرفة 
   .] واتبع العاقلة بالقيمة في ثالث سنين ،ٕ وان شاء اختار البيع  [عبارة ) ب ( سقطت من نسخة  - 9

ب وليطــة والقــصب  والمــروة  كالمحــدد مــن الخــشربه بــسالح أو مــا جــرى مجــرى الــسالح،وهــو أن يتعمــد ضــ: ل العمــدالقتــ - 10
  .٤/١٥٨: الهداية .  ال يوقف عليه إال بدليله وهو استعمال اآللة،العمد هو القصد المحددة؛ ألن 
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القاتـــل  مـــن )٢(] يقـــتص[ٕان شـــاء أجـــاز البيـــع، ولــه أن  و، مـــن القاتـــل بعبــده)١(] يقـــتص [وللبــائع أن 
  .)٣( ولزمه جميع الثمن،بعبده

 ولــيس وعــاد إلـى  البــائع،، ري فـسخ البيــع إن شـاء المــشت : )٤(] رحمــه اهللا تعــالى [وقـال أبــو يوسـف 
يـــع، أجـــاز البشـــاء ٕ ولكـــن يأخـــذ مـــن مـــال القاتـــل القيمـــة فـــي ثـــالث ســـنين وان ،)٥(] يقـــتص [للبـــائع أن 
ال : )٨(] رحمــه اهللا تعــالى [محمــد >١١٥و<وقــال . )٧( ولزمــه جميــع الــثمن،)٦(]يقــتص [ تري أنوللمــش
ذ القيمـة مـن القاتـل فـي ثـالث  والبـائع يأخـ، إن شـاء فـسخ البيـع، والمشتري بالخيار،على القاتل قصاص
  .)١٠( بالقيمة في ثالث سنين)٩(] القاتل [ واتبع ،ٕوان شاء أجاز البيع، سنين

  )١٢(] القائمة في األرض)١١ (ة بيع الرطب[
 )١٤( ]اشــترط [ جــذاذها، فــإن  )١٣( وعليــه،ٕ واذا اشــترى الرجــل الرطبــة القائمــة فــي األرض جــاز ذلــك:قــال 
  .ً على البائع كان البيع فاسدا )١٥ (الجذاذ

   
                                                 

   .] يقبض[) أ ( ما بين المعقوفين في نسخة  - 1
   .] يقبض[) أ ( خة ما بين المعقوفين في نس - 2
 بثبـوت واليــة االسـتيفاء لهمــا علــىأنــه أمكـن القــول : وجــه قـول ابــي حنيفـة: وقــال الكاسـاني . ٢٧٣: عيــون المـسائل: ينظـر - 3

شتري وقــت القتــل، وقــد لــزم فالملــك ثابــت للمــ، الفــسخ وعلــى اعتبــار اختيــار البيــع، أمــا علــى اعتبــار اختيــار البيــعاعتبــار اختيــار 
مشتري، فثبت له والية االستيفاء، وأما على اختيار الفسخ؛ فألن فسخ العقـد رفعـه مـن األصـل، وجعلـه كـأن لـم  الباختياروتقرر 

  .٥/٢٣٩ :بدائع الصنائع .  فثبت له والية االقتصاص ،أن الجناية وردت على ملك البائع يكن فتبين 
  ) .أ ( ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  - 4
   .] يقبض [) أ ( ي نسخة ما بين المعقوفين ف - 5
   .] يقبض [) أ ( ما بين المعقوفين في نسخة  - 6
أنـــه ال ســبيل إلــى إثبــات واليـــة : ىوجــه قــول أبـــي يوســف رحمــه اهللا تعــال:  وقـــال الكاســاني، ٢٧٣: عيــون المــسائل: ينظــرـــ  7

 الملـك فثابـت للمـشتري مـشتري فأمـا بـل كـان علـى ملـك  ال،؛ ألن العبـد لـم يكـن علـى ملـك البـائع وقـت القتـل االقتصاص للبـائع
   .٥/٢٣٩: بدائع الصنائع .  فثبت له والية االستيفاء وقت القتل وقد لزم وتقرر باختيار المشتري،

  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  8
   .] العاقلة [) أ ( ما بين المعقوفين في نسخة  - 9

أن العبد لم يكن على ملـك البـائع وقـت : وجه قول محمد رحمه اهللا تعالى:  وقال الكاساني ،٢٧٤: عيون المسائل :ينظر - 10
ًع، وملك  المشتري لم يكن مستقرا، بـل كـان محـتمال ً فلم ينعقد السبب موجبا للقصاص  للبائان على ملك المشتري، بل كالقتل، ً

  .٥/٢٣٩: نائع بدائع الص.   فال تثبت والية االقتصاص ألحدهما ،للعود إلى ملك البائع بالفسخ 
وهـي الفصفـصة ، ، وهـي القـضبكلمـا جـز نبـت، بفتح الراء وسكون الطاء نبـت معـروف يقـيم فـي األرض سـنين: الرطبة  - 11

علف الدواب، وتـسمى ألقـت، هو :  وقال ابن األثير،١/٢٣٣:المطلع على أبواب المقنع . مكسورتين وصادين مهملتين بفاءين 
  .٣/٥٤١: ب األثرالنهاية في غري. فهو قضبفإذا جف 

  .ما بين المعقوفين من زيادتي  - 12
  .٧٩:مختصر الطحاوي  . ] وكان عليه  [في قول الطحاوي  - 13
  .أثبتناه أعاله والصحيح ما  ] اشترى [) أ ( ما بين المعقوفين في نسخة  - 14
   .نفسهالمصدر  . ] الجذاذ [ً بدال من ] ذلك [في قول الطحاوي  - 15
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يكـن  إذا لـم ،لبيـع ا)١(] صـحة[ قلنـا إن البيـع جـائز مـن غيـر شـرط ؛ألن اتـصال المبيـع بغيـره ال يمنـع ٕوانمـا
          أو اشترى الثمار على ،إذا اشترى أشجار قائمة على األرض كما ،في فصله مضرة للبائع

   وهبة ،وع ألن اتصاله بغيره بمنزلة الشي والهبة في مثله ال تصح؛، وما أشبه ذلك،رؤوس األشجار

 ،)٢ ( فحينئـذ يجـوز علـى مـا ذكرنـا قبـل هـذا،المشاع فيمـا يحتمـل القـسمة باطلـة إال إذا أمـره بالفـصل وفـصله
  . على البائع أوجب فساد البيع )٣ (] اشترط [ فإذا ، وذلك على المشتري،والجذاذ يكون بعد التسليم

  )٤(] البيع والشرط[
  : أقوالاختلف الفقهاء في البيع والشرط على ثالثة

   .)٧(البيع والشرط كالهما فاسدان: )٦(] رحمهم اهللا [ )٥(قال أصحابنا

  .)٩(البيع جائز والشرط باطل: )٨(وقال ابن أبي ليلى

  .)١١(البيع والشرط كالهما جائزان: )١٠(وقال ابن شبرمة   

  
     

                                                 
   .] صحته [) أ( فين في نسخة ما بين المعقو - 1
  . ذكرنا ذلك في شرائط صحة القبض في الهبة - 2
   .] اشترى [) أ ( ما بين المعقوفين في نسخة  - 3
  .ما بين المعقوفين من زيادتي  - 4
  .٤٥: الجليةالكواشف : ينظر.  ومحمد بن الحسن ،وأبو يوسف،  أبو حنيفة:علماء الثالثة الهم: أصحابنا - 5
  ) .أ (  بين المعقوفين سقطت من نسخة ما - 6
  .٣/١٠٩: للطحاوي: مختصر اختالف العلماء: ينظر - 7
ي الكوفي، ولد في الكوفة سنة نيـف هو اإلمام أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى األنصار:ابن أبي ليلى - 8

نه عباس،روى تولى القضاء لبني أمية ثم لبني الع، باحه عيسى وعن الشعبي وعطاء بن ر أخذ عن أخي أباه، لم يدركوسبعين،
: الطبقــات الكبــرى: ينظــر. هـــ١٤٨  لــه أخبــار مــع أبــي حنيفــة وغيــره، تــوفي فــي الكوفــة ســنةشــعبة والثــوري وســفيان بــن عيينــة،

  .٣١٣-٦/٣١٠: سير أعالم النبالء، ١/٣٤٨: ماء ووفياتهممولد العل، ١/٥١٦: ، الكنى واألسماء٦/٣٥٨
عنــي بتــصحيحه ): هـــ١٨٢ت(لإلمــام يوســف يعقــوب بــن إبــراهيم األنــصاري : أبــي ليلــىابــن  اخــتالف أبــي حنيفــة و:ينظــر - 9

  .١٨: هـ ١٣٥٨ ،١ الوفاء، ط مطبعةانية بحيدر آباد،مث لجنة إحياء المعارف الع، نشرأبو الوفا األفغانيوالتعليق عليه 
ًما ، عـامال، خيــرا ، ً قاضــي الكوفـة كــان عفيفـا صــار،لـضبي  هـو عبــد اهللا بـن شــبرمة بـن طفيــل بـن حــسان ا:ابـن شــبرمة - 10 ً ً

ًشاعرا، كريما،  بـن حنبـل وأبـو زرعـه كـان  وثقـه احمـدحدث عن انس بن مالك وأبي الطفيل، وحـدث عنـه الثـوري وابـن المبـارك، ً
، ٢/٧٨: التاريخ األوسـط: جمتهينظر في تر. هـ١٤٤ توفي سنة ، فربما لم يقم إلى الفجرلفروع، كان يسهر في الفقه،امن أئمة 

   .١/١٩٧:  العبر في خبر من غبر،٦/١٤٠:سير أعالم النبالء
لإلمام القاضي أبي محمد عبد الوهـاب بـن علـي بـن : عيون المسائل: ينظر. هو قول ابن شبرمة وحماد بن أبي سليمان  - 11

 ، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيـع،ت بيرو،لبنان: علي محمد إبراهيم بورويبة: تحقيق) هـ٤٢٢ت(نصر البغدادي المالكي
  .٤١٧: م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠ ،١ط



   )١٢٢        ( باب بيع أصول النخيل والشجر والثمر    _   كتاب البيوع النص المحقق           

حنيفـة، أبـو : فـإذا أنـا بثالثـة مـن الفقهـاء، )٢(قـدمت الكوفـة: أنـه قـال )١(وحكي عـن عبـد الـوارث بـن سـعيد
ًفـسألته عمـن بـاع بيعـا وشـرط شـرطا، فـدخلت علـى أبـي حنيفـة، وابن شـبرمة، وابن أبي ليلى  قـال البيـع ،ّ

البيـع  :فقـال فـسألته عـن ذلـك،  ليلـى، أبـي)٣(ودخلت علـى ابـنثم خرجت من عنده، ، اسد والشرط فاسدف
البيـع جـائز  :فقـال فسألته عن ذلـك،،خلت على ابن شبرمةودثم خرجت من عنده،  ،جائز والشرط باطل

 ،فقلت في نفسي سبحان اهللا ثالثة من الفقهاء اختلفوا في مسألة واحـدة علـى ثالثـة أقـوال ،والشرط جائز
ولكـن حـدثني ال أدري مـا قـاال،  : فقـال، ه بمـا قـاالفأخبرتـ )٤(] رضي اهللا تعـالى عنـه[ ثم أتيت أبا حنيفة
 أتيـت  ثـم،)٨())أنـه نهـى عـن بيـع وشـرط: ((  �  النبـي عـن)٧( عـن جـده)٦( عن أبيـه)٥(عمرو بن شعيب

   بن )٩( ولكن حدثني هشام،ال أدري ماقاال:   فقال،قاالابن أبي ليلى، فأخبرته بما 

                                                 

ًهــ ، كـان عالمـا مـن ١٠٢ سـنةولـد، هـو أبـو عبيـدة عبـد الـوارث بـن سـعيد بـن ذكـوان مـوالهم البـصري:عبد الوارث بن سعيد -١
ب بـن موسـى، وحـدث عنـه ي وايـو حـدث عـن أيـوب السجـستان،ّفصحاء أهل زمانـه ومـن أهـل الـدين والـورع إال انـه قـدرى مبتـدع

: ينظــر فــي ترجمتــه. هـــ١٨٠ة تــوفي فــي المحــرم ســن، جلــس إلــى عمــرو بــن دينــار بمكــة،عبــد الــصمد ومــسدد بــن مــسرهدولــده 
 .٣٠١-٨/٣٠٠:  وسير أعالم النبالء،٩/٥١:  والمنتظم،١/١٧٤: المفردةاألسماء 

: ال أبـو بكـر محمـد بـن القاسـم قـ،قـوم خـد العـذراءويـسميها ، بالضم المصر المشهور بأرض بابل مـن سـواد العـراق: الكوفة -٢
ًرأيــت كوفــا وكوفانــا بــضم الكــاف وفتحهــا للرميلــة المــس:  ً أخــذا مــن قــول العــرب،الكوفــة؛ الســتدارتهاســميت  ســميت : تديرة وقيــلً
 غــزو ذاًكانــت منــازل أهــل الكوفــة قبــل أن تبنــى أخــصاصا مــن قــصب إ:   قــال ابــن عبــاس،الجتمــاع النــاس بهــاكوفــة، ، الكوفــة

ً مكـة بـدال وقـد نقـل السرخـسي هـذه القـصة إال أنـه ذكـر. ٤٩١-٤/٤٩٠:  معجـم البلـدان. عادوا بنوهاقلعوها وتصدقوا بها، فإذا 
زء ابــن جـ: ينظـر.   وهـو موافــق لمـا جـاء فـي جـزء ابـن عمــشليق ومـسند أبـي حنيفـة،١٣/١٣: السرخـسي: المبـسوط. مـن الكوفـة
 . ١/١٦٠:حنيفة، ومسند أبي ١/٦١: عمشليق

  . باسقاط الهمزة ] بن[) ب(في نسخة  - 3
  ) .أ( ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  - 4
ًالقرشـي، الـسهمي، إمامـا،  هو أبو إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن العـاص :عمرو بن شعيب - 5

دة وعطـاء، تـوفي سـنة  حـدث عنـه الزهـري وقتـا،� بن المسيب وعن زينب ربيبة النبـيحدث عن أبيه وعن سعيد ، ً فقيها،ًمحدثا
  .١٧٧-٥/١٦٥:  وسير أعالم النبالء،١/١٥٥: وشذرات الذهب، ١/٦١: الكنى واألسماء: ينظر. هـ ١١٨

 بن عمرو، وروى عنه عبد اهللاجده  سمع ،القرشي،  السهمي، هو شعيب بن محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص:أبيه - 6
  .١/٥٧: والمقتنى في سرد الكنى،٤/٢١٨: ريخ الكبيراالت: ينظر. ي وعطاء الخرسانينانوثابت البعمرو  ابنه

 وابـن �، وأمـه رائطـة بنـت الحجـاج بـن منبـه، اإلمـام الحبـر، العابـد  صـاحب رسـول اهللا عبـد اهللا بـن عمـرو الـسهمي :جده - 7
  .٨/٤٨:،وتهذيب التهذيب٩٤-٣/٧٩: ءأعالم النبالسير : ينظر. ه بمصر، وقال خليفة توفي بمكة٦٥صاحبه، توفي سنة 

 عـن يحيـى بـن روايتـه١/٢٦٧: ومسند أبـي حنيفـة،من أسمه عبد اهللا٤/٣٣٥: المعجم األوسط. أخرجه الطبراني وأبو حنيفة - 8
فـي المعـالم والطبرانـي فـي استغربه النـووي وقـد رواه ابـن حـزم فـي المحلـى والخطـابي :  قال ابن حجر العسقالني،بن قيسسعيد 
غريـب، وقـد : الفـوارس أنـه قـال ونقل فيـه عـن ابـن أبـي ،والحاكم في علوم الحديث عن طريق محمد بن سليمان الذهليسط األو
ال يحـل سـلف : ((  بلفـظّأصحاب السنن إال ابن ماجه وابن حبان والحاكم من حـديث عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـدهرواه 
، وهـو موافـق لمـا قالـه الـشوكاني ٢٨-٣/٢٧: يج أحاديث الرافعي الكبير الحبير في تخرتلخيص)) . شرطان في بيع وال ، وبيع

  .٢١-٢/٢٠:  وسبل السالم،٥/٢١٢:نيل األوطار: ينظر. والصنعاني
ًه، كان فقيهاوأحد حفاظ الحديث، ٦١ هو أبو المنذر هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، ولد سنة :هشام بن عروة - 9

ه ببغداد، وصلى عليه المنصور ودفن في ١٤٦ عنه مالك وابن جريج الثوري، توفى سنة سمع ابن المنكدر والزهري، روى
   .٢١٩-١/٢١٨: ، وشذرات الذهب١/٢٠٦: ، العبر في خبر من غبر١/١٠٠:المنتظم: ينظر. مقبرة الخيزران



   )١٢٣( باب بيع أصول النخيل والشجر والثمر            _   كتاب البيوع النص المحقق           

 أبـى )٤(أنهـا لمـا أرادت أن تـشتري بريـرة:  )٣(رضـي اهللا عنهـا وعـن أبيهـا )٢(عـن عائـشة )١(عروة عن أبيه
الــوالء لمــن فإنمــا واشــترطي الــوالء لهــم،  اشــتري((:�، فقــال النبــي )٥( أن تــشترط لهــم الــوالءّأولياؤهــا إال

 ال أدري: فقـال ، فأخبرتـه بمـا قـاال، ثم أتيـت ابـن شـبرمة، أجاز البيع وأبطل الشرط�فالنبي  ،)٦())اعتق
    )٩(اهللا  عن جابر بن عبد)٨(عن محارب بن دثار )٧( ولكن حدثني مسعر بن كدام،ما قاال

                                                 
اهللا عنهمـا ولـد ســنة ق رضــي  وأمــه أسـماء بنـت أبــي بكـر الـصدي، األسـدي، هـو عــروة بـن الزبيـر بــن العـوام القرشـي-:أبيـه - 1

 وأبــي ، وروى عــن أبيـه وعــن زيــد  بـن ثابــت، ســمع أبـاه وعائــشة وعبــد اهللا بـن عمــر رضـي اهللا عــنهم،ً حافظــا،ًكــان فقيهـاهــ، ٢٩
، ٧/٣١: التاريخ الكبيـر:  ترجمتهينظر في. هـ٩٤توفي وهو صائم سنة ، بنه هشاموروى عنه الزهري وا، ضي اهللا عنهمررة هري

  .١/١١٠:والعبر في خبر من غبر، ٦/٣٣٣:والمنتظم
بـن عـويمر، وهـي  أمها أم رومان بنت عامر ،)رضي اهللا عنهما( هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق-:عائشة - 2

أخص مناقبها من أفقه نساء المسلمين، من ، نين وبنى بها بالمدينة وهي بنت تسع س، تزوجها قبل الهجرة بسنتين،�النبيزوج 
 توفيــت ليلــة ســبع عــشرة مــن ، فــي حجرهــا � ووفــاة النبــي ، ونــزول القــران فــي عــذرها وبرأتهــا، لهــا�حــب رســول مــا علــم مــن 
 وشـذرات ،٨/٣٩:طبقـات ابـن سـعد:فـي ترجمتهـاينظـر . د الوتر، ودفنت بـالبقيع  وصلى عليها أبو هريرة بع،هـ٥٨رمضان سنة 

  .١٣٠-٣/١٢٩:وأعالم النساء، ٤/٥: األعالم ٦٣-١/٦١:الذهب 
هــ مـن غـد ١١هو أبو بكر الصديق واسمه عبداهللا بن أبـي قحافـة، مـن أوئـل الـذين دخلـوا اإلسـالم، بويـع بالخالفـة سـنة : أبيها -  3

  .١/١٠٠: ، تاريخ خليفة بن خياط٥/١: التاريخ الكبير: ينظر. هـ١٣، له مناقب ال تحصى توفي سنة �وفاة رسول اهللا 
ترتها عائــشة رضــي اهللا فكاتبوهــا واشــ، ضــي اهللا عنهــا كانــت آلل أبــي أحمــد بــن جحــش مــوالة أم المــؤمنين عائــشة ر-:بريــرة - 4

ثها ابـن  وتكلـم علـى حـدي، روى عنهـا عبـدالملك بـن مـروان وغيـره، لها حديث عنـد النـسائي، فثبت لها الوالء،فأعتقتهاعنها منهم 
، ٥/٣٢٦: البداية والنهاية: أ م عبد؟ ينظرحش هل هو حر  اختلفت الروايات في زوجها مغيث بن ج،بفوائد جمةخزيمة وغيره 

  .٢/٢٩٧:وسير أعالم النبالء
، ميـع أحكـام التعـصيبًومعنـاه أنـه إذا أعتـق عبـدا أو أمـة صـار لـه عـصبة فـي ج، ً بفـتح الـواو ممـدودا والء العتـق-:الوالء - 5

وقـال ابـن ، ٣١٢-١/٣١١: اب المقنـعالمطلع على أبـو. العصبة من النسب كالميراث ووالية النكاح والعقل وغير ذلكعند عدم 
  بــاب: النهايــة فـي غريــب األثــر . هــو إذا مــات المعتـق ورثــه معتقــه؛ الن الــوالء كالنـسب ال يــزول باإلزالــة : والء العتــق : األثيـر

  .٥/٢٢٦الالم الواو مع 
 بـاب الـشروط ٢/٩٧٢: اري البخـصـحيح )). فإنمـا الـوالء لمـن اعتـق، م الـوالءخـذيها واشـترطي لهـ(( : أخرجه البخاري بلفظ- 6

صــحيح مــسلم )). الــوالء لمــن اعتــق ن  فــإ،اشــتريها واعتقيهــا واشــترطي لهــم الــوالء:((وفــي لفــظ مــسلم ، ٢٥٧٩ رقــم .فــي الــوالء 
 واعتقيهــا فــإن الــوالء ،واشــترطي لهــم الــوالءابتاعيهــا  ((: ولفــظ ابــن حبــان ،١٥٠٤ رقــم . بــاب أنمــا الــوالء لمــن اعتــق ٢/١١٤٢:

ًن زوج بريرة كان عبدا ال حرا، ذكر البيان بأ١٠/٩٣:صحيح ابن حبان )). لمن اعتق   .٤٢٧٢ رقم ً
، إمام، ثبت، شيخ العـراق،  هو أبو سلمة مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث الهاللي الكوفي:مسعر بن كدام  - 7

 العلـم والـورع، تـوفي فـي رجـب ن قـد جمـع كا، ويحيى بن القطانابن عيينة وروى عنه ،عدي بن ثابت وعمرو بن مرةروى عن 
  .١٧٣-٧/١٦٣ :سير أعالم النبالءو ،١/٢٣٨:وشذرات الذهب، ٨/١٦٠:المنتظم: ينظر. هـ١٥٥سنة 

، تـولى قـضاء الكوفـة، حـدث ً هو محارب بن دثار بن كردوس بن قرواش السدوسي، الكوفي، كان فقيهـا:محارب بن دثار  - 8
 شـعبة والثـوري، تـوفي فة من الـصحابة، كـان ثقـة حجـة، ولـيس حديثـه بـالكثير، حـدث عنـهعمر وجابر بن عبداهللا وطائعن ابن 
: ، وشـذرات الـذهب ١/٣٦١: ريخ خليفـة بـن خيـاط ، وتـا١/١٤٤: العبـر فـي خبـر مـن غبـر : ينظر فـي ترجمتـه . هـ١١٦سنة 
   .٢١٩ ـ ٥/٢١٧: أعالم النبالء ، وسير ١/١٥٢
لـسلمي، اإلمـام الكبيـر،  ا، الخزرجـي، جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام األنصاري هو أبو عبد اهللا-:جابر بن عبد اهللا - 9

ًه فـي يـوم أحـد، روى علمـا كثيـرا إال بعـد مـوت أبيـ� لـم يغـزو مـع النبـي ، من أهـل بيعـة الرضـوان، الفقيه،الحافظالمجتهد،  عـن ً
  =  المسيب وعطاء بن أبي رباح،ابن وكان مفتي المدينة في زمانه، روى عنه ، وطائفة من الصحابة�النبي 



   )١٢٤( باب بيع أصول النخيل والشجر والثمر            _   كتاب البيوع    النص المحقق        

 بـشرط حمالنهـا )٢( في غزوة تبـوك�ناقتي من رسول اهللا بعت أنه قال : )١(رضي اهللا عنهمااألنصاري 
فهــو )٥()رضــي اهللا عــنهم( ومــا قالــه علماؤنــا ،ً أجــاز البيــع والــشرط جميعــا� فــالنبي ،)٤())٣(إلــى المدينــة

ــــا )٦(أحــــوط ــــا )٨(فــــي بــــاب ، ويحتــــاط)٧(؛ ألن البيــــع الفاســــد يكــــون رب ى عــــن عبــــد اهللا بــــن لمــــا رو )٩(الرب
  .)١٢ ()) أعشار الحالل مخافة الربا)١١(كنا ندع تسعة((:اهللا تعالى عنه أنه قالرضي  )١٠(مسعود

                                                                                                                                                         

شــــذرات : ر فــــي ترجمتــــهينظــــ. هـــــ وصــــلى عليــــه أبــــان بــــن عثمــــان وهــــو والــــي المدينــــة٧٨ تــــوفى ســــنة،شــــاخ وذهــــب بــــصره  =
  .١٩٢-٣/١٨٩:  وسير أعالم النبالء،١/٨٩:والعبر في خبر من غبر، ١/٨٤:الذهب

  ] .عنه [ ) ب (  في نسخة - 1
 ألــف ســع الهجــري وقــد صــحبه فيهــا ثالثــون حــدثت فــي العــام التا،�تــي قادهــا النبــي  وهــي آخــر الغــزوات ال-:غــزوة تبــوك - 2

ـــى المكـــان،مقاتـــل ضـــد الـــروم موقـــع تبـــوك شـــمال الحجـــاز ويبعـــد عـــن  وهـــو عـــين تبـــوك حيـــث ، وســـميت بهـــذا االســـم نـــسبة إل
اضـحة؛ ألنهـا كـشفت عـن ى الف وتـسم،ً وتـسمى أيـضا غـزوة العـسرة؛ لـشدة مـا لقـى المـسلمون فيهـا مـن الـضنك،ًميال٧٧٨المدينة
ــافقينحقيقــة  ، ١بيــروت، دار الفكــر، ط: أكــرم العمــري.د:  المجتمــع المــدني فــي عهــد النبــوة،٥/٧٠:البــدء والتــأريخ :ينظــر. المن
  .٣/٦٢:  دار المعرفة،تبيرو: مد بن عبد الباقي الزرقانيمح : وشرح المواهب اللدنية،٢٢٩: م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠١

ً، ولهــا تــسعة وعــشرون اســما، وهــي غنيــة عــن التعريــف )يثــرب ( ، وكانــت تــسمى �ل اهللا وهــي مدينــة رســو:المدينــة - 3 ً .
   .٥/٨٣الميم مع الدال : معجم البلدان : ينظر

بعــت مــن النبــي : (( بلفــظ. ٦٣٥حــديث رقــم ١/١٦١:المنتقــى البــن الجــارود. أخرجــه ابــن الجــارود عــن الــشعبي عــن جــابر - 4
ًر له سندا واكتفى بقوله من  وأخرحه الترمذي ولم يذك،٦٣٥حديث رقم ))  ظهره إلى أهلي ًعليه وسلم بعيرا وأشترطتصلى اهللا 

رقــم  بــاب فــي مناقــب جــابر بــن عبــد اهللا ٥/٦٩١: ســنن الترمــذي. فــي ســفر فبــاع بعيــره � ذكــر ذلــك كــان مــع النبــي ،وجــهغيــر 
الحـديث فـي شـرائه ذات الرقـاع ، وذكـر جـابر فـي غـزوة مـع  �كـان ذلـك مـن رسـول اهللا :  وقال ابن عبـد البـر،٣٨٥٢الحديث 

: عبـد البـرالبـن : التمهيـد. ابر فـي ذلـك كثيـر واضطراب ألفـاظ النـاقلين لخبـر جـ،ًمنه جمله ولم يذكر أنه أشترط عليه فيه شيئا 
جاء  ولم يذكر البخاري االشتراط و.٤/١٧: نصب الراية. رواه الحاكم في باب األحاديث المتعارضة : وقال الزبلعي، ٢٢/١٨٦

صـــحيح )) . قـــد أخذتـــه بأربعـــة دنـــانير ولـــك ظهـــره إلـــى المدينـــة: قـــال بعنيـــه، فقلـــت هـــو لـــك يـــا رســـول اهللا ، قـــال: ((عنـــه بلفـــظ
   .٢١٨٥ً، باب إذا وكل رجل أن يعطي شيئا، حديث رقم٢/٨١٠:البخاري

  ) .أ( ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  - 5
علي بن محمد بن محمد فخر اإلسالم لإلمام محمد : شرح الجامع الصغير. ع ماب الربا مبني على االحتياط باالج ألن با- 6

فــي المملكـة العربيــة  جامعـة أم القـرى –رســالة ماجـستير مقدمــة إلـى كليـة الــشريعة والدراسـات اإلســالمية ) : هــ٤٨٢ت (البـزدوي
ًع دراسـة وتحقيقـا د إلـى نهايـة كتـاب البيـو مـن أول  كتـاب الحـدونادية بنت هاشم بن عابد اللحيـاني،: قبل الطالبة السعودية من 

  .٤٦٨ : هـ ١٤٩٢لسنة 
  ].الربا[ًبدال من ] الربوا) [ب(ـ في النسخة   7
  ).ب(سقطت من نسخة ] باب[ - 8
  ].الربا[ًبدال من ] الربوا) [ب( ـ في النسخة   9

اإلمـام الحبـر، ، هـذلي  بـن شـمخ ال هو أبـو عبـد الـرحمن عبـد اهللا بـن مـسعود بـن غافـل بـن حبيـب- : عبد اهللا بن مسعود- 10
 رسـول  اهللا  وصـلى إلـى القبلتـين وشـهد لـه، وهـاجر الهجـرتين ،ً شـهد بـدرا ،من السابقين ومن النجباء العاملينفقيه األمة، كان 

،  عبد الرحمن الـسلمي وغيـره وروى عنه القراءة أبو، حدث عنه أبو موسى وأبو هريرة وابن عباس رضي اهللا عنهم ،بالجنة  �
، ١/٣٣: ر فـي خبـر مـن غبـر ، والعبـ١/٦٠: ريخ األوسـط التـا: ينظـر فـي ترجمتـه .  بـالبقيع  ودفن،هـ ٣٢بالمدينة سنة توفي 

   .٤٦٣ـ ١/٤٦١: ، وسير أعالم النبالء ٣٩ ـ ١/٣٨: الذهب وشذرات 
   ].سبعة) [ب( في نسخة -11
مـصنف )).  مخافة الربـاتركنا تسعة أعشار الحالل( : (أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال  - 12

ّكنـا (( : لـي عـن عمـر رضـي اهللا عنـه بلفـظ وذكره اإلمام الغزا. ١٤٦٨٣ رقم  باب طعام الحرام وأكل الربا،٨/١٥٢عبد الرزاق 



   )١٢٥ (        صول النخيل والشجر والثمر    باب بيع أ_   كتاب البيوع  النص المحقق          

  )١(]أوجه البيع والشرط[
   وفي وجه كالهما ، البيع والشرط كالهما جائزانفي وجه: ثم البيع والشرط على ثالثة أوجه 

  .وفي وجه البيع جائز والشرط باطل ، فاسدان
   )٢(]البيع والشرط جائزان: الوجه األول [

  .جع إلى بيان صفة الثمن أو المثمنوهو أن يكون الشرط مما ير: ّأما الوجه الذي كالهما جائزان
 نقــد )٤(ّ أو بخيـة،)٣(ف درهــم علـى أنهـا صــحاح أو مكـسرةوهـو أن يبيــع عبـده بـأل: ّأمـا بيـان صــفة الـثمن 

  .  أو ما أشبه ذلك ، أو على أنها مؤجلة،بيت المال
ً أو غالمـا ، أو علـى أنهـا بكـر،ّ أو أنهـا طباخـة،ّوهو أن يبيـع جاريـة علـى أنهـا خبـازة: وأما بيان صفة المثمن

ّهـذا الـشرط ممــا يقتـضيه العقـد؛ ألن العقــد أو مـا أشـبه ذلــك ألن  )٥(علـى أنـه كاتـب أو دابــة علـى أنهـا همــالج
فجاز كالهمـا، وكـذلك إذا ،ًيقتضي أن يكون الثمن والمبيـع معلومـا، وهـذا الـشرط يوجـب تعريـف المعقـود عليـه

  .)٧(بثمنه والرهن معلوم )٦(نحو أن يبيع بشرط الرهن، ّكان الشرط مما يوجب تأكيد العقد
   ولو كان الرهن )١(جائزان فالبيع والشرط كالهما ،)٩( بالثمن والكفيل حاضر)٨(أو بشرط الكفالة

                                                                                                                                                         

): هـــ٥٠٥ت(الغزالــي أبــو حامــد محمــد بــن محمــد  :اء علــوم الــدينإحيــ)). تــسعة أعــشار الحــالل مخافــة أن نقــع فــي الحــرامنــدع 
الرياض، :المناوي=  =زين الدين عبد الرؤوف: التسير بشرح الجامع الصغير. ،كذلك ذكره المناوي٢/٩٥: بيروت، دار المعرفة

   . �ًولم أجد أحدا ذكره عن ابن مسعود . ٢/٩٧١: م ١٩٨٨ -ه١٤٠٨، ٣دار النشر، مكتبة اإلمام الشافعي، ط
  . ما بين المعقوفين من زيادتي- 1
  .ن المعقوفين من زيادتيما بي - 2
  .٣٨٨القاف مع الطاء المهملة: :المغرب : ينظر .  الخفاف فيها غش ، هي الدراهم المقطعة -:المكسرة - 3
ّالبخيــة - 4 هــا بــخ ، وذكــر فــي هــي التــي كتــب علي:  وقــالوا ع مــن أجــود الــدراهم منــسوبة إلــى بــخ، نــو بتــشديد الخــاء واليــاء،-:ّ

، وقال المطـرزي ١٤١كتابة الكفالة والحوالة: طلبة الطلبة. التي تروج في السوق في الحوائج الغالبة  وهي مقابلتها دراهم الغلة،
. ا بخ بخ  ويقال لصاحبهها بخ وهي كلمة استحسان واستجادة،كتب علي: وقيلا، نسبة إلى بخ أمير ضربهسميت بهذا االسم : 

  .٣٥الخاء الباء مع : المغرب : ينظر
مـشى مـشية سـهلة فـي الـسرعة، : لفيـومي وقـال ا، ٣٩٤-٣٩٣هملج: لسان العرب. ر في سرعة وبخترةلسيحسن ا: همالج - 5

ِ ويقتضي يأتي اسم الفاعل علـى القيـاس وهـو مهملـج،فاعل بكسر الهاء للذكر واألنثى وهو اسم  الهـاء مـع : اح المنيـر المـصب. ُ
  .٦٤١يثلثهماالميم وما 

. ٣٨آيـة: المدثر)) بما كسبت رهينةكل نفس (( مأخوذ من الحبس لقوله تعالى :ويقال، هو الثبوت والدوام :   لغة-:الرهن - 6
.  تعذر استيفائه ممن عليه هو توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها ومن ثمنها عند: َواصطالحا. ٢٠٣الراء مع الهاء :المغرب
  .٢٢٧:  ومعجم لغة الفقهاء، ١/١٩٣:  وتحرير ألفاظ التنبيه،٢٩٧: الطلبةطلبة 

، َ فاسـدا ؛ ألنـه عقـد فـي عقـد ألن شرط الـرهن بعينـه فـي القيـاس يكـون العقـد،القياس أن يبطل البيع واالستحسان أن يصح - 7
رط اســتيفاء الــثمن  وشــ، فــإن موجبــه ثبــوت يــد االســتيفاء ،االستحــسان يجــوز هــذا العقــد ؛ ألن المقــصود بــالرهن االســتيفاء وفــي 

  .٦/٩٢:  والبحر الرائق،١/٤٥٨:  وروضة القضاة ،١٣/١٩: المبسوط: ينظر. مالئم للعقد 
  .١/٢٢٣:وأنيس الفقهاء ،٣٩:طلبة الطلبة . ضمنه :، وكفله ة إلى ذمة في حق المطالبة بالدينهي ضم ذم: الكفالة - 8
من فــي ذمــة الكفيــل يــضاف إلــى ألن وجــوب الــث: قــال فيــه. ٦/٤٤٣:وشــرح فــتح القــدير، ١/٤٥٨: روضــة القــضاة: ينظــر - 9

  . فال بد من حضوره العقد،الكفيل كالمشترييصير  فالبيع،



   )١٢٦(         صول النخيل والشجر والثمر    باب بيع أ_   كتاب البيوع    النص المحقق        

 ،)٢( فــال يجبـــر علــى التـــسليم، فـــامتنع المــشتري عـــن تــسليمه إليـــه،غيـــر أن البــائع لـــم يقبــضهًمعلومــا 
 أو الكفيل غائب، أو حاضر لم يقبل، ، وأما إذا كان الرهن غير معلوم،ه البائع؛ لفوات شرط)٣(]ويخير[

   . )٤(ال يجوز البيع
 حتــى أن المــشتري ال ،فــالبيع والــشرط كالهمــا جــائزان،  لــو باعــه بــشرط البــراءة مــن كــل عيــبوكــذلك
  . )٦( واإليفاء واالستيفاء،َ وكذلك لو باعه بشرط التسليم والتسلم،)٥(يرده بالعيب

فـالبيع ، ًومنزلـه أيـضا فيـه )٧( فإنه ينظر إن كان المشتري فـي المـصر، يوفيه في منزلهرى أناشتولو 
  .)٩(]رضي اهللا عنهما [)٨(ًجائز بهذا الشرط استحسانا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف

ٕوان كــان المــشتري فــي المــصر ومنزلــه خــارج المــصر، أو ، )١٠(وهــو القيــاس،ال يجــوز:  وقــال محمــد
 وكــذلك إذا كــان كالهمــا فــي المــصر ،)١(المــصر ومنزلــه فــي المــصر ال يجــوز باإلجمــاعالمــشتري خــارج 

  كما إذا تبايعا  حنطة بحنطة .  فال يجوز البيع ه يؤدي إلى الربا في تصحيح الشرط،غير أن
                                                                                                                                                         

الكفالة يخالف مقتضى العقد ألن الشرط الذي يخالف مقتضى العقد مفسد في األصل وشرط الرهن و البيع والشرط جائزان؛ - 1
ًان كــان مخالفــا مقتــضى العقــد صــورة، ألن هــذا الــشرط وّفكــان مفــسدا، إال إنــا استحــسنا الجــواز؛ ألن  = =؛ لــه معنــىموافــقفهــو ٕ

ً مقـررا لمقتـضى فكـان كـل واحـد منهمـا،  فـإن حـق البـائع يتأكـد بـالرهن والكفالـة ، وكـذا الكفالـة ،شرع توثيقـا للـثمن الرهن بالثمن 
  .٥/١٧١:بدائع الصنائع .  وأنه ال يوجب فساد العقد ،اشتراط صفة الجودة للثمن العقد معنى فأشبه 

علـى التـسليم عنـد أصــحابنا ال يجبــر :  وذكـر فيـه ،٥/١٧١:  وبــدائع الـصنائع،٣/١٤١ :مختـصر اخـتالف العلمـاء: ينظـر - 2
تــسليم مــن  والجبــر علــى ال،إن الــرهن إذا شــرط فــي البيــع فقــد صــار حقــا مــن حقوقــه: وجــه قولــه. زفــر يجبــر عليــهالثالثــة، وعنــد 
بــر ، والجبيــع ال يخرجــه عــن أن يكــون تبرعــاالأن الــرهن عقــد تبــرع فــي األصــل واشــتراطه فــي  : ولنــا فيجبــر عليــه،، حقـوق البيــع

  .يجبر عليهعلى التبرع ليس بمشروع، فال 
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قـضيها العقـد، ه في مكان آخـر شـرطه منفعـة اليففي اشتراط تسليم، للمشتري في الموضع الذي فيه المعقود عليهالمبيع مملوكا 

َ فهــي إجــارة مــشروطة فــي البيــع واال إعــارة مــشروطة فــي البيــع،شــيء مــن البــدلفــإن كــان بمقابلتهــا  بيــع كمــا لــو ُ وذلــك مفــسد لل،ٕ
  .٥/١٧١:وانظر لبدائع الصنائع . ١٢/١٩٩:المبسوط . اشتراها خارج المصر
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الحمـل  بـشرط ٕ وان كـان،)٢( ألنه يؤدي إلى الربـا، فال يجوز،دهما على صاحبه اإليفاء في منزلهوشرط أح 
ـــه ـــى منزل ـــدا. )٣( ال يجـــوز باإلجمـــاع،إل ـــه تعامـــل، نحـــو أن يـــشتري جل ـــاس في ـــو كـــان شـــرطا للن ًول ـــى أن ً  عل

ـــا)٤(]يخـــرزه[ ـــه خف ـــائع ل ـــى )٧(ً أو شـــراكا،ً أو نعـــال،)٦(َ أو علـــى أن ينعـــل خفـــه،)٥(ً◌ الب ـــه  أن يعقـــد عل ـــائع ل الب
جــائز بهــذا فــالبيع  بــشرط أن يــبطن لــه البــائع مــن عنــده، )٩( أو قلنــسوة،)٨(أو علــى أن يحــذو النعــلالــشراك، 
   .)١١(هذا كله من الوجه الذي يجوز البيع والشرط جميعا، ً تعامال فيه)١٠(]للناس  [ألن  الشرط؛

  )١٢(]البيع والشرط كالهما فاسدان: الوجه الثاني[

 ألحدال يقتضيه العقد وفيه منفعة وهو أن يكون الشرط مما ، ه الذي كالهما فاسدانوأما الوج
ّ وليس للناس فيه تعامل، نحو أن يشتري مما له ، أو للمعقود عليه وهو من أهل الخصومة،المتعاقدين
   أو يشتري ، أو يشتري ثوبا بشرط الخياطة، )١٤(]إلى منزله[بشرط الحمل  )١٣ (حمل ومؤنة
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الـشرط  فـالبيع بهـذا ، أو رطبة قائمـة وشـرط الجـذاذ علـى البـائع، أو اشترى ثمرة،حنطة بشرط الطحن
  . )١(فاسد؛ ألنه ال يقتضيه العقد وفيه منفعة للمشتري

ًلبـائع، نحـو أن يـشتري دارا بـشرط أن يـسكنها البـائع شـهرا، أو أرضـا وكذلك إذا كان الشرط فيـه منفعـة ل ً ً
ًبشرط أن يزرعها البائع سنة، أو دابة بشرط أن يركبهـا البـائع شـهرا، أو ثوبـا بـشرط أن يلبـسه البـائع شـهرا،  ً ً
ـــة، أو بـــاع بـــشرط  ـــه لـــه هب ـــاع بـــشرط أن يقرضـــه المـــشتري قرضـــا، أو يهب ـــى المـــشتري، أو ب ًثـــم يـــسلمه إل

وكـذلك إذا كـان الـشرط فيـه منفعـة )٣(فاسـد فـي هـذا كلـه )٢(]فـالبيع[يج، أو بـاع بـشرط أن يبيـع منـه كـذا التـزو
بـشرط أن  )٤(]بـشرط أن ال يبيعـه، أو[ًللمعقود عليه، وهو من أهل الخصومة، نحو أن يبيع عبدا أو جارية 

،  )٥(أليــدي يـشق علــى العبــدال يهبـه، وال يخرجــه مـن ملكــه، فــإن فـي هــذا الـشرط منفعــة للعبــد؛ ألن تـداول ا
ولكــن المــشتري لــو  ،)٨(، أو بــشرط العتــق، فــالبيع ال يجــوز )٧(واالســتيالد )٦(وكــذلك إذا كــان بــشرط التــدبير

، واجمعــوا أنــه لــو )١١(عليــه القيمــة: )١٠(، وعنــد صــاحبيه)٩(ًأعتقـه لزمــه الــثمن فــي قــول أبــي حنيفــة استحـسانا
وجــب عليــه  )١٢(ك لــو باعــه مــن رجــل، أو وهبــه مــن رجــلهلــك فــي يــده قبــل اإلعتــاق لزمــه القيمــة، وكــذل

  . )١٣(القيمة، ثم وجوب الثمن عالمة للجواز، ووجوب القيمة عالمة للفساد
     

                                                 
ٕ وان لــم يكــن ، فهــو إجــارة مــشروطة فــي العقــد، ألنــه إن كــان بعــض البــدل بمقابلــة العمــل المــشروط عليــه، ال يقتــضيه العقــد- 1
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  ) .أ( ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 2
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لربـا  أو فيـه شـبهة ا، والبيـع الـذي فيـه الربـا فاسـد، وهو تفسير الربا،ألنها زيادة ال يقابلها عوض في عقد البيعفتكون ربا؛ ، البيع
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،  ثــم ينقلــب إلــى الجــواز بــالعتق،لــى الفــسادأن عنــد أبــي حنيفــة العقــد فــي االبتــداء انعقــد ع: الحاصــل
  . )١(ال ينقلب وعليه القيمة: وعندهما

ًنحـو أن يبيـع حيوانـا سـوى ،)٣(والخطـر)٢( إذا كان البيع بشرط الغرر،ومن الوجه الذي كالهما فاسدان
لـو وكـذلك ، )٤( وال يـدري أنهـا حامـل أوالالجـواري زيـادة، بني آدم على أنها حامل ؛ ألن الحمل فـي غيـر

اشترى وهي حامل على أنها تضع حملهـا إلـى شـهرين، أو شـهر، أو اشـترى بقـرة علـى أنهـا تحلـب كـذا، 
ًأو كذا؛ ألن فيه غررا أو خطرا أن  : )٧( فـي مختـصره)٦( ذكـر الكرخـي،أشتراها علـى أنهـا حلـوبولو  ،)٥(ً

  .وجعله بمنزلة شرط الغرر والخطر،)٨( بهذا الشرط فاسد> ١١٦و< البيع 

  )٩(]البيع جائز والشرط باطل: لثالثالوجه ا[
ً وهـو أن يبيـع مـن رجـل طعامـا علـى أن يأكلـه المـشتري ،ّوأما الوجه الـذي يجـوز البيـع والـشرط باطـل

فـالبيع جـائز ،  أو دابـة علـى أن ال يبيعهـا وال يهبهـا، وال يبيعـه،ً ولو باع ثوبا علـى أن ال يهبـه،وال يبيعه
  . )١٠(ة له فيهوالشرط باطل؛ ألن هذا الشرط ال منفع

                                                 
ّثـم أسـقطه قبـل مـضيه ،  فيجب الثمن، كما لو اشـتراه بأجـل مجهـول عند أبي حنيفة زال المفسد قبل تقرره: قال السرخسي  - 1
لتصرف في ملكـه وليكون في اإلقدام على ا، أن الحكم بفساد هذا العقد كان لمخافة أن ال يفي المشتري بالعتق : وبيان ذلك . 

ًا فيكـون مـضمون، ضه بعقـد فاسـد قبـ: وفـي قولهمـا . ًال هـذا المعنـى حـين أقـدم علـى إعتاقـه مختـارايـه، وقـعلًمختارا غير مجبـر 
  .١٣/١٦:المبسوط. بالقيمة عند تعذر رد العين 

أم ، أم فـي األجـل، لـثمن أم فـي المبيـعوبيع الغرر ما دخلته الجهالة سواء أكانـت فـي ا، الجهالة ، بفتح الغين والراء: الغرر - 2
  .٣٣٠:معجم لغة الفقهاء . على التسليم في القدرة 

   .١٩٧:معجم لغة الفقهاء. ومنه عدم صحة بيع ما فيه خطر التسليم ،  واألشراف على الهلكة المجازفة: الخطر - 3
  .١٣/٢٠:المبسوط. إن الحبل في البهائم زيادة فذكره في العقد شرط زيادة مجهولة  - 4
  .المصدر نفسه : ينظر .  ألن الفساد باشتراط مقدار اللبن في الضرع ال طريق إلى معرفته - 5
الحـسين بـن دالل بـن دلهـم البغـدادي، أبـو الحـسن عبيـد اهللا بـن مـام الزاهـد، مفتـي العـراق شـيخ الحنفيـة، الـشيخ اإل :رخيالك - 6

هم ، حدث عنه أبو عمـر  سمع إبراهيم بن إسحاق القاضي ومحمد بن عبد اهللا الحضرمي وغيرهـ،٢٦٠الكرخي الفقيه، ولد سنة
الـذي عليـه )) األصـول((  أشـتهر بكتابـه ، وكان من العلمـاء العبـاد ،زي وغيرهموأبو حفص بن شاهين وأبو بكر الرابن حيويه، 
شـــرح الجـــامع (و) يـــرشـــرح الجـــامع الكب( و) المختـــصر(ولـــه مـــن التـــأليف )) بأصـــول الكرخـــي(( الحنفيـــة والمـــشهور مــدار كتـــب 
 ،١/٣٣٧ :واهر المـــضيئة والجــ،١٥/٤٢٦ :ســـير أعــالم النـــبالء: ينظــر فـــي ترجمتــه . هــــ ٣٤٠تـــوفي ســنة وغيرهــا، ) الــصغير

  .٣٠-٢/٢٩:  وطبقات الحنفية
لمتـوقي وهو كتاب في الفروع الحنفية لإلمام أبي الحـسين عبـد اهللا بـن الحـسين دالل بـن دلهـم الكرخـي ا:  مختصر الكرخي - 7

 ،١/٢٩٣: الفهرســت: ينظــر  . ٣٧٠ وشــرحه الجــصاص المتــوقي ســنة ،هـــ ٤٢٨وشــرحه القــدوري المتــوقي ســنة . هـــ ٣٤٠ســنة
  .٢/١٦٣٤: وكشف الظنون

  .٢/١٥٦:درر الحكام شرح غرر األحكام:؛ ينظر٦/٤٥٢: شرح فتح القدير: ينظر. نقل قول الكرخي الكمال بن الهمام - 8
  .ما بين المعقوفين من زيادتي - 9

ألن الفــساد فــي اد، وهــذا  فــال يوجــب الفــس،البيــع جــائز والــشرط باطــل؛ ألن هــذا الــشرط ال منفعـة فيــه ألحــد:  قـال الكاســاني- 10
=  الـشرط؛ ألنـه الالـشروط لتـضمنها الربـا وذلـك بزيـادة منفعـة مـشروطة فـي العقـد ال يقابلهـا عـوض ولـم يوجـد فـي هـذامثل هذه 
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ً أو دارا◌ على أن يخربها،ً نحو أن يبيع ثوبا على أن يحرقه،ّولو باع بشرط المضرة  أو جارية على ،ً
وقـال ، البيع فاسد بهذا الـشرط: ف فقال أبو يوس، وذكر االختالف بني أبي يوسف ومحمد،أن ال يطأها

   .)١(البيع جائز والشرط باطل: محمد

  .)٢(ًولو باع بشرط أن يطأها في قولهم جميعا البيع جائز والشرط باطل

   .)٣( فالبيع فاسد،إذا اشتراها على أن يطأها أوال يطأها:  وروي عن أبي حنيفة أنه قال

 وأبـو يوسـف ،)٤(]جـائز فيهمـا: وعنـد محمـد [،يهمـاأن البيع فاسد ف: عند أبي حنيفة: وحاصل الجواب
ٕ وان ،هــذا يقتــضيه العقــد دون الــشرط )٦(]ألن[بــاع بــشرط الــوطء يجــوز البيــع؛  )٥(ٕواذا:  وقــال،فــرق بينهمــا

  . )٧( فالبيع فاسد،كان بشرط أن ال يطأها

  )٨(]ما يدخل في بيع األرض والكرم وما ال يدخل[
ً واذا باع الرجل أرضا:قال   . )١٠(ً أو نخال دخل ما كان فيه من بناء ونخل وشجر،)٩(ً◌ أو كرما،ٕ

                                                                                                                                                         

، ٥/١٧٠: بـدائع الـصنائع.  لكنـه ال يـؤثر فـي العقـد فالعقـد جـائز والـشرط باطـل،ّإال أنـه شـرط فاسـد فـي نفـسهمنفعة فيه ألحـد =
  .١/٢٠٣: النيرةهرة وذكر مثل ذلك في الجو

صـالح . د: ، تحقيـق)هــ٣٧٦ت( لإلمام أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الـسمرقندي  :عيون المسائل: ينظر- 1
قــال أبــو حنيفــة وأبــو :  فقــال، وذكــر الــسمر قنــدي االخــتالف،١٣٥ :م ١٩٧٦هـــ ـ١٣٨٦الــدين نــاهي، بغــداد، مطبعــة الــسعد، 

  .جائز: دمحمال  وق،البيع فاسد: يوسف
  .١/٢٠٣: الجوهرة النيرة: ينظر. نقل الحدادي اإلجماع على ذلك  - 2
  .٢/٥٣: تحفة الفقهاء. لم يذكر في ظاهر الرواية:  وقال السمر قندي،١٣٦:  عيون المسائل: ينظر- 3
  ).أ( ما بين المعقوفين سقطت في نسخة- 4
  .بإسقاط الواو] إذا) [ب( ما بين المعقوفين في نسخة - 5
  ).ب(والصحيح ما أثبتناه أعاله من نسخة] ال) [أ( في نسخة- 6
، ٥٤-٢/٥٣:، وتحفــة الفقهــاء١٣٦: عيــون المــسائل: ينظــر.  الــسمر قنــدي مــا ذكــر هــو حاصــل الجــواب للفقيــه أبــي الليــث- 7

ال االسـتحقاق، قتـضي الحـل أن شرط الوطء ممـا ال يقتـضيه العقـد بـل ينفيـه؛ ألن البيـع ي: وجه قول أبي حنيفة: وذكر الكاساني
أن هــذا شــرط يخــالف : وأمــا وجــه قــول أبــي يوســف. ا ممــا ال يقتــضيه العقــد بــل ينفيــهالــشرط االســتحقاق واللــزوم وهمــومقتــضى 

بـشرط أن يطأهـا؛ ألن ذلـك شـرط يقـرر ا الشرط ينفيـه بخـالف مـا إذا بـاع مقتضى العقد؛ ألن حل الوطء أمر يقتضيه العقد وهذ
 فــال يــؤثر فــي ،منفعــة فيــه ألحـدأن هــذا الـشرط ال :  وجــه قـول محمــدأمــا. ء ممــا يقتــضيه العقـد مقتـضى العقــد؛ ألن إباحــة الـوط

. بـاطال والبيـع صـحيح أنـه نـوى مـضرة المـشتري فكـان ّ إال،فساد البيع كمـا لـو بـاع مـا سـوى الرقيـق علـى أن ال يبيـع أو ال يهـب
  .٥/١٧١:بدائع الصنائع 

  .ما بين المعقوفين من زيادتي - 8
أبـو الحـسن : المحـيط األعظـمالمحكـم و:  ينظـر. شجرة العنب واحدتها كرمة، ويطلق على البستان مـن شـجر العنـب :رمالك - 9

الكـاف : م٢٠٠٠تـب العلميـة، دار الك، بيـروت،عبـد الحميـد هنـداوي:  تحقيـق،)هــ٤٥٨ت (إسماعيل بن سـيده المرسـي علي بن 
: القـاموس المحـيط. ن الحجـارةأرض منقـاة مـ: الكـرم: الفيـروز آبـاديوقـال . ٣٣/٣٤ك رم :  تـاج العـروس،٧/٢٩: والميموالراء 
  .١/١٤٨٩الكاف فصل 

ًواذا باع الرجل للرجل أرضا دخل ما كان فيها من بناء ونخل وشجر: (( قول الطحاوي- 10   .٧٩: مختصر الطحاوي)). ٕ
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ولـم  )٤(])٣(أو البيـت [،)٢(  أو المنـزل،)١( أو يبيـع الـدار، أو الكـرم،ّفجملته ال يخلو إما أن يبيـع األرض
  . ً أو ذكر واحدا منها،وال ذكر كل قليل وكثير، ق والمرافقيذكر كل الحقو

ّ أو الكرم ولم يذكر واحدا مما ذكرنا،أما إذا باع األرض ّ دخل في البيع ما ركب فيها للبقاء من كرم ،ً
 مــن زرع وبقــول وغيرهمــا مــن الثمــار )٧( وال يــدخل فيهــا مــا كــان فيهــا،)٦( وحيطــان،)٥( وعــرائش،وأشــجار
 ، مـاء)٩(أو مـسيل ،)٨(ًوال يـدخل أيـضا مـا كـان مـن حقوقهـا مـن شـرب، ّ يركب فيهـا للبقـاء وما لم،والعنب

  .أو طريق خاص في ملك إنسان
ولو قال بعتها منك بحقوقها، أو قـال بمرافقهـا دخـل فـي البيـع بزيـادة ذكـر الحقـوق والمرافـق ممـا كـان 

  . ومسيل الماء والطريق الخاص،لشرب: غير داخل ثالثة أشياء
وطريـق خـاص فـي ،  غير نافـذة)١١( وطريق إلى سكة،)١٠(طريق إلى الطريق األعظم: يق ثالثةوالطر
وأمــا الطريــق الخــاص ال يــدخل إال بــذكر ، فالطريقــان يــدخالن بغيــر ذكــر الحقــوق والمرافــق، ملــك إنــسان

  . )١٢(الحقوق والمرافق
منـك بكـل قليـل وكثيـر هـو بعتهـا :  ولـو قـال،)١٣(وأما الزروع والثمار ال تدخل بـذكر الحقـوق والمرافـق

   أو قال من مرافقها صار كأنه ذكر الحقوق ، فإنه ينظر إن ذكر في آخره من حقوقها،فيها ومنها
    

                                                 
شـرح : ينظـر. األصـل وأجزائـه مـن توابـع  ما يدار عليه الجدار ويشتمل على كل ما يدخل في الحدود والعلو وغيره-:الدار - 1

  .١/٢١٧:  وأنيس الفقهاء،٤٦٤ ، ومعجم لغة الفقهاء،٥٠٤: للبزدوي: الصغيرالجامع 
بيـت يـشتمل علـى : جـراه، أياسم لما يشتمل على مرافق السكنى لكنه قاصر لـيس فيـه منـزل للـدواب ومـا يجـري م: المنزل - 2

  .٤٦٤:   ومعجم لغة الفقهاء،٥٠٤:  للبزدوي:  شرح الجامع الصغير: ينظر.   ليسكنه الرجل وعياله،حجراتعدة 
: للبـزدوي: ح الجـامع الـصغيرشـر: ينظـر.  وهـو المـسكن مطلقـا لإلنـسان والحيـوان، وهو اسم لما يبات فيـه ال غيـر-:البيت - 3

  .٥٥الباء مع الياء : والمغرب، ٥٠٤
  ).أ( ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 4
يهيـأ ليرتفـع عليهــا  أو هـو مــا ، وهــو مـا ينـصب مــن الخـشب للكـرم ونحـوه؛ لتــستند عليـه األغـصان،ع عـريشجمـ -:عـرائش - 5

  .٤٠٢العين والراء وما يثلثهما :  والمصباح المنير،٣١٠العين مع الراء المهملة :  المغرب: ينظر. الكرم
  .١٧١: معجم لغة الفقهاء.  وهو البستان، جمع حائط: حيطان - 6
   .)ب(سقطت من نسخة ] فيها [- 7
ن عبارة ع: وذكر المطرزي أنها في الشريعة، ١٥٤: كتاب الشرب: طلبة الطلبة.  بكسر الشين النصيب من الماء:الشرب - 8

  .٢٣/١٧١:  والمبسوط،٣٠٨الشين مع الراء : المغرب: ينظر. ًاالنتفاع بالماء سقيا للمزارع أو الدوابنوبة 
ُومـــسل بـــضمتين لجمـــع مـــسايل وا، وهـــو مجـــرى الـــسيل-:المـــسيل - 9 ، ٣٠٠ليـــاء ومـــا يثلهمـــا الـــسين مـــع ا: المـــصباح المنيـــر. ُ

  .٢٣/١٧١: والمبسوط
  .٦٩:وكتاب األيمان، ١٤: كتاب الصالة: طلبة الطلبة. والشارع،  هو الجادة:الطريق األعظم - 10
  .٢٠٢ع الكاف وما يثلثهماالسين م:  والمصباح المنير،٢٣٠السين مع الكاف : المغرب.  الزقاق الواسع:السكة - 11
  .٦/٢٨٣: والمحيط البرهاني،٥/١٦٤: بدائع الصنائع:  ينظر- 12
  بدائع : الف الشرب والمسيل والتطرق ينظر يتناولها اسم الحقوق والمرافق بخ فال، ال تدخل ألنها أعيان قائمة بنفسها- 13

  .٣٧٠:  وفتاوى النوازل،٦/٢٨٦: تح القدير وشرح ف،٤/١١: وتبيين الحقائق مع حاشية الشلبي، ٥/١٦٤:     الصنائع
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 ، والثمـار،دخل في البيع ما كان من حقوقهـإ وان لم يقل في أخره من حقوقها ومرافقها ،والمرافق خاصة
،  والـزرع المحـصود، كالثمـار المجـذوذة،َ وأما ما كـان منفـصال عنهـا،)١( وكل ما كان متصال بها،والزرع
  .    )٣(َ الموضوع ال يدخل في البيع إال صريحا)٢(]والقصب [، واللبن،والحطب

  )٤(]يدخل وما ال يدخلٕ بين بيع األرض واجارتها فيما الفرق[
   ،ٍومسيل ماء،  فإنه إذا أجر األرض دخل في اإلجارة حقوقها من شرب،والبيع يخالف اإلجارة

 ،أن ال يدخل ما لم يذكر الحقوق والمرافق كالبيع: والقياس، ًوطريق خاص في ملك إنسان استحسانا
 فــصار كأنــه ،قهــا وال ينتفــع بهــا إال بحقو،وفــي االستحــسان يــدخل؛ ألن عقــد اإلجــارة إنمــا يعقــد لالنتفــاع

ًوان لم يشترط صريحا، ذكر الحقوق والمرافق داللة ٕويقع له الملك وان كان ، وأما البيع إنما يعقد للملك، ٕ
  .)٥(ال ينتفع به

  )٦(]الفرق بين البيع والرهن فيما يدخل وما ال يدخل[
 أو زروع ،رً وهـو أنـه إذا رهـن عنـد رجـل أرضـا فيهـا ثمـار وعلـى األشـجا،ًوالبيع مخالف للرهن أيـضا

 وال يــصح الــرهن ،ألنهمــا قــصدا صــحة الــرهن، ً فكــل مــا كــان متــصال بهــا دخــل فــي الــرهن،وســلمها إليــه
 وال ذكـــر الحقـــوق ،ٕدخـــل وان لـــم يـــذكر كـــل قليـــل وكثيـــر )٧(]ولـــذلك [،ًحتـــى يـــدخل مـــا كـــان متـــصال بهـــا

  .       )٨(والمرافق
     

                                                 
. ا لالتــصال فــي الحــالألنهمــا مــن الــذي فيهــا أو منهــ، دخــال، ٕوان لــم يقــل مــن حقوقهــا أو مــن مرافقهــا،  فــي الــزروع والثمــار- 1

  .٦/٢٨٦: وشرح فتح القدير، ٤/١١: الحقائق وحاشية الشلبيتبين : ينظر
: والبحــر الرائــق،١٦٥-٥/١٦٤: قــد صـححنا ذلــك لمــا جــاء فــي بــدائع الــصنائعو، مـا بــين المعــوقين لــم يــذكر فــي النــسختين - 2

١٠/٣١٧.  
وقــال ابــن . يح بــهفهــو بمنزلــة المتــاع ال يــدخل إال بالتــصر: وذكــر فيــه. ٦/٢٨٦: العنايــة، ٥/١٦٤: بــدائع الــصنائع:  ينظــر- 3

  .١٠/٣١٧: البحر الرائق. ليس منهاكان فيها لكنه ٕألنه وان : نجيم
  .معقوفين من زيادتي ما بين ال- 4
أجر الطريـــق الـــذي ٕ وان اســـت، اإلجـــارة تعقـــد لالنتفـــاع وال يمكـــن االنتفـــاع إال بـــالطرق والمـــستأجر ال يـــشتري الطريـــق عـــادة- 5

فــاع فــي ّ أمــا البيــع ال يعقــد لالنتفــاع مــن حيــث الــسكنى وال يعقــد لالنت، فــدخل الطريــق بطريــق الــضرورة،يجــوزلــصاحب الــدار ال 
، وتحفــة ٥٠٥: للبــزدوي: شــرح الجــامع الــصغير:  ينظــر،بالتنــصيص أو بــذكر الحقــوق أو بــذكر المرافــقّ إال فــال يــدخل، الجملــة
  .٥/١٦٥: الصنائع، وبدائع ٣/٣٢١:الفقهاء

  . ما بين المعقوفين من زيادتي- 6
  ].وكذلك) [أ( ما بين المعقوفين في نسخة - 7
 علـى عقـد الـرهن فقـد قـصدا صـحته وال صـحة لـه إال بـدخول مـا  فمتـى أقـدما، إن تمييز الرهن من غيره شرط صحة الـرهن- 8

ليس بشرط لصحة  فإن تمييز المبيع من غيره ، إذ ال صحة بخالف البيع،ً فدخل فيه تصحيحا للتصرف،بالمرهونً متصال كان
، والبحـر ٥/١٦٥: وبـدائع الـصنائع، ٢١/٧٣: المبـسوط: ينظـر. في الـدخول بغيـر التـسمية فـال يـدخل بـدونهاالبيع، فال ضرورة 

  .قال عن الخجندين: ، وقال فيه٢/٣٧٦: النيرة  والجوهرة ٨/٢٧٦: الرائق



   )١٣٣(          النخيل والشجر والثمر    صولباب بيع أ_   كتاب البيوع النص المحقق           

  )١(]ما يدخل في بيع الدار وما ال يدخل[ 
 فإنه يدخل في البيع جميع ما كان ، وال كل قليل وكثير،ا إذا باع الدار ولم يذكر الحقوق والمرافقّمأ

وال يـدخل  ،)٢( ويـشتمل عليهـا حـدودها األربـع،وجميـع مـا يجمعهـا، وعلـو وسـفل ،ومنازل، فيها من بيوت
 و ،و أمـا طريـق سـكة غيـر نافـذة، نـسانفي البيـع مـا كـان مـن حقوقهـا مـن طريـق لهـا خـاص فـي ملـك إ

   . )٣(إلى طريق عام دخل فيها كما ذكرنا في األرض والكرم

 )٥( وأمــا الكنيــف)٤( وحــق إلقــاء الــثلج فــي ملــك خــاص فــال يــدخل،ومــا كــان لهــا مــن حــق مــسيل المــاء
ال : )٨(] رحمة اهللا تعـالى[قال أبو حنيفة  ،إذا كان مفتحها إلى الدار )٧(ّوالظلة ،يدخل )٦(والجناح، الشارع
 )١٢( ومـا كـان مـن بـستان)١١(ا إذا لم يكن مفتحها إليه ال تدخل باإلجماعّ فأم،)١٠(دخلت:  وقاال ،)٩(تدخل

إن  : )١٤( وقال بعـضهم،)١٣(ٕفإنه ينظر إن كان في الدار يدخل وان كان يلي الدار مفتحه إليها ال يدخل
ً وان كـان كبيـرا ال يـدخل،ًكان البستان صغيرا يـدخل يحكـم فـي ذلـك الـثمن إن كـان  : )١٥( وقـال بعـضهم،ٕ

  .ًيصلح أن يكون ثمنا لهما دخل

   وذكر في آخره من حقوقها ، أو بكل قليل وكثير هو فيها ومنها،بحقوقها أو بمرافقها: ولو قال
        
     

                                                 
  .ما بين المعقوفين من زيادتي  - 1
  .١/١١٣: للطحاوي : الشروط الصغير: ينظر - 2
   .١٣١: األطروحة : ينظر - 3
ًفي البيع ال يدخل إال بالذكر، أما نصا، أو بذكر الحقوق والمرافق  - 4   .٦/٢٨٣: المحيط البرهاني : ينظر. ّ
، والمطلـع علـى أبـواب ٢٣٥الكاف مع النون : المغرب: ينظر .  وهو الموضع المعد للتخلي من الدار المستراح،: الكنيف - 5

  .١/٢٦٦: المقنع
   .١/٢٥١: المطلع على أبواب المقنع: ينظر.  وهو ما يخرج إلى الطريق من الخشب بذلك ،الجانب: الجناح - 6
أو هـي أحـد  .٥٠/ ١ : غريـب الحـديث البـن سـالم: ينظـر. هي الشيء يخرجه الرجل من حائطـه كالجنـاح ونحـوه : ّظلةال - 7

   .١/١٨٦باب الظاء: التعريفات: ينظر.  وطرفها اآلخر معتمد على حائط غيرها ،يعتمد حائط هذه الدارطرف جذوعها 
  ) .أ(ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  - 8
عن الحدود، فأشبه الطريق ألنها خارجه :  وذكر فيه وجه قول أبي حنيفة ،٥٠٥: للبزودي : الجامع الصغيررح ش:  ينظر- 9

   .٧/٤١:  والعناية،٢/٦: االختيار : وكذلك ينظرالخارج، 
: ريـاواالخت، ٥٠٥:للبـزودي: شـرح الجـامع الـصغير. تدخل إن كان مفتحها إلى الدار؛ ألنها ههنا من الدار :  وجه قولهما- 10
   .٧/٤١: والعناية، ٢/٦
  .أ ٣٦٦و:  والخالصة،٥/١٦٥: بدائع الصنائع : ينظر.  نقل الكاساني والطاهر البخاري - 11
  .٦/٣٨: العناية.  وأشجار أخر ، وفيها نخيل متفرقة ،كل أرض يحوطها حائط :  البستان- 12
   .٦/٢٨١: وشرح فتح القدير ، ٤/٩٧: ن الحقائق مع حاشية الشلبييتبي: ينظر.  أبو سليمان منهم، - 13
   .المصدران نفسهما: ينظر. و جعفر  الفقيه أب، منهم- 14
   .٦/٢٨١: وشرح فتح القدير ، ٤/١٠: تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي : ينظر.  أبو بكر محمد بن فضل ، منهم- 15



   )١٣٤(         صول النخيل والشجر والثمر    باب بيع أ_ بيوع   كتاب الالنص المحقق           

ّ والظلة عند أبي حنيفة ،ٕ وحق مسيل الماء، والقاء الثلوج، دخل الطريق الخاص،ومرافقها أو لم يذكر
  . )٣(إن كان مفتحها إلى الدار )٢(] تدخل[ً أيضا )١(رضي اهللا تعالى عنه

وطرفهــا األخــر معتمــد علــى ، مــد علــى حــائط هــذه الــدار هــي التــي أحــد طــرف جــذوعها يعت: ّوالظلــة 
  .)٤(حائط غيرها

  )٥(] ما يدخل في بيع البيت وما ال يدخل[

ًأما إذا باع بيتا فاسم ا ويدخل في البيع حائطه وسقفه والباب ، لبيت يقع على مبنى مسقف عليه بابّ
ّال بــذكر الحقــوق والمرافــق، والطريــق الخــاص فــي ملــك إنــسان ال يــدخل إ، والطريقــان يــدخالن فــي البيــع

   .)٦(وبذكر كل قليل وكثير هو فيه ومنه

وذكـر كـل قليـل وكثيـر ،  و إن ذكـر الحقـوق والمرافـق،ّ فـإن العلـو ال يـدخل،ّ علـى علـوه بيـتولو كان
ّ ولو لم يكن على علوه بيت كان له أن يبنـي ،)٨(ًوال يكون بيعا له، ّ؛ ألن العلو بيت مثله)٧(هو فيه ومنه

ً◌ّلواعليه ع
)٩(.   

ّفأنـــه ال يـــدخل فـــي البيـــع طريقـــه فـــي الـــدار إال بـــذكر الحقـــوق ،  فباعـــه مـــن رجـــل،ولـــو كـــان البيـــت فـــي داره
  ٕ وان كان ال يلي الطريق ال الطريق األعظم يفتح له باب إليه،كان البيت على  )١١( و إن،)١٠(والمرافق

                                                 
  ) .ب (  سقطت من نسخة ] رضي اهللا تعالى عنه [ - 1
  ) .أ ( نسخة  ما بين المعقوفين سقطت من - 2
الـدار،  وكانـت مـن  والجانـب األخـر علـى بنـاء بي الظلـة علـى حـائط الجـار المحـاذي،ألن أحـد جـان:  وجه قول أبي حنيفة - 3

 ببنــاء الــدار ال اتــصاله  فــال تــدخل عنــد إطــالق أســم الــدار بخــالف كنيــف الــشارع، فإنــه متــصلجملــة الــدار مــن وجــه دون وجــه،
 يوســف فــي األمــالي أنــه فــرق وعــن أبــي . ١٤/١٣٧: المبــسوط: ينظــر. أديــر عليــه الحــائط فيمــا ًفيكــون داخــال  بــشيء آخــر،

: للطحـــاوي: الـــشروط الـــصغير: ينظـــر. الخـــاص أو مـــسيل خـــاص فـــي دار قـــوم ال الظلـــة تـــدخل، فأمـــا الطريـــق : فقـــال بينهمـــا،
٤٩-١/٤٨.   
  .١/١٨٦باب الظاء : التعريفات:  ينظر- 4
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 5
  .٢/٩١: مجمع األنهر:  ينظر- 6
  .ًأنه لم يحك فيه خالفا : وذكر فيه  . ١/١٣١: للطحاوي : الشروط الصغير:  ينظر- 7
ن البيـت اسـم لمـسقف واحـد يبـات فيـه، ؛ أليـذكر مـا لـم يـنص علـى العلـو والـسفل أو لـم ّال يدخل العلو سواء ذكـر الحقـوق، - 8

: ب الــشروط مــن المبــسوط وكتــا،١٤/١٣٧: المبــسوط.  مــن حقــوق اآلخــر ومرافقــه  فــال يكــون أحــدهما،هــذا كالــسفلوالعلــو فــي 
   .٤/٩٧:  وتبيين الحقائق مع حاشية الشلبي، ٣٠/١٧٩: للسرخسي

ّ الجواب على هذا التفصيل بناء على عرف أهل الكوفة وأمـا فـي عـرف أهـل بخـارى يـدخل الع- 9 ّلـو فـي الكـل سـواء بـاع باسـم ً
ً خانــة ســواء كــان صــغيرا أو كبيــرا، ألن كــل مــسكن يــسمى،دار أو الــ،المنــزلالبيــت، أو  . فأنهــا تــسمى ســراي  ، إال دار الــسلطانً

  .٣/٢٩:  الفتاوى الهندية،٣/٢٩: الهداية  ، ٦/٢٨٤: برهاني الالمحيط : ينظر
   .٥٠٥:للبزودي: شرح الجامع الصغير:  ينظر- 10
    .] و إن [ً بدال من ] فإن [) ب (  في نسخة - 11



   )١٣٥(         لشجر والثمر    صول النخيل واباب بيع أ_   كتاب البيوع النص المحقق        

  .)١( أو يستعير من صاحب الدار وليس هذا في القسمة، وله أن يستأجر الطريق إليه،يبطل البيع    

  )٢(]ًبيع أحد الشريكين جزءا من نصيبه[
 فإنــه ينظــر إن كــان أو منــزل أو ناحيــة منهــا بغيــر طريــق،  بيــت لــدار،إذا بــاع أحــد الــشريكين فــي ا

 لـــه أن يتطـــرق فـــي نـــصيب شـــريكه ســـواء ذكـــر فـــي القـــسمة )٣(] فلـــيس[بـــاب إلـــى الطريـــق يمكنـــه فـــتح ال
 وكــذلك إذا كــان مــسيل مائــه فــي نــصيب شــريكه قبــل القــسمة انقطــع ذلــك ،والمرافــق أو لــم يــذكرالحقــوق 

ــــصيبه ــــي ن ــــسيل المــــاء ف ــــه ت ــــصيبهٕ وان ،)٤(الحــــق أن كــــان يمكن ــــي ن ــــاب ف ــــتح الب  وال ،كــــان ال يمكنــــه ف
 فـــإن ،ن ذكـــر فـــي القـــسمة الحقـــوق والمرافـــقّإال فـــي نـــصيب شـــريكه، فإنـــه ينظـــر إن كـــا )٥(]مائـــه[تـــسييل

ال  > ١١٧و<  فـإن الطريـق ،ٕ وان لـم يـذكرا ذلـك)٦(وال تبطـل القـسمة، الماء يدخالن فيـهالطريق ومسيل 
ّ فـإذا أدى إلـى تفويـت المنفعـة ،؛ ألن القـسمة لتحـصيل المنفعـةك، وتبطل القسمةيدخل ومسيل الماء كذل

   .)٧(طلت القسمةب

  )٨(] بيع العلو دون السفل وبالعكس والشفعة فيه[
بنـاء ال يجـوز البيـع؛ ألنـه ٕوان لـم يكـن عليـه ،  بنـاء إذا كان علـى العلـو،وبيع العلو دون السفل جائز

ّ ولــو كــان طريقــه فــي الــدار ال يــدخل إال ، ال يجــوز علــى االنفــراد )١٠(] الهــواء[ وبيــع ،)٩(]الهــواء[  بــاع
   .)١١(حقوقبذكر ال

ً  ولو باع السفل يجوز البيع، مبنيا كان أو منهدما   . )١٢(ٕ؛ ألن بيع الساحة يجوز، وان لم يكن فيها بناءً

                                                 
 تختلـف بـدخول الطريـق  والماليـة، وذلـك باعتبـار الماليـة ،أن المقـصود فـي البيـع هـو االسـترباح : فرق بين البيع والقـسمة ال- 1

سـترباح ، فبـذكر وفي القسمة المقـصود التميـز دون اال.  فعند ذكر الحقوق والمرافق عرفنا أنهما قصدا ذلك ،البيع والمسيل في 
. ن مفتح للطريـق ولو لم يك،م يقصدا التمييز في أن ال يبقى ألحدهما في نصيب اآلخر طريقال يتبين أنهما لالحقوق والمرافق 

   .١٥-١٥/١٤: المبسوط: ينظر
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 2
   .] ليس [) أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 3
  .٩/٤٤١: العناية . ألنه أمكن تحقيق معنى القسمة من غير ضرر    ـــ4
   .] الماء[) أ ( ما بين المعقوفين في نسخة   ـــ5

 ، وقد أمكن تحقيقه بصرف وتمام ذلك بأن ال يبقى لكل واحد تعلق بنصيب اآلخر،  اإلفراز والتمييز ،ألنه معنى القسمة  6
  .المصدر نفسه: ينظر. والمسيل إلى غيره من غير ضرر يصار إليه الطريق 

  .٥/١٦٥: بدائع الصنائع :  ينظر- 7
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 8
   .] الهوى[) أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 9

   .] الهوى[) أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 10
   .١/٨: للطحاوي: الشروط الصغير :  ينظر- 11
   .٥/١٦٦: بدائع الصنائع:  ينظر- 12



   )١٣٦ (        صول النخيل والشجر والثمر    باب بيع أ_   كتاب البيوع النص المحقق           

  ٕ وان لم ،)٢(  فله الشفعة بالجوار، ؟ ينظر إن كان على العلو بناء)١(وهل يجب لصاحب العلو شفعة
 قـال أبـو ،ٕ وان لم يكن اختلفوا فيـه)٣( فله الشفعة بحق الخلطة، إن كان طريقه في السفل،يكن عليه بناء

لــــه الــــشفعة بحــــق  : )٥(] رحمــــه اهللا[ وقــــال محمــــد ،ال شــــفعة لــــه فــــي الــــسفل : )٤(] رحمــــه اهللا[يوســــف 
 )٧(]فـــإن[وأجمعـــوا أن العلـــو إذا بيـــع وكـــان عليـــه بنـــاء  ، كمـــا اســـتحق الـــشفعة بالـــشرب والممـــر)٦(الجـــوار

  . )٨(ًهدماًلصاحب السفل مبنيا كان أو من
  )٩(] ما يدخل في بيع المنزل وما ال يدخل [     

 مـا )١٠(]البيـع[ فإنـه يـدخل فـي ، وال كـل قليـل وال كثيـر،نزل ولم يذكر الحقـوق وال المرافـقٕواذا باع الم
ّما بيوت العلو ال تدخل وأ،كان فيه من بيوت في السفل ّ

 وكذلك الطريق الخاص ال يدخل فيـه، كمـا ،)١١(
ـــدار والبيـــت ّ  أو كـــل قليـــل وكثيـــر دخـــل العلـــو،ّ وأمـــا إذا ذكـــر الحقـــوق والمرافـــق،ذكرنـــا فـــي بيـــع ال

)١٢(، 
ّوأخص ، من البيت)١٣(ّ؛ ألن المنزل أعموالطريق الخاص ال يدخل فيه

   ؛ فألجلمن الدار )١٤(

                                                 

والمـصباح ، ١١٩: كتـاب الـشفعة : طلبـة الطلبـة: ظـرين.  وهـو الـضم ،من الشفع الـذي هـو نقـيض الـوتر : لغة : الشفعة 1-
: رد المحتـــار.  عليـــه ًالبقعـــة جبـــرا علـــى المـــشتري بمـــا قـــامتمليـــك : ً  وشـــرعا ،٣١٧مـــع الفـــاء ومـــا يثلثهمـــا الـــشين : المنيـــر 

٢١٧-٦/٢١٦.   
 ٢/٧٨٧: حيح البخـاريصـ.  حبـان والنـسائي أخرجه البخاري وابن الجارود وابـن)) . الجار أحق بسبقه: (( � وذلك لقوله - 2

   ١١/٥٨٣: صحيح ابـن حبـان  ،٦٤٥  رقم باب ما جاء في الشفعة١/١٦٢: والمنتقى البن الجارود، ٢١٣٩ كتاب الشفعة رقم
  .٤/٦٢الشفعة وأحكامها : ، وسنن النسائي الكبرى٥١٨٠ر بأخذ الشفعة للجار، رقم ذكر األم

إن كــان . ٢٠٠:لفقهــاءومعجــم لغــة ا، ١٥١الخــاء مــع الــالم : المغــرب:  ينظــر يعنــي الــشركة، والخلــيط الــشريك،- :الخلطــة - 3
لــدوام ، وهــو ّ؛ ألن حــق التعلــي يبقــى علــى اأنــه خلــيط فــي الحقــوق ، وهــو الطريــقيــستحق بــالطريق الــشفعة علــى طريقهمــا واحــد 

  .٥/٢٥٣: تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي : ينظر. به الشفعة كالعقار غير منقول، فتستحق 
  ) .أ ( بين المعقوفين سقطت من نسخة  ما - 4
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 5
ذا بيعــت الــسفلى  فــإدار فوقهــا أخــرى،: ًرين شــيئا مــا ال تثبــت فيــه الــشفعة، وذكــر منهــا  ذكــر اإلمــام الــسغدي خمــسة وعــش- 6

اجــع النتــف فــي ي أبــي يوســف ومحمــد رّ فــال شــفعة فيهــا لــصاحب حــق العلــو علــى االخــتالف فــي قــولوكانــت العليــا قــد خربــت،
بطلت : يوسفقول أبي :  ونقل ابن عابدين عن الذخيرة ،٢/٧٣٣: لقاضي خان:  وشرح الزيادات،١/٥٠٠: للسغدي: الفتاوى 

. ٍ وحق القـرار بـاق ،تجب الشفعة ؛ ألنها ليست بسبب البناء بل بالقرار :  وقول محمد،باالتصال وقد زال الشفعة؛ ألن الجوار 
  .  ٦/٢١٧: المحتاررد 

  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 7
   .٥/١٦٧: الفتاوى الهندية:  ينظر- 8
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 9

  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 10
   .٥٠٤-٥٠٣: للبزودي :  وشرح الجامع الصغير ، ١/١٢٦: للطحاوي : الشروط الصغير:  ينظر- 11
   .نفسهماالمصدران :  ينظر- 12
  .١/٣٨٧: للسمرقندي: ميزان األصول .  هو لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد -:العام  - 13
ً هــــو اللفــــظ الموضــــوع وضــــعا واحــــدا -:الخــــاص - 14 : ميــــزان األصــــول .  للداللــــة علــــى معنــــى واحــــد علــــى ســــبيل اإلنفــــراد ،ً

  .١/٤٣٥: للسمرقندي



   )١٣٧(         صول النخيل والشجر والثمر    باب بيع أ_   كتاب البيوع    النص المحقق        

ّالخــصوص لــم يــدخل العلــو فــي البيــت إال بــذكر الحقــوق ّ وألجــل العمــوم دخــل العلــو فيــه بــذكر الحقــوق ،ّ
  .)١(والمرافق

  )٢(] هالك المبيع بيد البائع[
  .)٤( وقد ذكرنا هذا قبل هذا الموضوع،)٣(] البيع[ بطل ، فهلك في يد بائعه،ًمن ابتاع شيئا :قال
  )٥(] التصرف في المبيع قبل القبض[

 وال ، قبــل قبــضه)٩ ( وال يجــوز بيعــه)٨(] ذمتــه[ أو فــي ، بعينــه)٧(]ً شــيئا[ )٦(] اشــترى[ ومــن :قــال
  .)١١( وال التولية،)١٠(الشركة
ً فهذا ال يخلو أما أن يكون منقوالًإذا اشترى شيئا بعينه،  ّ

ً أما إذا كان منقـوال ،)١٣(نقول أو غير م،)١٢( ّ
 عليـه وسـلم عـن بيـع مـا لـم  صـلىلنهـي رسـول اهللا(( أو مـن غيـره ،ال يجوز بيعه قبل القـبض مـن بائعـه

   إن لم ، ولو وهبه للبائع قبل قبضه)١٥( والبيع األول على حاله،فالبيع الثاني باطل )١٤())يقبض

                                                 
ولكونه فوق البيت يدخل إذا ، ّر وفوق البيت ؛ فلكونه دون الدار ال يدخل العلو إذا أطلق اسم المنزل  ألن المنزل دون الدا- 1

  .٣٠/١٧٦: المبسوط: ينظر. الحقوق أو المرافق  ذكر
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 2
   .] المبيع[) أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 3
   .١١٤-١١٣ ص:األطروحة :  ينظر- 4
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 5
   .] اشتر[) أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 6
   .] سيا[) أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 7
   .] ذمته[ً بدال من ] ذمة [) ب (  في نسخة - 8
  ) .أ (  مكررة في نسخة ] ال يجوز بيعه[ - 9

. لـم يوجـد اخــتالط ٕ وان ، ثـم أطلـق اســم الـشركة علـى العقــد ،ين  هـي خلــط األمـالك العائـدة ألشـخاص متعــدد- :الـشركة - 10
  .١١١: طلبة الطلبة) . بعض ما اشترى بما اشتراه بهالتشريك هو بيع : (وقال النسفي ، ٢٦١: معجم لغة الفقهاء: ينظر

   .٢٠٥: دوريشرح مختصر الق.  نقل ما ملكه بالعقد األول بالثمن األول من غير زيادة ربح - :التولية - 11
مـا جـرت العـادة : ًحاواصطال. ٢/٢٩٤) نقل(مادة : المصباح المنير. التحويل من موضع إلى موضع :  لغة- :المنقول - 12

  .٤٦٥: معجم لغة الفقهاء. مكان آلخر من غير نقض بتحويله من 
  . المصدر نفسه:ينظر. ر  لم تجر العادة بتحويلها كالعقا أو ما، هو ما ال يمكن تحويله إال بالنقض - :غير المنقول - 13
وقــال لــم يــرو هــذا  . ١٥٥٤ رقــم٢/١٥٤: أحاديــث جــابر بــن عبــد اهللا األنــصاري :  أخرجــه الطبرانــي فــي المعجــم األوســط- 14

ال يحـل بيـع مـا لـيس : (( ظوجاء النهي في كتب السنن عن بيع ما لم يقبض بلفـ. الحديث عن عاصم إال همام تفرد به عمرو 
حـديث حـسن صـحيح، وسـنن : ، وقـال١٢٣٤يع ما ليس عنـدك، رقـم  باب ما جاء في كراهية ب٣/٥٣٤: سنن الترمذي)) عندك
 فــي الرجــل يبيــع مــا لــيس عنــده، رقــم بــاب ٣/٢٨٣: وســنن أبــي داود، ٦٢٠٤يــع مــا لــيس عنــدك، رقــم  بــاب ب٤/٣٩: النــسائي
كتــاب . اكم فــي المـستدرك، وصــححه الحـ٢١٨٨ ي عـن بيــع مـا لـيس عنــدك، رقـم بـاب النهــ٢/٧٣٧:  وسـنن ابـن ماجــه،٣٥٠٣
 ٥/٣١٣:  البهيقـي فـي سـننه الكبـرىعنـد)) ًال تبـيعن شـيئا حتـى تقبـضه : (( وجـاء النهـي بلفـظ.  ووافقه الذهبي، ٢/٢١: البيوع

  .هذا إسناد حسن متصل :  وقال ،١٠٤٦٦ باب بيع ما لم يقبض، رقم
بــدائع :ول علــى حالــه ينظــرال يــصح الثــاني واأل فــ، وألنــه تــصرف فيــه قبــل القــبض ، هــذا فــي عــدم الهــالك بــسبب الغــرر - 15

   .١/٢١٩:  والجوهرة النيرة ، ٥/١٨٠:الصنائع 



   )١٣٨(          النخيل والشجر والثمر    صولباب بيع أ_   كتاب البيوع النص المحقق           

 ،)١( فـإن قبـل البـائع الهبـة انفـسخ البيـع بينهمـا، والبيع صحيح علـى حالـه،بطلت الهبة، يقبل البائع الهبة
  .ّ وكذلك إن تصدق به)٢(ويكون بمنزلة اإلقالة

 أو رهنــه ،فقبــضه وأمــره بــأن يقــبض مــن البــائع ،ّ أو تــصدق بــه علــى غيــر البـائع،ولـو وهبــه لغيــر البــائع
؛ )٣(]رحمـه اهللا[ جازت هذه العقـود كلهـا فـي قـول محمـد ،عند رجل وأمره بأن يقبض من البائع فقبض بأمره

  .)٤( صار القابض كالوكيل له،ّفلما حصل القبض بأمره ،بالقبضألن صحة هذه العقود 

  . )٦(ًد لم يكن صحيحإال يجوز وان أمره المشتري بالقبض؛ ألن العق: )٥(]رحمة اهللا[وقال أبو يوسف 

؛ ألن الوصـــية أخـــت )٨(باإلجمـــاع)٧(ثـــم مـــات صـــحت الوصـــية، ولـــو أوصـــى بـــه لرجـــل قبـــل القـــبض
   .)٩( فكذلك الوصية،ًالميراث، ولو مات قبل القبض يكون مورثا لورثته

  .)١١(بمنزلة البيع )١٠( وهو، أو من غيره ال يجوز،ولو أجره قبل القبض من البائع

 ويــصير قابــضا ، فعتقــه جــائز،ًريــة فأعتقــه قبــل القــبض علــى مــال أو مجانــاولــو اشــترى عبــدا أو جا
   ولو،ً وصار قابضا، صح تدبيره واستيالده، أو كانت جارية فاستولدها،ّ وكذلك لو دبره،وعليه الثمن

     
                                                 

قبولـه الهبـة وفـي حـال ، والبيع صـحيح علـى حالـه،  في حالة عدم قبول البائع الهبة تبطل؛ ألن الهبة ال تصح بدون القبول- 1
الجــامع : ينظــر . عفانفــسخ البيــع بينهمــا فيكــون إقالــة للبيــ، عٕوانــه ال يجــوز كــالبي، الهبــة؛ ألنهــا تمليــك مبيــع قبــل القــبضلــم تجــز 
  .٥/١٨٠: بدائع الصنائع، ٢١٦: الكبير 

: ينظـــر. بعـــد وقوعـــهرفـــع العقـــد : وشـــرعا، ٥٢١القـــاف مـــع اليـــاء ومـــا يثلثهمـــا : المـــصباح المنيـــر. الرفـــع:  لغـــة-:إلقالـــة ا- 2
  .١/٢١٢: وأنيس الفقهاء، ١/٨١القاف فصل : التعاريف

  ) .أ ( ين المعقوفين سقطت من نسخة  ما ب-  3
مكـررة ] بـالقبض[وجـاءت . ٩-١٣/٨:المبـسوط. والمـانع زائـد عنـد ذلـك بخـالف البيـع،  ألن تمام العقد ال يكـون إال بـالقبض- 4

  ).أ(في نسخة 
  ).أ( ما بين المعقوفين سقطت من نسخه - 5
ثم بيع المبيع قبـل ، يعيوع فيما يقسم يمنع تمام الهبة دون البالبيع أسرع نفاذا من الهبة بدليل أن الش:  وجه قول أبي يوسف- 6

 الملـك أقـوى مـن فالهبـة أولـى؛ ألن الهبـة فـي اسـتدعاء، يجوز؛ ألنه تمليك لعين مالكه في حـال قيـام الغـرر فـي ملكـهالقبض ال 
  .٩-١٣/٨:  المبسوط -:ينظر. البيع من المأذون والمكاتب دون الهبةحتى يجوز ، البيع

الواو مع : المغرب. د إليه بشيءإذا عه،  وصية،يوصي، هي االسم من أوصى، بفتح الواو وكسر الصاد:  لغة-:صيةالو - 7
ًليك مضاف إلى ما بعد المـوت علـى سـبيل التبـرع عينـا كـان  تم:ًوشرعا. ١/١٧٣١باب الواو : والقاموس المحيط، ٤٨٧الصاد 

   .١٠/٤١١ :، وشرح فتح القدير٣/٢٠٦: تحفة الفقهاء. أو منفعة 
   .٦/١٢: المغني:  ينظر. نقل اإلجماع ابن قدامة - 8
، خلــف الميــت فــي ملــك المــوروث الميــراث يجــوز التــصرف فيــه قبــل القــبض؛ ألن معنــى الغــرر ال يتقــرر فيــه؛ ألن الــوارث - 9

الموصــى بــه؛ ألن كــذلك و، فكــأن المــورث قــائم ولــو كــان قائمــا لجــاز تــصرفه كــذا الــوارث، كأنــه هــو، الــشيء قــائم مقامــهوخلــف 
  .٥/١٨٠: بدائع الصنائع: ينظر. الميراثالوصية أخت 

  ].وهذا) [ب(في نسخة  - 10
. يجوز؛ ألنـه بمنزلـة البيـعوال ، لتمكن غرر االنفساخ فيها بهالك العين المستأجرة، فال تجوز كبيع العين،  ألنها بيع منفعة- 11

  .٤/٨١: تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي: ينظر
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  ، لم ينقصها الوطئً نقصها الوطئ أو ثيباً سواء كانت بكرا،ً بمجرد الوطئ صار قابضاوطئها
لدها َأقـر أنـه اسـتو:  يعني،لدها قبل القبض ومعنى قولنا استو، أو لم يتصل)١(أتصل بذلك الوطئ علوق

  .)٢(وكانت قد ولدت
 عقـد )٤(يجـوز؛ ألن الكتابـة فيجـوز أن يقـال بأنـه ال ،)٣(ً◌ولـو كاتبـه قبـل القـبض، فـال روايـة فيـه أيـضا

 ويجوز لقائل أن يقول بأنه يجوز؛ ألنها أوسع مـن البيـع ،)٥( فصار كالبيع،مبادلة يحتمل الفسخ واإلقالة
 فإن لم يبطلها حتى نقد ،فللبائع أن يبطلها، إذا كاتبه قبل القبض:  وروي عن أبي يوسف أنه قال،ًجوازا

  .)٦( ذكرها في العيون،الثمن جازت الكتابة
 العقــد بهالكــه قبــل )٧(]ينفــسخ[ّ ورد عليــه عقــد مــن العقــود التــي ، وكــذلك الحكــم فــي كــل عــين منقولــة

فتـصرف ،  أو جعلـه أجـرة فـي اإلجـارة، فتصرف فيه قبل القبض، نحو أن يصالح عليه من مال،القبض
  .  فهو على ما ذكرنا من األحكام،  في األجرة قبل القبض)٨(]المؤجر[

 ، القيــاس أن ال يجــوز، أو مــن غيــره فباعــه قبــل القــبض مــن البــائع،)٩( العقــاراتًولــو أشــترى شــيئا مــن
 .  )١٣(] رضي اهللا تعالى عنهم[ )١٢(والشافعي )١١( وزفر)١٠(وهو قول محمد

                                                 
كتـــاب :  طلبـــة الطلبـــة.أحبلهـــا:  أي،وأعلقهـــا زوجهـــا،  وهـــو تعلـــق مائـــه برحمهـــا،حبلـــت: أي، علقـــت المـــرأة علوقـــا: علـــوق - 1

  .٣٢٦العين مع الالم : والمغرب، ٥٦: الطالق
  .االتفاق على ذلك: وذكر فيه. ١/٢١٠: الجوهرة النيرة:  ينظر- 2
  ).ب(سقطت من نسخة ] ًأيضا [- 3
، ٦٤: كتــاب العتــاق: لبــةطلبــة الط. فيعتــق بــه، ةل يعطيــه العبــد نجومــا فــي مــدة معلومــ علــى بــدوهــي أن يتواضــعا: الكتابــة - 4

  .٥٢٤الكاف مع التاء وما يثلثهما : المنيروالمصباح 
  .٤/٨٠:تبين الحقائق مع حاشية الشلبي:  ينظر- 5
هــ، وذكـر ٣٧٦وقي سـنة ي المتـ وهو كتاب عيون المسائل في فروع الحنفية ألبي الليـث نـصر محمـد الـسمر قنـد-:العيون - 6

لم المتـوفى سـنة عليه شرحا للـشيخ عـالء الـدين محمـد بـن عبـد الحميـد االسـمندي الـسمرقندي المعـروف بـالعالء العـاابن الشحنة 
عيــون : ينظــر. ومــا ذكــره. ٢/١١٨٧: ظنــونكــشف ال: ينظــر. المــسائل وقــصر الــدالئل فــي مجلــد واحــدهـــ، ســماه بحــصر ٥٢٢

  .١٦٥ -١٦٤: المسائل
  ].  تفسخ) [أ( ما بين المعقوفين في نسخة - 7
  ].المؤاجر[ ما بين المعقوفين في النسختين - 8
   .١/١٩٦:باب العين: التعريفات: ينظر.  األرض والدار  وهو ماله أصل وقرار مثلومفرده العقار،: العقارات - 9

ــــــصغير و،٥/٢٤٢٤: للقــــــدوري: التجريــــــد:  ينظــــــر- 10 ــــــشراء : فقهــــــاء  وتحفــــــة ال،٤٤٥: للبــــــزودي: شــــــرح الجــــــامع ال بــــــاب ال
؛ إلطالق الحديث في النهي عن بيع ما عند محمد ال يجوز:  ، وذكر فيه٦/٥١٢: والعناية ، ١٣/٨: والمبسوط، ٢/٤٠:والبيع

اشـتمالهما علـى  فإنها في العقار ال تجوز قبل القبض والجامع جامع عدم القبض فيهما ، كاإلجارة،بالمنقول بًعتبارا لم يقبض وا
فيكـون البيـع ، ًبح ما لم يضمن، فـإن المقـصود مـن البيـع الـربح، وربـح مـا لـم يـضمن منهـي عنـه شـرعا، والنهـي يقتـضي الفـسادر

  .يدخل في ضمانه  لم ألنه ًفاسدا قبل القبض؛
ن، وفيـه عقـد، وال قـدرة إال بتـسليم الـثم؛ ألن القدرة على القبض عند العقد شرط لصحة الجوز ال ي– رحمه اهللا - عند زفر - 11

  .٤٤٤-٤٤٣:اإلمام زفر بن الهذيل وأصوله وفقهه: ينظر. غرر 
   ٨٢: باب البيع قبل القبض: لمزني مختصر ا ٧٠-٣/٦٩: وبعده باب حكم المبيع قبل القبض : ألم ا : ينظر- 12
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 13
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   . )٢( هو قول أبي حنيفة و أبي يوسف ويجوز،:  االستحسان )١(]وفي[ 
 أو ً أو بالوصــية فتــصرف فيــه قبــل القــبض، يجــوز تــصرفه منقــوال كــان،ولــو ملكــت العــين بــالميراث،
  . )٣(ًغير منقول في قولهم جميعا

فإنـه ينظـر إن كـان الـشيء ، ركاء نـصيبه بعـد القـسمة قبـل القـبضوأما القـسمة إذا بـاع واحـد مـن الـش
اّمة ممــالــذي وقعــت عليــه القــس

ً فــإن البيــع لنــصيبه جــائز منقــوال ،جبــرون عليهــا إذا طلبهــا واحــد مــنهم ي)٤(
ّ وان كــان ممــ،)٥(ًكــان، أو عقــارا  والرقيــق علــى قــول أبــي ،ا ال يجبــرون علــى القــسمة كاألشــياء المختلفــةٕ

ًا فعلــى ّ وأمــا إذا كــان عقــار،)٧(ًفــال يجــوز بيعــه قبــل القــبض إذا كــان منقــوال:  )٦(] رضــي اهللا عنــه[حنيفــة 
  .)٨(االختالف

ّوأما المهر
   فإنه يجوز للمالك ، وبدل العتق، عن دم العمد)١٢( والصلح،)١١( الخلع)١٠( وبدل،)٩(

                                                 
   .]في و[ً بدال من ] و [) أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 1
، ٢٧٥اآليـة : سـورة البقـرة)  البيـع ّوأحـل اهللا(  لقولـه تعـالى مومات البياعات من الكتاب العزيز،ألبي حنيفة وأبي يوسف ع - 2

ن الـدالئل صـيانة لهمـا ً توفيقـا بـيخبـر الواحـد أو نحملـه علـى المنقـول،وال يجـوز تخـصيص عمـوم الكتـاب بمن غيـر تخـصيص، 
 وهــو غــرر و الــصحة، واالمتنــاع لــصالح الغــرر، البيــع إذا صــدر مــن األهــل فــي المحــل هــ؛ ألن األصــل فــي ركــنعــن التنــاقض

ويراجـع  . ٦/٥١٢:  والعنايـة،٥/١٨١: بـدائع الـصنائع. ك العقـار ؛ لنـدرة هـالانفساخ العقد بهالك المعقود عليـه، وهنـا لـم يوجـد
 وذكـر السرخـسي ،٢/٤٠: وتحفـة الفقهـاء ، ٤٤٥: للبـزودي: ، وشـرح الجـامع الـصغير٥/٢٤٢٤: للقـدوري: المسألة في التجريد
 وقال األستاذ الدكتور عبد الستار حامد فـي ١٣/٨: المبسوط: ينظر. ال يجوز :  والثاني،يجوز : أحدهما : ألبي يوسف قولين

عقـد إلـى ؛ ألن البيع شيء اشتراه إنـسان ولـم يقبـضه يعـرض الاألخذ بالقياس: والراجح عدم الجواز، أي: ((  المسألةالترجيح في
عـن � فألولـى الوقـوف علـى نهيـه ، وذاع فيـه المكـر والخـداع ،الغرر وال سيما في هذا الزمان الـذي يكثـر فيـه الغـش والتحايـل 

ً سـدا لبــاب الغــش وقطعــا لـدابر الخــالف ،بيـع مــا لــم يقــبض   أمــا مــا ادعيـاه الــشيخان مــن عــدم تخـصيص عمــوم الكتــاب بخبــر ،ً
ّوأمــا مــا  بمــا هــو ظنــي مــن قيــاس أو خبــر آحــاد، ا عنــد الجمهــور يجــوز تخــصيص العــام بينمــ،فــصحيح فــي نظرهمــا ، اآلحــاد 

 فــال يجــوز صــرفه عــن النهــي لــم يخــتص بــالمنقول دون غيــره،ادعيــاه مــن جــواز حمــل النهــي علــى المنقــول فغيــر مــسلم ؛ ألن 
  .٤٤٤ :مام زفر بن الهذيل  أصوله وفقههاإل :ينظر. عمومه إال بدليل 

   .٦/٥١٢:  القديرشرح فتح: ينظر - 3
  ) .ب (  سقطت من نسخة ] مما[ - 4
  .٥/١٨١: بدائع الصنائع. ألن القسمة في مثله إفراز  - 5
  ) .أ ( ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  - 6
وأمـا فـي قـول أبـي .  يتفـاوت ال يجيز قسمة الرقيق بعضه في بعض إال أن يكون معـه شـيء آخـر ؛ ألنـه: يفة قول أبي حن- 7

   .٨٠٣-٢/٨٠٢: روضة القضاة. الرقيق وغيره سواء يقسم في ذلك : ومحمديوسف 
  .١٣/٨: ، والمبسوط٢/٤٠: ، وتحفة الفقهاء٤٤٥: للبزودي: ، وشرح الجامع الصغير٥/٢٤٢٤: للقدوري: التجريد:ينظر -  8
 يجعـل للمـرأة فـي عقـد النكـاح، مـا : ً وشـرعا،٥٨٢الميم مع الهـاء ومـا يثلثهمـا : المصباح المنير. الصداق :  لغة  :المهر - 9

ًيباح شرعا من المال معجال أو مؤجال أو بعده مما  ً   .٤٦٦: معجم لغة الفقهاء. ً
  .١٠٥: معجم لغة الفقهاء .  الخلف والعوض  :البدل - 10
، ٨/٧٦) خلـع: (لـسان العـرب : ينظـر. النـزع، وسـميت مخالعـة الـزوجين بـذلك؛ ألن كـل منهمـا لبـاس لـصاحبه : لغـة: الخلع -  11

  .  ٤/٢١١: العناية . عبارة عن أخذ مال من المرأة بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع : ً، وشرعا١٥١الخاء مع الالم : والمغرب
هـو : ًواصطالحا . ٢/٥١٧) صلح : ( لسان العرب: ينظر. اسم من المصالحة، وهي المسالمة بعد المنازعة : لغة: الصلح -  12

   .١/٢٤٥: أنيس الفقهاء.ي عقد وضع لرفع المنازعة بالتراض
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ــ)١(التــصرف فيــه قبــل القــبض، كمــا يجــوز بعــد القــبض ود ممــا ال تنفــسخ بهالكــه قبــل ؛ ألن هــذه العق
هـذا كلـه إذا تـصرف فـي ،  فيـه)٣]والتوليـة[وفي كل موضع ال يجوز بيعه، فال يجـوز إشـراكه ، )٢(التسليم

  .المبيع قبل القبض 
  )٤(]ًحكم التصرف في المبيع بعد القبض إذا كان عينا [

ا ّإم:  بأحد أمرين )٥(] وصحة قبضه[، قول جاز تصرفاته فيه إذا صح قبضه وهو من،ّأما إذا قبضه
  . وقد يكون بمعنى آخر مع التخلية، أو بالتخلية،بالقبض

ر ً نحــو أن يــشتري مــن رجــل شــيئا بعينــه مــن غيــالــذي يكــون صــحة القــبض فيــه التخليــة،ّفأمــا البيــع 
ً أو عـدديا متقاربـا،ً أو وزنيا،ًأو كيليا،  والعددي المتفاوت،والوزني ،الكيلي وخلـي  ،)٧( اشـتراها مجازفـة،)٦(ً

 أو لـــم ينقلـــه ولـــم ، قبـــضه بعـــد ذلـــك ونقلـــه،ً وأمكنـــه القـــبض وصـــار قابـــضا،البـــائع بينهـــا وبـــين المـــشتري
  .)٨( صح قبضه وتجوز تصرفاته،يقبض
ً وهـو أن يـشتري كيليـا مكايلـة،ه بالتخليـة مـع معنـى آخـرا المبيـع الـذي صـح القـبض فيـّوأم ً أو وزنيـا ،ً
 مــن ، فإنــه ال يــصح قبــضه، وقبــضه المــشتري،كيــل وال وزنئع إلــى المــشتري بغيــر  وســلمه البــا،موازنــة

 حتـى أنـه لـو ،ً ولكـن قبـضه يكـون مـضمونا عليـه، فـال يجـوز لـه أن ينتفـع بـه،)٩(حيث ال يجـوز لـه بيعـه
ّ ويصير مستوفيا إذا أقر أنه كر تام،لك في يده يهلك عليهه    وأصل هذا ما روي عن رسول اهللا )١٠(ً
  . )١٢())المشتري  صاع البائع وصاع فيه صاعان،)١١( ما لم يجرأنه نهى عن بيع الطعام: ((  �

                                                 
  ) .أ (  مكررة في نسخة ] يجوز بعد القبض[ - 1
  .١٣/١٠: والمبسوط، ٥/٢٤٣٠: التجريد: ينظر. ألنه مملوك بسبب ال ينفسخ بهالكه كالمملوك بالميراث  - 2
  .١٣/٨: المبسوط .  واإلشراك تمليك نصفه بمثل ما ملك ،ألن التولية تمليك ما ملك بمثل ما ملك - 3
  .ما بين المعقوفين من زيادتي  - 4
  ) .أ ( ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  - 5
   .]ً متقاربا [ً بدال من ]ً متفاوتا [) ب ( في نسخة  - 6
: ، والجــوهرة النيـــرة٩/٢٧) جـــزف : ( لـــسان العــرب: ينظــر.  وهـــو أخــذ الــشيء مجهـــول القــدر بـــال كيــل وال وزن :مجازفــة - 7
١/١٨٦.   
فـال يقـف تـصرفه عليـه، كلـبس ّلية قد أقبض البائع ومكن المشتري من القبض، فالنقل تصرف المبتـاع مـن جهتـه، بعد التخ - 8

  .٥/٢٤٤: ويراجع في هذه المسألة بدائع الصنائع. ٥/٢٤٣٤: للقدروي: التجريد. وسكنى الدار الثوب 
: ، وشــرح الجــامع الــصغير٥/٢٤٢٨: دوري للقــ: التجريــد: ينظــر. ٕال يجــوز التــصرف فيــه قبــل أن يكيلــه وان كــان قبــضه  - 9

   .١٣/١٠: والمبسوط ، ٣٠٩: للبزودي
  .١٢/١٦٥: المبسوط: ينظر - 10
   .] ما لم يجر[ً بدال من ] حتى يجري[جاء في كتب الحديث  - 11
ًيبتـاع طعامـا كـيال بـاب الرجـل ٥/٣١٦: سـنن البيهقـي الكبـرى: ينظـر.  والدار قطنـي وابـن ماجـه : أخرجه البيهقي  - 12 ، رقـم ً

 كتـاب البيـوع، ٣/٨: ن الـدار قطنـي وسـن، ١٩٠٠ نهي عن بيع مـا لـم يقـبض رقـم باب ال٥/١١٦:  والسنن الصغرى، ١٠٤٨١
 ماجـه والـداررواه ابـن : (( ، قـال ابـن الملقـن ٢٢٢٨ بيـع مـا لـم يقـبض رقـم  باب النهـي عـن٢/٧٥٠:  سنن ابن ماجه،٢٤رقم 

ًديث أبي هريرة موصوال ، ومرسال، ح وروي منقطني من رواية جابر بإسناد ضعيف،   = يرو:  وقال البيهقيً
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  .ّ وأما صاع المشتري إذا باعه بعد ذلك مكايلة يحتاج إلى كيلّأما صاع البائع لصحة التسليم،

 وتجــوز تــصرفاته فيــه ، صــح قبــضه،ذا اشــترى مذراعــة فقبــضه قبــل الــذرع وأجمعــوا أن فــي الــذرعي إ
 ال يـصح ًاإذا اشـترى عـدد:  )٢(]رضي اهللا عنه[  قال أبو حنيفة  وفي العددي المتقارب اختالف،)١(بعده
فالزيـادة ، ًرى أنـه إذا وجـد زائـدا علـى العـدد أال ت، بمنزلة الكيلي والوزني،ّ وال يجوز بيعه بغير عد،قبضه
ً واذا وجده ناقصا يطرحير داخلة تحت العدد،غ  )٣( وله الخيار كالكيلي والوزني سـواء حصته من الثمن،ٕ

 ويجـــــوز بيعـــــه )٥(ّيـــــصح قبـــــضه مـــــن غيـــــر عـــــد: )٤(] رحمهمـــــا اهللا تعـــــالى[وقـــــال أبـــــي يوســـــف ومحمـــــد 
  .)٦(كالذرعي

  )٧(]ًفي المبيع قبل القبض إذا كان ديناحكم التصرف [ 
   .  )٨( لم يجز بيعه قبل القبض، في ذمتهًترى دينا إذا اش: قال في الكتاب

دين له : ثم الدين على ضربين، ٕوانما أراد به السلم؛ ألن السلم دين في الحقيقة، ولكن له حكم العين
  .)٩(حكم العين من حيث ال يجوز بيعه قبل القبض، ودين ليس له حكم العين

  حنطة، فبعد ما )١٠(ل عشرة دراهم في كرّأما الدين الذي له حكم العين، نحو أن يسلم إلى رج
     
      

                                                                                                                                                         

عمر بـن : الصة البدر المنيرخ)) . ًموصوال من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي مع ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس=
: هـــ ١٤١٠، ١كتبــة الرشــد، ط م، الريــاض ،مهــدي عبــد المجيــد الــسلفي :  تحقيــق،) هـــ٨٠٤ت ( بــن الملقــن األنــصاري علــي 
   .٣/٢٧: ريالتلخيص الحب: ينظر.  ونحوه قال ابن حجر ،٢/٧٢
ا أن الملـك بالعقـد فعرفنـ، ً ولـو وجـده أنقـص ال يحـط شـيئا مـن الـثمن ،ألن الذرع صفة حتى لو وجده أزيـد يـسلم لـه الزيـادة  - 1

   .٥/٢٤٤:  وبدائع الصنائع،١٢/١٦٦: المبسوط.  وقد تم قبضه في العين ،في العين إنما يثبت له 
  ) .أ ( ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  - 2
وذكـر ، ١٢/١٦٦: المبـسوط: ينظـر. المـسألة  وذكر السرخسي روايتين ألبي حنيفـة فـي هـذه ،١٦٧: عيون المسائل: ينظر- 3

ّعـده، فوجـده  أن القـدر فـي المعـدود معقـود عليـه، كالقـدر فـي المكيـل والمـوزون، أال تـرى أنـه لـو :الكاساني وجه قول أبي حنيفـة
ًو وجده ناقصا يرجع بقدر النقصان، كما في المكيل والموزون،  ول،ًزائدا ال تطيب له الزيادة بال ثمن بل يردها أو يأخذها بثمنها

  .٥/٢٤٥: بدائع الصنائع: ينظر. دل على أن القدر معقود عليه 
  ) .أ ( ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  - 4
  .١٦٧: عيون المسائل: ينظر- 5
العقد كما ال يشترط في المذروعات، فكان ؛ لجواز ًلهذا لم تكن المساواة فيها شرطا والعدد ليس من أموال الربا كالذرع،أن  - 6

: للسرخــسي :  والمبــسوط،٣١٢:للبــزودي: وشــرح الجــامع الــصغير ،٥/٢٣٠٨: للقــدوري: التجريــد: ينظــر. حكــم المــذروع حكمــه 
  .٥/٢٤٥: وبدائع الصنائع، ي حنيفة توافق قولهما وذكر فيه رواية أخرى ألب، ١٢/١٦٦

  .ما بين المعقوفين من زيادتي - 7
   .٧٩:مختصر الطحاوي )).من اشترى شيئا بعينه أو في ذمته لم يجزله بيعه قبل قبضه: ((قال الطحاوي - 8
  ).ب(سقطت من نسخة ] العين[ - 9

  ].في كر[بدال من ] وكر) [ب(في نسخة  - 10
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ر قبــل أن يقبـــضها مـــن رب الـــسلم ًأراد المــسلم إليـــه أن يأخـــذ مكـــان العــشرة شـــيئا آخـــ، تعاقــدا عقـــد الـــسلم
  . )١(ال يجوز > ١١٨و<

  . )٢( ال يجوز،رب السلم إذا أراد أن يستبدل سلمه قبل القبض: والثاني

ال ،  فاستبدله رب السلم قبل القبض، ووجب على المسلم إليه رد رأس المال،ال السلملو تقاي: والثالث
  . )٣(يجوز

 وال ، فإنـه يجـوز فيـه االسـتبدال،ولو وجب على المسلم رد رأس المال؛ لفـساد عقـد الـسلم مـن األصـل
ال يجـوز االسـتبدال ، رضّولو وجب عليه رد رأس المـال بفـساد العقـد بمعنـى عـا، )٤(ون له حكم العينيك

 ، أو أسـلم أحـدهما قبـل قـبض الخمـر، ثم أسـلما،ّعشرة دراهم إلى ذمي في خمرّفيه، نحو أن يسلم ذمي 
؛ ألنـه سـتبدال بـه ال يجـوز لـرب الـسلم اال ولكـن، رأس المال)٥(]ّ رد[المسلم إليه  بطل السلم ووجب على
    .)٦(ًولم يكن فاسدا من األصل، بطل لمعنى عارض

  فال يجوز االسـتبدال بـه قبـل القـبض ويجـوز أن يكـون لـه،وبدل الصرف في االبتداء له حكم العين 
ًنحـو أن يبيــع مــن رجـل دينــارا بعــشرة )٨(، وال يكــون لـه ذلــك الحكــم فـي االنتهــاء)٧(حكـم العــين فـي االبتــداء

ًن بــائع الـدينار أراد أن يــستبدل الـدراهم شــيئا آخـر قبــل القـبض، ال يجــوز، ويجـوز االســتبدال دراهـم، ثـم أ
  )٩(]ّرد[في االنتهاء، وهو أنهما إذا تبايعا وتقابضا، ثم تقايال، ووجب على مشتري الدينار 

                                                 
وألن ، قـبض؛ لعمـوم النهـيال يجـوز بيـع رأس مـال الـسلم قبـل ال: ، وعلل الكاساني ذلك بقوله ٣٦٧: ى النوازل فتاو: ينظر - 1

  .٥/١٨١:بدائع الصنائع. وبالبيع يفوت القبض حقيقة. المجلس شرطقبضه في 
. ٥/١٨١:لــصنائعبــدائع او، ٢/١٧: وتحفــة الفقهــاء، ٢/٧٥٦: لقاضــي خــان: وشــرح الزيــادات، ٣٦٧:فتــاوى النــوازل: ينظــر - 2

  ألن المسلم فيه مبيع لم يقبض: وذكر فيه
، تفـاع باإلقالـة؛ ألنهـا فـسخأن عقد السلم ار:  ووجه قوله– رحمه اهللا - والقياس أن يجوز وهو قول زفر،ال يجوز استحسانا - 3

: ينظـر. السـتبدالال لفكـان محـ،  فعـاد رأس المـال إلـى قـديم ملـك رب المـال،العقد رفعـه مـن األصـل وجعلـه كأنـه لـم يكـنوفسخ 
: ، تحقيـق) هــ٣٧٦ت(لإلمام أبي الليث نصر بـن محمـد بـن أحمـد بـن إبـراهيم الـسمرقندي :  وخزانة الفقه ،٣٦٧: فتاوى النوازل

 وبــدائع ،٢/٧٦١: وشــرح الزيــادات لقاضــي خــان، ٢٣٧: م ١٩٧٦هـــ ـ١٣٨٦صــالح الــدين نــاهي، بغــداد، مطبعــة الــسعد، . د
  .١٨٢-٥/١٨١: الصنائع

: اسـاني فيـه بقولـهوعلـل ذلـك الك، ٥/١٨٢: وبـدائع الـصنائع، ونقـل فيـه اإلجمـاع علـى ذلـك. ٢/١٨: تحفـة الفقهـاء : نظري - 4
، وثمـن المبيـع، ة الـديون مـن القـرضفكـان رأس مـال الـسلم بمنزلـ،  فـي األصـل ال يكـون لـه حكـم الـسلمً كان فاسـداألن السلم إذا

  .واالستهالك ، وضمان الغصب
  ) .أ ( عقوفين سقطت من نسخة ما بين الم - 5
  .٢١/٥١: المبسوط: ينظر - 6
. فـي حـال بقـاء العقـد، عنـىبم: وقـال الكاسـاني. ٣٧٠: يللبـزدو: شـرح الجـامع الـصغير. ًعا في االبتـداءلوجوب القبض شر - 7

  .٥/١٨٢: الصنائعبدائع 
: وقــال الكاســـاني. ٣٧٠: للبــزودي: صغيرشــرح الجــامع الـــ. ًلوجــوب القــبض شـــرعا فــي االبتــداء، فـــال يثبــت فــي االنتهـــاء  - 8

  .٥/١٨٢: الصنائعبدائع . ى، وهو ما بعد اإلقالة  بمعن
 .بزيادة الواو] ورد ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  9
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ّ بائع الـدينار رد الـدراهم العـشرة، فـإن أراد كـل منهمـا أن يأخـذ مكـان مـا وجـب )٢(]وعلى [ ، )١(الدينار
، وال يعطـى لـه حكـم العـين فـي االنتهـاء، بعـد الفـسخ، بخـالف الـسلم فـي الثيـاب )٣(]جـاز [ ًله شيئا آخر 

ًإذا ثبـت دينـا فــي الذمـة موصـوفا، مــؤجال لـه حكـم العــين سـواء كـان ثب ً ه مـن جهـة الــسلم، أو مـن جهــة وتــً
   . )٤(ألن الثياب ال تثبت في الذمة إال بشرائط السلم، فيعطى حكم السلمغيره؛ 

ً موصـوف فـي الذمـة مـؤجال، فـإن هـذا ًأن يبيـع مـن رجـل عبـدا بثـوبّأما ثبوته مـن غيـر الـسلم، وهـو 
   .)٥(ليس بسلم، حتى أن تسليم العبد إلى المشتري في المجلس ليس بشرط

، وكـذلك إذا )٦(ً اإلجـارة، وال يكـون سـلماتً موصوف في الذمة مؤجال، جازلك إذا أجر داره بثوبوكذ
ًادعـى عينــا فــي  ً رجــل، فــصالحه مــن دعـواه علــى ثــوب موصــوف فــي الذمــة مــؤجال، فالــصلح )٧(]يــدي [ ّ

حكـم العـين   كلها، فهذه جملـة الـديون التـي لهـا، وليس هذا بسلم، وال يجوز االستبدال في الوجوه)٨(جائز
   . )٩(من حيث ال يجوز بيعها قبل القبض

ّوأمــا الــديون التــي ال يعطــى لهــا حكــم العــين، كــالقرض
، ومــا يثبــت عليــه )١١(، والــثمن، والغــصب)١٠(

   عليه الدين ال يجوز بيعه، باالستهالك، وما أشبه ذلك من الديون، فبيع هذه الديون من غير الذي
      

                                                 
  ) .ب ( سقطت من نسخة ] رد الدينار [ ـ  1
 .بإسقاط الواو  ] على ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  2
  ] .ًخارجا ) [ أ ( عقوفين في نسخة ـ ما بين الم 3

ًــ إن الثيـاب كمـا تثبــت مبيعـا فـي الذمـة بطريــق الـسلم، تثبـت دينـا مــؤجال فـي الذمـة علـى أنهــا ثمـن، وحينئـذ4  ً  يـشترط األجــل، ال ً
ى أنهـا ال حت: وقال ابن الهمام . ٤/٥٣٥: رد المحتار : ينظر . ًلتصير ملحقة بالسلم في كونها دينا في الذمة ألنها ثمن، بل 

  .٦/٢٦١: شرح فتح القدير . يعها قبل القبض يجوز ب
ــ ألن هــذا العقــد اعتبــر ســلما فــي حــق الثــوب، بيعــا فــي حــق العبــد  5 ًـ :  والبحــر الرائــق ٦/٢٦١: شــرح فــتح القــدير : ينظــر . ً
٦/١٧٧.  
  .٥/١٨٢: بدائع الصنائع : ـ ينظر 6
 ] .يد ) [ أ (  ـ ما بين المعقوفين في نسخة  7
ًإذا صالحه على ثوب غير معين لم يجز حتى يكون موصوفا مؤجال : وذكر فيه . ٢٥٢: خزانة الفقه:  ينظرـ 8 ً . 
  .٥/١٨٢: بدائع الصنائع : ـ ينظر 9

 للغير، على أن يرد بدله من هو تمليك شيء: ًواصطالحا . ٧/١٧) مادة قرض : ( لسان العرب . القطع :  لغة :القرضـ  10
: م ٢٠٠٨هـــ ـ ١٤٢٩، ٦بيــروت، دار الفكــر، ط: وهبــة الزحيلــي . د . أ : المعــامالت الماليــة المعاصــرة: ظــر ين.زيــادة غيــر 
١٥١.   

ً، أخــذ قهــرا وظلمــا همــن بــاب ضــرب، واغتــصب: لغــة  :الغــصبـــ  11 ، والمحــيط فــي ٢/٦١٢) صب مــادة غــ: ( لــسان العــرب . ً
حقيق الـشيخ محمـد حـسن آل بن أحمد بن إدريس الطالقان، تالصاحب الكافي أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن العباس : اللغة 
م بغيـر إذن المالـك علـى أخـذ مـال متقـوم محتـر: ً، واصـطالحا ٥/٩: م ١٩٩٤هــ ـ ١٤١٤، ١بيـروت، عـالم الكتـب، ط: ياسـين 

 . ٤/١١: ، والهداية ١١/٤٩: المبسوط : ينظر . يده عنه وجه يزيل 



   )١٤٥ (        صول النخيل والشجر والثمر    باب بيع أ_ بيوع   كتاب الالنص المحقق        

    ً، نحو أن يشتري من رجل شيئا بعينـه بدينـه الـذي هـو فـي ذمـة فـالن، )١(من الذي عليه الدين يجوزوبيعه  
   .  )٢(بعت ديني الذي هو في ذمة فالن بمالك هذا، فإنه ال يجوز: ال يجوز، أو قال

ًل شيئا بثمن دين، ولم يضف العقد إلـى الـدين، ثـم أحـال البـائع علـى غريمـه بدينـه وبمثله لو اشترى من رج
وديـن   سـواء كـان الـدين الـذي أحيـل بـه ديـن لـه حكـم العـين،)٣(الذي هو عليـه، جـاز الـشراء وجـازت الحوالـة

، ال يجـوز )٥(أن الحوالـة فيـه كـالبيع : )٤(]رحمـه اهللا تعـالى [ ليس له حكم العين، بخالف ما قاله الطحـاوي 
   .في شيء من ذلك 

ٕوانما جاز ذلك؛ ألن المحتال بمنزلة الوكيـل للمحيـل بقـبض دينـه مـن المحـال عليـه، والتوكيـل بقـبض الـدين 
  جائز، سواء كان الدين الذي أحيل به له حكم العين، أو ليس له حكم العين، ويكون قبض وكيله 

   .)٦(كقبض موكله
 أو ،)٧(ً، نحــو أن يــشتري منــه شــيئا بعينــه بدينــه الــذي لــه فــي ذمتــهولــو بــاع هــذه الــديون مــن الــذي عليــه  

يــصالح معــه مــن دينــه الــذي عليــه علــى شــيء بعينــه، جــاز الــصلح والــشراء كيــف مــا كــان، وقــد ذكرنــا أنــه 
    .)٩(، وال يشترط في موضع في كتاب الصلح)٨(يشترط القبض في بدل الصلح في موضع

  
  
     

                                                 
 البيع والـشراء بالـدين ألن ما في ذمته مسلم له، بخالف: لل ذلك الكاساني  بقوله وع. ١/٤٣٨: النتف في الفتاوى : ـ ينظر  1

ي حقـه، والقـدرة الذي عليه الدين؛ ألنه أضاف البيع والشراء إلى الدين، وألن ما في ذمـة فـالن غيـر مقـدور التـسليم فـّممن غير 
 .٥/١٨٢: بدائع الصنائع . انعقاد  العقد على التسليم شرط 

  . ١٢/٧٠: المبسوط : ينظر . قد مشروع؛ لتمليك المال، فإذا أضيف إلى ما ليس بمال ال يصح باعتبار مآله ـ ألنه ع 2
لمحتـال نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة ا: ًواصطالحا . ١/٦٨) باب الحاء : ( مختار الصحاح . النقل :  لغة:الحوالةـ  3

   .٥/٢٤٠: محتار ، ورد ال١/١٢٦) باب الحاء : ( عريفات الت. عليه 
  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  4
والحوالـة : ((قولـه : ـ فقـال وقد اعترض بمثل اعتراض المصنف الجصاص ـ رحمـه اهللا  . ٧٩: مختصر الطحاوي : ـ ينظر  5
لــى رجـل كـر حنطــة لـه عًأال تـرى أن رجـال لــو كـان . إن كـان فــي الذمـة جـازت الحوالــة : ال معنـى لــه؛ ألن قـولهم )) كـالبيعبـه 

بكــر الــرازي لإلمــام أبــي : شــرح مختــصر الطحــاوي . ًعليــه رجــال لــه كــر حنطــة، جــاز، ولــم يكــن بمنزلــة البيــع ًســلما، فأحــال بــه 
هــ ـ ١٤٣١، ١سـائد بكـداش، بيـروت، دار البـشائر اإلسـالمية للطباعـة والنـشر، ط. د . أ : تحقيـق ، )هــ ٣٧٠ت ( الجصاص 
 .٣/٥٦: م ٢٠١٠

   .٤/١٥٧: ، والهداية ٥/١٨٢: بدائع الصنائع  : ـ ينظر 6
   .٥/١٨٢: بدائع الصنائع : ـ ينظر  7
  .١٤٠ ص:األطروحة : ـ ينظر  8
 .أ ١٥٨و: كتاب الصلح ) : مخطوطة شرح األسبيجابي على مختصر الطحاوي ( المخطوطة : ـ ينظر  9



   )١٤٦(         صول النخيل والشجر والثمر    باب بيع أ_  البيوع   كتابالنص المحقق           

  )١(]حكم اإلقالة [  
 ـ رضـي اهللا )٣(، وبعـد القـبض كـذلك فـي قـول أبـي حنيفـة)٢( واإلقالة قبل قـبض المبيـع فـسخ:قال 

قـبض، اإلقالة فسخ على الثمن األول في األحوال كلها سواء كـان قبـل القـبض، أو بعـد الـ  )٤(تعالى عنه
ًمنقــوال كــان، أو غيــر منقــول، ومــا ســميا مــن خــالف الــثمن األول أو الزيــادة، أو النقــصان، فهــو باطــل، 

، وبطـالن مـا سـميا ال يوجـب بطـالن اإلقالـة ممـا يتعلـق بالجـائز مـن )٥(وتصح اإلقالة علـى الـثمن األول
 غيــر ذكــر الــثمن، جــازت ، أال تــرى أنهمــا لــو تقــايال البيــع مــن)٦(الــشرط، فالفاســد مــن الــشرط ال يبطلهــا

؛ ألن )٧(]رضـي اهللا تعـالى عنـه [ اإلقالة فثبت أنـه ال يتعلـق بالجـائز مـن الـشرط، وهـذا قـول أبـي حنيفـة 
 )١٠(، وهــو عبــارة عــن رفــع العقــد الــذي جــرى بينهمــا)٩( مــن رســمها)٨(اإلقالــة كاســمها، وحكمهــا مقتــضب

   .،والعقد إنما جرى بينهما بالثمن األول، فكذلك رفعه وفسخه
  .)١٢(ًاإلقالة بيع جديد إال إذا لم يكن حمله على البيع،فيكون حينئذ فسخا : )١١(]رحمه اهللا[وقال أبو يوسف   

ًأنهما لو تقايال البيع بعد القبض، وسميا الثمن يكون بيعا على ما سميا، فإن لم يـسميا الـثمن يكـون : بيانه 
  ًكان المبيع عقارا مما يجوز فيه البيع قبل القبض، إن : ًبيعا على الثمن األول، وقبل قبض المبيع، ينظر 

                                                 
  .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  1
بـــزدوي والسرخـــسي ووافقـــه بـــذلك ال. وذكـــر فيـــه اتفـــاق العلمـــاء علـــى ذلـــك  . ٣/١٠٢: لمـــاء مختـــصر اخـــتالف الع: ــــ ينظـــر  2

  .١/٢٠٧: ، والجوهرة النيرة ٢٩/٥٥: ، والمبسوط ٤٨٩: للبزدوي : شرح الجامع الصغير : ينظر. وغيرهما 
مختــصر . بــي حنيفــة كــذلك واإلقالــة قبــل قــبض المبيــع فــسخ للبيــع فيــه، وهــي بعــد قــبض المبيــع فــي قــول أ: ـــ قــول الطحــاوي  3

   .٧٩: الطحاوي 
  ) .ب ( سقطت من نسخة ] رضي اهللا تعالى عنه [ ـ  4
، ٢٥/١٦٦: المبـسوط : نظـر ي. اإلقالة بيـع بعـد القـبض وفـسخ قبلـه : أنها، أي : ـ روى الحسن عن أبي حنيفة رواية أخرى  5

 الفـــضل الـــدمياطي، أبـــو: ، تحقيــق)هــــ ٥٩٨ت ( ي حـــسام الــدين علـــي بـــن مكــي الـــراز: الـــدالئل فـــي تنقــيح المـــسائل وخالصــة 
   . ١/٣٥٩: الناشرون ية الرشد، الرياض، مكن

، وبـدائع ٤/١٢٠: بـسوط الم: ينظـر . ـ ألن تسمية هذه األشـياء ال يـؤثر فـي اإلقالـة، ألن اإلقالـة ال تبطلهـا الـشروط الفاسـدة  6
  . ٥/٣٠٧: الصنائع 

  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  7
  .١/٦٨٠) قضب : ( لسان العرب . مأخوذ  :مقتضبـ  8
ــ  9 ــام، وهــو مــا يكــون بــالجنس القريــب والخاصــة: هــو التعريــف، وهــو علــى نــوعين : الرســمـ ، أو نــاقص، وهــو مــا يكــون ّإمــا ت

 .١/٣٦٤) فصل السين : ( التعاريف : ينظر . وحدها بالخاصة 
صباح المنيـر القـاف مـع ، والمـ١/٨١) فصل السين : (  والتعاريف ،٣/٥٧: للجصاص : شرح مختصر الطحاوي : ـ ينظر 10

هـي فـسخ فـي حـق البـائع والمـشتري وسـواء كـان قبـل :  وقد أختلف الفقهاء فـي اإلقالـة، فقـال أبـو حنيفـة .٥٢١يثلثهما الباء وما 
أنهــا فــسخ، وقــال : هــي بيــع فــي كــل حــال، وعنــه : القــبض وبعــده، وهــي بيــع فــي حــق غيرهمــا، وقــال مالــك فــي المــشهور عنــه 

: إحـداهما: هي فسخ في حقهما وفي حق غيرهما سواء كان قبـل القـبض أم بعـده، وعـن أحمـد روايتـان: الشافعي في أحد قوليه 
: ، والـــــشرح الكبيـــــر٣/٥٧:شـــــرح مختـــــصر الطحـــــاوي: ينظـــــر. كالمـــــشهور مـــــن مـــــذهب مالـــــك : كمـــــذهب الـــــشافعي، واآلخـــــرى

  .٤/٩٥: والمغني، ٣/٤٩٣: ، وروضة الطالبين٣/١٦٧:للدردير
  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  11
  . ١/١٨٤: ، واالختيار ٢/١١١: ، وتحفة الفقهاء ٤٨٩: للبزدوي : شرح الجامع الصغير : ـ ينظر  12



   )١٤٧(            صول النخيل والشجر والثمر    باب بيع أ_   كتاب البيوع النص المحقق        

ًيكون بيعا جديدا أيضا على ما سميا من الثمن، وان كان المبيع منقوال مما يجوز فيه البيع قبـل القـبض،    ً ً ًٕ
    .)١(ًسخا على الثمن األولفاإلقالة تكون ف

إلقالـة فـي المنقــول؛ ألنـه ال يجــوز اإلقالـة بيـع جديــد علـى كـل حــال، حتـى أنـه أبطــل ا: وروي عنـه أنـه قــال   
  )٤(اإلقالة قبل قبض المبيع فسخ علـى الـثمن األول، كمـا قـال أبـو حنيفـة : )٣(]رحمه اهللا [ وقال محمد .)٢(بيعه
 أو غيــر منقــول؛ ألن مذهبــه أن بيــع المبيــع قبــل القــبض ال يجــوز ســواء كــان ً منقــوال كــان)٥(]رضــي اهللا عنــه [

ّ غيــر منقــول، فلمــا لــم يكــن حملــه علــى البيــع، حملــه علــى الفــسخ، ومــا ســم◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌يا )٦(ًمنقــوال، أو ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ
ة  إن لــم يــسميا فــي اإلقالــ: القــبض، فإنــه ينظــر )٧(]بعــد [ ٕفيهــا بخــالف الــثمن األول، فإنــه باطــل، وان تقــايال 

ّشيئا مـن الـثمن، أو سـميا الـثمن األول ًنـسه، فـإن اإلقالـة تكـون فـسخا ّ، أو سـميا أقـل مـن الـثمن األول مـن ج)٨(ً
؛ ألنهمــا لــم يــسميا فيهــا بخــالف الــثمن األول، )١٠(]رضــي اهللا عنــه  [ )٩(الــثمن األول كمــا قــال أبــو حنيفــةعلــى 

جنـسه،  ّ سميا فيهـا أكثـر مـن األول، أو خـالفٕ وان.)١١(فالظاهر أنهما شرعا في فسخ العقد الذي جرى بينهما
ّقلت قيمته أو كثرت، فإن اإلقالـة تكـون بيعـا جديـدا علـى مـا سـميا مـن الـثمن كمـا قـال أبـو يوسـف ً ً رحمـه  [ )١٢(ّ

ُ؛ ألن الظاهر في حالهما أنهما شرعا في عقد جديد حيث سميا ثمنا◌ خالف الثمن األول )١٣(]اهللا  ً ّ .  

                                                 
عقــار ًـــ إن كــان بعــد القــبض، فاإلقالــة علــى مــا ســميا؛ ألنهــا بيــع جديــد، كأنــه باعــه فيــه ابتــداءا إن كــان قبــل القــبض والمبيــع  1

ًفكــذلك؛ ألن بيــع العقــار قبــل القــبض، جــائز عنــده، وان كــان منقــوال، فاإلقالــة فــسخ؛ ألنــه ال يمكــن جعلهــا بيعــا؛ ألن بيــع المبيــع  ً ٕ
  .  ٥/٣٠٧: بدائع الصنائع : ينظر . المنقول قبل القبض ال يجوز 

ــ وقــال أبــو يوســف  2 : مختــصر اخــتالف العلمــاء .  آخــر هــي بيــع مــستقبل بعــد القــبض ويجــوز بالزيــادة والنقــصان، وبــثمن: ـ
شـــرح الجـــامع : ينظـــر. بعـــد ذكـــر قولـــه األول )) وعـــن أبـــي يوســـف روايـــات غيـــر هـــذه (( :أشـــار إلـــى ذلـــك البـــزدوي، و٣/١٠٣

  . ٥/٣٠٧: بدائع الصنائع.  ال تجوز إقالتهألنه كل ما ال يجوز بيعه،: وذكر الكاساني وجه قوله. ٤٨٩: يللبزدو: الصغير
 ) .أ ( عقوفين سقطت من نسخة ـ ما بين الم 3
  .٣٠٧ -٥/٣٠٦: ، وبدائع الصنائع ٥٨ – ٣/٥٧: للجصاص : شرح مختصر الطحاوي : ـ ينظر 4
 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  5
  .تقدم الكالم عن ذلك  . كما قال ابن هشام ) أم ( ـ والصحيح  6
 ] .بعد [  من ًبدال] قبل ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  7
 ) .ب ( سقطت من نسخة ] سميا الثمن األول [ ـ  8
: ، وبـدائع الـصنائع ٤٨٩: للبـزدوي : ، وشرح الجـامع الـصغير ٥٨ – ٣/٥٧: للجصاص: شرح مختصر الطحاوي : ـ ينظر 9
٣٠٧ -٥/٣٠٦.  
 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  10
 ويبطــل مــا شــرطه مــن الزيــادة والنقــصان؛ ألن اإلقالــة رفــع، فيقتــضي رفــع الموجــود، يلزمــه الــثمن األول،: ـــ عنــد أبــي حنيفــة 11

ًإذا سـمى األقـل فألنـه سـكوت عـن الـبعض، ولـو سـكت عـن الكـل كـان فـسخا، فكـذا عـن :  ترفع، وعند محمـدوالزيادة لم تكن فال
  .٢/١١١: مسألة تحفة الفقهاء ويراجع في هذه ال . ١/١٨٤: االختيار. ر الثمن األول، فظاهر ّالبعض، وأما إذا ذك

ًيكون بيعا عنده؛ ألنه ال يمكن جعله : ، وذكر فيه ٥/٣٠٧: ، وبدائع الصنائع ٣/١٠٣: مختصر اختالف العلماء : ـ ينظر 12
ٕفسخا ههنا؛ ألن من شأن الفسخ أن يكون بالثمن األول، واذا لم ي ًكن جعلها فسخا، تجعل بيعا مً ً. 

  ) .أ ( ن نسخة ـ ما بين المعقوفين سقطت م 13



   )١٤٨(        صول النخيل والشجر والثمر    باب بيع أ_  كتاب البيوع  النص المحقق            

  )١(]فائدة كون اإلقالة فسخ في حق المتعاقدين [  
  .ثم اإلقالة فسخ  في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق ثالث سواهما 

نطقا فيها أنه يجب على البائع رد الثمن، وما : على كل حال، معنى قولنا فسخ في حق المتعاقدين 
  .بخالفه باطل 

 فــي الموضــع )٣(]رحمــه اهللا [ ، وعنــد أبــي يوســف )٢(أن اإلقالــة ال تبطــل بالــشروط الفاســدة: والثــاني 
   .)٤(الذي يجعلها بيعا جديدا تبطلها الشروط الفاسدة، كما تبطل البيع

ي ثانيــا، جــاز بعــد مــا تقــايال البيــع قبــل أن يــسترد المبيــع مــن المــشتري، باعــه مــن المــشتر: والثالــث 
البيع؛ ألنه فـسخ فـي حقهمـا، ولـو كـان بيعـا كـان ال يجـوز لـه أن يبيـع قبـل القـبض، ولـو باعـه مـن غيـر 

   . )٥(المشتري، ال يجوز البيع؛ ألنه في حق المشتري بيع جديد

ًولــو كــان المبيــع غيــر منقــول، يجــوز بيعــه مـــن غيــر المــشتري أيــضا فــي قــول أبــي حنيفــة وأبـــي    
   .)٧(]اهللا عنهما رضي   [)٦(يوسف
       
  

                                                 
 .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  1
: ينظـر .  ألن اإلقالة عنـدهما فـسخ – رحمهما اهللا –ـ فيبطل الشرط وتصح اإلقالة، وهذا على قياس قول أبي حنيفة ومحمد  2

ى الربــا والزيــادة ألن الــشرط الفاســد فــي معنــ: ، وعلــل الزيلعــي قولهمــا بقولــه ٥/٢١٥: ، وبــدائع الــصنائع ٢/١٩: تحفــة الفقهــاء 
يمكن إثباتها في البيـع فيتحقـق الربـا بخـالف اإلقالـة، فإنهـا رفـع مـا كـان، ورفـع مـا كـان زائـدا علـى مـا كـان ال يتـصور، فلهـذا لـم 

 .٤/٧١: تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي . يؤثر الشرط الفاسد في اإلقالة
 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  3
، والجـوهرة ٥/٢١٥: ، وبـدائع الـصنائع ٢/١٩: تحفـة الفقهـاء . ه اإلقالة بيع جديد، والبيع يبطل بالشروط الفاسـدة ـ  ألنه عند 4

 .١/٢٠٨: النيرة 
ٕأمـا علـى أصـل أبـي حنيفـة فهـي وان . ـ لو باعه من غير المشتري ال يجوز، وهذا على أصل أبي حنيفـة وأبـي يوسـف يطـرد  5

فهي بيع والمشتري غيرهمـا، فكـان بيعـا فـي بيعـه، فيكـون بيـع المبيـع . وأما في حق غيرهما كانت فسخا لكن في حق العاقدين، 
وأمــا علـى أصـل أبــي يوسـف؛ فـألن اإلقالــة بيـع جديـد فــي حـق العاقـدين وغيرهمــا إال لمـانع وال مـانع مــن . المنقـول قبـل القـبض 

ً بعــد القــبض، فتجعــل بيعــا فكــان هــذا بيــع المنقــول قبــل جعلهــا بيعــا ههنــا، ألنــا لــو جعلناهــا بيعــا ال تفــسد اإلقالــة؛ ألنهــا حــصلت
وأما على أصل محمد فال يطرد ألنها فسخ إال لمـانع ولـم يوجـد المـانع فبقـي فـسخا فـي حـق الكـل، ولـم يكـن . القبض، فلم يجز 

   . ١٢٧ – ٥/١٢٦: ، والدر المختار ٥/٣٠٨: بدائع الصنائع . هذا بيع المنقول قبل القبض، فينبغي أن يجوز 
وكـان أبـو يوسـف يقـول :  وذكـر فيـه ١٣/٩: ، والمبـسوط ٣/١٤٧٦: ، ومختلـف الروايـة ٨٤: مختصر الطحاوي :  ينظر - 6

علـى أصـل أبـي حنيفـة بيـع فـي حـق : وقـال الكاسـاني . أوال بمثل قول محمد، إال انه رجع عن هذا القـول إلـى قـول أبـي حنيفـة 
   .٥/٣٠٨: بدائع الصنائع . ًنه جائز عند أبي يوسف أيضا ٕل قبل القبض، واالمبيع غير المنقوغير العاقدين، فكان هذا بيع 

 ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 7



   )١٤٩(         صول النخيل والشجر والثمر    باب بيع أ_   كتاب البيوع النص المحقق        

 فــي سخ واإلقالــة، فتقــايال، ال يــصحوالمبيــع إذا صــار إلــى حــال فــي يــد المــشتري بحيــث ال يحتمــل الفــ      
ًيعا جديدا ألنه ال يمكن الفسخ، وعندهما كان ب)١(قول أبي حنيفة ً)٢(.   

 الهبـة، وصـار المبيـع للمـشتري بالهبـة )٣(ولو وهب البائع للمشتري بعد اإلقالة، قبل االسـترداد، تجـوز
 البـائع، )٥(]فقبلـه [  المبيع، إذا وهب المشتري المبيـع قبـل القـبض مـن البـائع، )٤(]في [ وال تبطل اإلقالة 

   .)٦(انفسخ البيع فيما بينهما

ًلمبيـــع كيليـــا، أو وزنيـــا، فتقـــايال البيـــع، واســـترده البـــائع، صـــح مـــن غيـــر كيـــل فـــإن كـــان ا> ١١٩و<  ً
   . )٨(ً قبضه، ولو كان بيعا ال يصح قبضه بغير كيل)٧(صح
  )٩(]فائدة كون اإلقالة بيع في حق غير العاقدين [ 

، ومعنى قولنا بيع جديد في حق ثالـث سـواهما، وهـو أن المبيـع لـو كـان عقـارا ممـا تجـب فيـه الـشفعة
فسلم الشفيع الشفعة في أصل البيع، ثم تقايال البيع، وعاد المبيع إلى ملك البائع، فطلب الـشفيع الـشفعة 

    .)١٠(في اإلقالة، كان له ذلك؛ ألنها بمنزلة البيع في حق ثالث سواهما

يخاصـم ولو تقايال البيـع قبـل قـبض المبيـع أو بعـده، ثـم أن البـائع وجـد بـه عيبـا كـان عنـد بائعـه، فـأراد أن 
   . )١١(بائعه في الرد، ليس له ذلك؛ ألنه بمنزلة بيع جديد في حق ثالث، فصار كما إذا اشترى أو ورث

 صرفا، فالتقابض في كال الجانبين شرط لصحة اإلقالة، فيجعل في حـق الـشريعة، )١٢(ولو كان البيع
   .)١٣(كبيع جديد

                                                 
. لـةوالمـشتري أحـد العاقـدين، وألنـه ال يحتمـل الفـسخ، فـال تـصح اإلقافة رحمه اهللا، فـسخ لحـق العاقدين، على أصل أبي حني- 1

   . ٦/٤٩١: شرح فتح القدير 
  . المصدر نفسه  :  ينظر- 2
  .بإسقاط الزاي ] تجو ) [ ب (  في نسخة - 3
  .بزيادة الواو ] وفي ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة -4
  ] .فقتله ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 5
ة، فــال تنفــسخ عــن اإلقالــ علـى أصــل مــن يجعلهــا فــسخا ظــاهر؛ ألن الفــسخ ال يحتمــل الفــسخ، فـال يمكــن جعــل الهبــة مجــازا - 6

   .٥/٣٠٨: بدائع الصنائع . بخالف البيع فإنه يحتمل الفسخ، فأمكن جعل الهبة مجازا عن إقالة البيع اإلقالة، 
  ) .ب ( والصحيح ما جاء في نسخة ) أ ( زائدة في نسخة ] صح  [ - 7
  .١/٢٠٧: الجوهرة النيرة : ينظر .  في هذه الحالة يلزمه إعادة الكيل - 8
 .ن المعقوفين من زيادتي ـ ما بي 9

لـشفعة، فيوجـب كان أبو حنيفة ال يرى اإلقالة بمنزلة البيع في شـيء إال فـي اإلقالـة بعـد تـسليم الـشفيع ا: ـ روى أصحاب زفر 10
  ،  ٥/٣٠٨: ، وبدائع الصنائع ٣/١٠٣: مختصر اختالف العلماء . الشفعة باإلقالة 

 . ألنه بيع في حقه، كأنه اشتراه من المشتري منه : وذكر فيه . ٢/٧٢: ، ومجمع األنهر ٥/٢٠٨: األصل : ـ ينظر  11
  ] .البيع [ بدال من ] المبيع ) [ ب ( ـ في نسخة  12
 .٦/٤٩٢: ، وشرح فتح القدير ١٤/٦٦: المبسوط : ـ ينظر  13



   )١٥٠(         ل والشجر والثمر    صول النخيباب بيع أ_   كتاب البيوع النص المحقق           

 .)١(ولو كان البائع وكيال، تصح اإلقالة عليه دون اآلخر

ولو اشترى شيئا، فنقده قبل نقد الثمن، ثم باعه من آخر، ثم تقايال وعاد إلى المشتري، ثـم أن البـائع 
 كأنـه ملكـه بـسبب اشتراه من المشتري بأقل من الثمن األول قبل نقد الـثمن جـاز، فـصار فـي حـق البـائع

   .)٢(جديد

 )٣(ولو كان هبة في يد البائع، ثم تقايال، فليس للواهب أن يرجع؛ ألن البائع اشـترى فـي حـق الواهـب
.  

  )٤(]ما يمنع صحة اإلقالة وما ال يمنع [ 
إن هــــالك أحــــد المعقــــود عليهمــــا ال يمنــــع صــــحة اإلقالــــة، وال يبطلهــــا بعــــد صــــحتها، : ثــــم األصــــل 

    .)٥( اإلقالة ويبطلهاوهالكهما معا يمنع

ـــا بعـــين ممـــ: وبيانـــه  ّوهـــو أنهمـــا إذا تبايعـــا عين ـــك ّا يتعـــيً ـــم هل ن كـــل واحـــد منهمـــا للعقـــد وتقابـــضا، ث
، )٧(]قيمـة الهالـك[ وعلـى مـشتري الهالـك  في يد مشتريه، ثم تقايال البيـع، فاإلقالـة صـحيحة، )٦(]أحدهما[

   العين منه، وكذلك لو تقايال )١٠( ويسترد إلى صاحبه،)٩(]وتسليمه [  إن كان مثليا، )٨(ومثله
    
     

                                                 
  .٦/١١١ :البحر الرائق . ـ ولو باع الوكيل، ثم أقال قبل القبض أو بعده بعيب أو غير عيب لزمه دون األخر  1
ــ ألنــه خــرج مــن ملــك األول  2 هــذا علــى أصــل أبــي حنيفــة وأبــي يوســف رحمهمــا اهللا : ، وقــال الكاســاني ٥/٢٠٥: األصــل . ـ

صـحيح؛ ألن اإلقالـة علـى أصـل أبـي حنيفـة بيـع فـي حـق ثالـث، والبـائع األول ههنـا ثالـث، فكانـت اإلقالـة بيعـا فـي حقـه، وعلـى 
هما، وأما على أصل محمد، فال يطرد؛ ألنه يجعل اإلقالة فسخا، فكانت إعادة إلى أصل أبي يوسف بيع في حق العاقدين وغير

  .٥/٣٠٨: بدائع الصنائع . قديم الملك، فينبغي أن ال يجوز 
: شرح فـتح القـدير: ينظر . ترى منه  أن يرجع في هبته؛ ألن الموهوب له في حق الواهب، كالمشتري من المشـ ليس للواهب 3
  .٢/٧٢: هر ، ومجمع األن٦/٤٩٢
  .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  4
ـ ألن ابتداء اإلقالة بعد هالك أحدهما صحيح، فـإن كـل واحـد منهمـا معقـود عليـه بـدليل أنـه يـشترط قيـام الملـك فـي العوضـين  5

، تجــوز المقــصود بيــع المقايــضة، فــبهالك أحــد العوضــين: ، وقــال الكمــال بــن الهمــام ٢/١٦٩: المبــسوط . جميعــا للمتعاقــدين 
اإلقالة؛ ألن كل منهما مبيع من وجه، فكان البيع باقيا ببقاء العين القائمة منهما، فأمكن الرفع، وعند هالك البدلين ارتفع البيع، 

  .٦/٤٩٣: شرح فتح القدير. فامتنعت اإلقالة
  ) .أ (  سقطت من نسخة نـ ما بين المعقوفي 6
  ) .أ (  سقطت من نسخة نـ ما بين المعقوفي 7
  ) .ب ( سقطت من نسخة ] ومثله [ ـ  8
  ] .وسلمه ) [ أ (  سقطت من نسخة نـ ما بين المعقوفي 9

  .بإسقاط الدال ] ويستر ) [ ب ( ـ في نسخة 10
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ولــو اشــترى عينــا ممــا يتعيــين بــثمن ديــن، كمــا إذا   .)٢( قائمــان، ثــم هلــك أحــدهما)١(]عليهمــا والمعقود [
ّنه بدراهم أو دنانير، وعين الدراهم والـدنانير، أو لـم يعينهـا؛ ألنهمـا ال  من العروض بعي)٣(عرضا اشترى

، وكــــذلك الكيلــــي والــــوزني، إذا كــــان )٥(ٕ وان عينــــت، وكــــذلك الفلــــوس)٤(يتعينــــان فــــي عقــــود المعاوضــــات
موصوفا بغير عينه، والعددي المتقـارب؛ ألن الكيلـي والـوزني أوصـافهما ثمـن وأعيانهمـا سـلع، ثـم تقـايال 

إن كان العين قائما فـي يـد مـشتريه، صـحت اإلقالـة سـواء كـان الـثمن فـي يـد البـائع، : فإنه ينظر البيع، 
، أو هلك بعد اإلقالة قبل التسليم إلى البائع، بطلت )٦(المشتري ٕكا، وان كان المبيع هالكا في يديأو هال

فهـو فـي حكـم الهالـك؛ ألنـه ٕأو هالكـا؛ ألن الـثمن وان كـان قائمـا،  اإلقالة سواء كان الثمن في يد البـائع،
    .)٧(ال يتعيين للعقد

ايال، فـال تـصح اإلقالـة، وكـذلك لـو وكذلك لو كان المعقود عليهما عرضين، وتقابضا ثم هلكا، ثم تق    
   .)٨(كان أحدهما هالكا وقت اإلقالة واآلخر قائم، صحت اإلقالة ثم هلك القائم قبل الرد، بطلت اإلقالة

 ورأس المــال عــرض يتعيــين للعقــد، أو دراهــم، أو دنــانير، أو فلــوس ممــا ال يتعيــين ولــو عقــدا عقــد الــسلم،  
   المسلم فيه للعقد، ثم تقايال السلم ورأس المال قائم في يد المسلم إليه، أو هلك، فإن اإلقالة صحيحة، ألن

  قبض ال يجوز، ٕوان كان دينا في الذمة في الحقيقة، فإن له حكم العين، أال ترى أن االستبدال به قبل ال

                                                 
 ] .والمعقود مثله عليهما ) [ أ (  في نسخة نـ ما بين المعقوفي 1
عد اإلقالة ال يمنع بقاءها على الصحة من طريق أولـى ـ ألن هالك أحدهما قبل اإلقالة لما لم يمنع صحة اإلقالة، فهالكهما ب 2
  . ٣/٧٧: ، والهداية ٥/٣٠٩: بدائع الصنائع . 
، وقـال ٣١٠العـين مـع الـراء : ، والمغـرب ٥٦: كتـاب الطـالق : طلبـة الطلبـة .  بسكون الراء، أي ماال سوى النقـود :عرض ـ 3

المطلع على أبواب . سمي عرضا؛ ألنه عارض يعرض وقتا ثم يزول ماعدا العقار، والحيوان، والمكيل والموزون، و: أبو عبيد 
  .١/١٣٦: المقنع 

وهــي مــا يقــصد فيهــا المــال مــن : معاوضــات محــضة :  عقــود تــتم بواســطة طــرفين، وهــي علــى نــوعين :عقــود المعاوضــات ـــ  4
وهـي مـا يقـصد فيهـا المـال : محـضة ومعاوضات غيـر . الجانبين، كالبيع واإلجارة، وهذه العقود يفسد العقد فيها بفساد العوض 
الكويــت، وزارة : جماعـة مــن العلمــاء : الموســوعة الفقهيــة . مـن جانــب واحــد، كـالخلع، وهــذه ال يفــسد العقـد فيهــا بفــساد العـوض 

 .٢٣٠ – ٥/٢٢٩: م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، ١األوقاف والشؤون اإلسالمية ، مطابع دار الصفوة، ط
مفــرده فلــس، وهــو عملــة يتعامــل بهــا مــضروبة مــن غيــر الــذهب : الفلــوس ) .ب  ( ســقطت مــن نــسخة] وكــذلك الفلــوس [ ـــ   5

، ٢/٧٠٠بـاب الفـاء : معجـم الوسـيط . والفضة، وكانت تقدر بسدس درهم، وتساوي جزء من ألـف جـزء مـن الـدينار فـي العـراق 
 .٣٥٠: ومعجم لغة الفقهاء 

  ) .أ( هذه العبارة مكررة في نسخة ] هالكا في يد المشتري [ ـ  6
ٕـ إذا باع عرضا بثمن وتقابضا، ثم تقايال والعرض بـاق والـثمن هالـك قبـل اإلقالـة، أو بعـدها فاإلقالـة ماضـية، وان كـان الـثمن  7

ـــة  ـــل اإلقالـــة أو بعـــدها، فاإلقالـــة باطل ـــدائع الـــصنائع ، و٢٥/١٦٥: المبـــسوط . باقيـــا والعـــرض هالكـــا قب ـــة٥/٣٠٩: ب : ، والعناي
٤٩٣ -٦/٤٩٢.   
ــ وعنــد هــال 8 ــم يبــق محــل الفــسخ باإلقالــة، وأمــا عنــد هــالك ـ ك المعقــود عليهــا، ال تــصح اإلقالــة؛ ألن المعقــود عليــه إذا هلــك ل

  .٥/٣٠٩: بدائع الصنائع : ينظر . أحدهما قبل الرد فكذلك؛ ألنه هلك المعقود عليه قبل القبض 
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وأحــد المعقــود عليهمــا قــائم، فــإن كــان رأس المــال قائمــا، وهــو ممــا يتعيــين للعقــد،  فــصار كأنهمــا تقــايال  
إن كـان لـه مـة إن كـان غيـر مثلـي، أو رد مث كـان هالكـا، فعليـه رد القي)١(ٕفعلى المسلم إليه رد عينه، وان

  .)٣( كان رأس المال مما ال يتعيين للعقد، فعليه رد مثله قائما أو هالكا)٢(ٕمثليا، وان
وكذلك لو قبض المسلم فيـه ثـم تقـايال، والمقبـوض قـائم فـي يـدي رب الـسلم، صـحت اإلقالـة علـى مـا 

سلم كعـين مـا ورد عليـه العقـد، أال تـرى أنـه ذكرنا، وعلى رب الـسلم رد مـا قـبض؛ ألن المقبـوض بعقـد الـ
  . على رأس المال )٤(يجوز بيعه مرابحة

 )٦(ن للعقـــد وتقابـــضا، ثـــم هلـــك العبـــد فـــي يـــدّ فـــضة، أو بمـــصوغ ممـــا يتعـــي)٥(ًولـــو اشـــترى عبـــدا بنقـــرة
أن  البـائع، فاإلقالـة صـحيحة؛ ألن أحـدهما قـائم وعلـى البـائع )٧(المشتري، ثم تقايال والفضة قائمة في يـد

ًيــرد الفــضة بعينهــا، ويــسترد مــن المــشتري قيمــة العبــد ذهبــا؛ ألن اإلقالــة وردت علــى قيمــة العبــد، وفــي 
      ؛ لجــواز أن يكــون فيهــا زيــادة، أو نقــصان عــن وزن الفــضة، وبمثلــه لــو)٨(اســترداد قيمتــه فــضة يكــون ربــا

شـاء  ٕيمـة العبـد إن شـاء فـضة، وانتقايال والعبد قائم ثم هلك العبد، فعلى البائع أن يرد الـثمن، ويـسترد ق
ًذهبا؛ ألن اإلقالة صـحت علـى عـين العبـد، ثـم القيمـة إنمـا تجـب علـى المـشتري بـدال للعبـد، وال  ربـا بـين ً

ا في البيع، فهالك أحد المعقود عليهما يمنع البيع، وهالك أحدهما ّفأم  .)٩(ذا في اإلقالةالعبد وقيمته، ه
    فهلكأحدهما هالك، أو كانا قائمين،ًايعا عرضا بعرض وبعد صحته، يبطل البيع، كما إذا تب

   .)١٠(أحدهما قبل القبض بطل البيع، بخالف اإلقالة   
     

                                                 
  ] .فإن ) [ ب ( ـ في نسخة  1
  ] .فإن ) [ ب ( ـ في نسخة  2
 اإلقالة بعد هالك رأس المال صحيح، فإن السلم بمنزلة بيع المقايضة؛ ألن المسلم فيه مبيع معقود عليه، فجازت ـ ألن ابتداء 3

، ١٢/١٦٩: المبـــسوط : ينظـــر . ٕاإلقالــة بعـــد هـــالك مـــا يقابلــه، واذا بقيـــت اإلقالـــة فعليـــه رد قيمـــة رأس المــال لتعـــذر رد العـــين 
 .٦/٤٩٣: دير ، وشر فتح الق٣١٠ – ٥/٣٠٩: وبدائع الصنائع 

  .٢/٧٤: ، ومجمع األنهر ٢/١٠٥: تحفة الفقهاء .  هو تمليك المبيع بمثل الثمن األول وزيادة ربح :بيع المرابحة ـ  4
نـون مـع القــاف : المغــرب . نقـرة فـضة علــى اإلضـافة للبيـان : هــي القطعـة المذابـة مــن الفـضة، أو الـذهب، ويقــال : النقـرة ــ  5

النــون مــع القــاف ومــا يثلثهمــا : المــصباح المنيــر . ة المذابــة مــن الفــضة وقبــل الــذوب هــي تبــر القطعــ: ، وفــي المــصباح ٤٧٣
النقــرة المـراد منهـا الفــضة، ولكـن وقـع االشـتباه فــي أنهـا فـضة خالــصة ، أو مغـشوشة، وكنـت اســتفتيت : وقـال ابـن نجـيم . ٦٢١

اوي نصفا وثالثة فلـوس، فليعـول علـى ذلـك مـا لـم يوجـد بعض المالكية عنها، فأفتى بأنه سمع ممن يوثق به أنه الدرهم منها يس
  .٢١٥- ٦/٢١٤: البحر الرائق . خالفه 

 ] .يد [ بدال من ] يدي ) [ ب ( ـ في نسخة  6
  ] .يد [ بدال من ] يدي ) [ ب ( ـ في نسخة  7
  ] .ربا [ بدال من ] ربوا ) [ ب ( ـ في نسخة  8
  .٣/١٥٨: ، والفتاوى الهندية ٦/١١٥: لرائق ، والبحر ا٥/٣١٠: بدائع الصنائع : ـ ينظر  9

ضين ن قبل القبض؛ ألن كل واحد من العوضيحد البدلين، ويبطل بهالك أحد العوـ ألن البيع مبادلة مال بمال، فال ينعقد بأ 10
بـدائع .  أحـدهما قـي ببقـاءمبيع، وهالك المبيع قبل القبض يبطل البيع، فأما اإلقالة فرفع البيـع فتـستدعي بقـاء حكـم البيـع، وقـد ب

  .٢/١٨٠: ، ودرر الحكام ٥/٣٠٩: الصنائع
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  )١( ] وما ال يجوزما يجوز فيه التصرف قبل القبض[ 
ً قرض، أو من ثمن مبيع، فابتاع به شيئا بعينه، جاز قبضه، )٢(]حق من [ وجب له  ومن :قال  

  .أو لم يقبضه 
ً، أو كيليــا، أو وزنيــا، أو قيمــة المــستهلك، ًكــون دراهــم، أو دنــانير، أو فلوســاّالــدين ال يخلــو إمــا أن ي ً

هما افترقا عن عين بشرط؛ ألناشترى شيئا بعينه، ففي الفصول كلها جاز الشراء، وقبض المشتري ليس 
ً إال إذا كان صرفا، كما إذا اشترى بدينه، وهبدين   .)٣(شرطهو دراهم دنانير، فحينئذ القبض من ّ

ًإن كـان الـدين دراهـم، أو فلوسـا، فاشـترى بـه دراهـم، أو : ٕواذا اشترى به شيئا بغيـر عينـه، فإنـه ينظـر
ّدنانير، أو فلوسا، جاز الشراء، إال أن قبض المشتري قبـل ال تفـرق باألبـدان شـرط، حتـى ال يقـع االفتـراق ً

ً بــه كيليــا، أو وزنيــا، أو ثيابــا موضــوعة)٥(]ٕوان اشــترى [ ، )٤(ٕعــن ديــن بــدين وان عــين َ ، مؤجلــة، وهــي )٦(ً
، فإذا )٧(]ًمبيعا [ بغير عينها، فإنه ال يجوز الشراء؛ ألن الدين ثمن على كل حال، وال يصلح أن يكون 

  ًئعا ما ليس عنده، وبيع ما ليس عند اإلنسان، ال يجوز يكون اآلخر مبيعا، فيكون با
إال مــن جهــة الــسلم، وال يجــوز الــسلم ههنــا؛ ألن رأس مالــه ديــن، بخــالف الفــصل األول؛ ألن كــل واحــد 

ًمنهما كـان ثمنـا، فـصار مـشتريا بـثمن لـيس عنـده، والـشراء بـثمن لـيس عنـده  ، ولكـن التـسليم )٨(]يجـوز [ ً
  . عن دين بدين شرط حتى ال يقع االفتراق

ًولو كان الدين كيليا، أو وزنيا، فباعه بدراهم، أو دنانير، أو  ، واشترى هذه األشياء بدينه، جـاز )٩(]فلوس [ ً
ًكيف ما كان؛ ألن الدراهم والدنانير ثمـن علـى كـل حـال، فـصار مـن عليـه الـدين مـشتريا بـثمن لـيس عنـده، 

ًبــه كيليــا، أو وزنيــا مــن  ٕق عــن ديــن بــدين، وان اشــترىولكــن القــبض قبــل التفــرق شــرط، حتــى ال يقــع االفتــرا ً
ٕواآلخر ثمنا، فالشراء جاز وان كان  [ ًمبيعاإن جعل الدين : فإنه ينظر  خالف جنس الدين، ً  

ًبغير عينه، ولكن القبض في المجلس شرط، وان جعل الدين ثمنا    ، )١١(]ً، واآلخر مبيعا)١٠(ٕ

                                                 
 .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  1
  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  2
، والبحر الرائـق ١٤/٤١: المبسوط . ف الصرف؛ لعدم تعينه إال بالقبضـ لحصول المقصود، وهو التمكن من التصرف بخال 3
 :٦/١٤١.  
: المبسوط . ين اليتعين إال بقبض مال عين، وذلك ال يحصل بالقبض بالذمة، فال يخرج به من أن يكون دينا بدين ـ ألن الد 4

١٤/٣٨ . 
  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  5
  .٥/٢٣٦: بدائع الصنائع:  ينظر .وهي الصحيح واهللا أعلم ] الموصوفة [ ـ هكذا وردت في النسختين، وجاء في البدائع  6
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ٕفالشراء باطل وان أحضر في المجلس؛ ألنه صار بائعا ما ليس عنده، وذلك ال يجوز، وانمـا يعـرف  ًٕ
ٕالـــثمن مـــن المـــثمن بكلمـــة البـــاء، فكـــل بـــدل ذكـــر بلفـــظ البـــاء كـــان ثمنـــا، واآلخـــر مبيعـــا، وان كـــان قيمـــة  ً ً

ٕ يجب عليه مثله؛ فيكون الحكم على ما ذكرنا، وان كان المـستهلك ممـا المستهلك مما له مثل من جنسه
  . ال مثل له من مثله يجب عليه قيمته، والقيمة إنما هي دراهم، أو دنانير 

ً لـــيس بـــشرط، وان اشـــترى شـــيئا )١(]للمـــشتري [ ًفـــإن اشـــترى شـــيئا بعينـــه، جـــاز وقـــبض ذلـــك  بغيـــر [ ٕ
ًعليه مبيعا، وهذا ثمنا، يجوز الشراء إذا أحضره وقبـضه قبـل  من الكيلي، والوزني، إن جعل ما )٢(]عينه ً
ٕ، وان جعل ما عليه ثمنا ال يجوز وان أحضره في المجلس )٣(التفرق ُٕ.  

ولو وقع الصلح علـى أحـدهما، إمـا الـدراهم أو الـدنانير وقـضى بـه القاضـي، جـاز، وال يكـون القـبض 
   .)٤(ًشرطا؛ ألن ذلك تعيين حقه
 )٥(أو دنــانير أكثــر مــن قيمتــه، فالــصلح جــائز عنــد أبــي حنيفــة > ١٢٠و< ولــو صــالح علــى دراهــم، 

   .    )٧(، وعندهما الفضل على القيمة باطل)٦(]رضي اهللا عنه [
  )٨(]جواز بيع الطعام قبل نقله إن كان قبضه بالتخلية  [ 
،  ومن اشترى صبرة من طعام، فقبضه جاز له بيعـه نقلهـا عـن موضـعها الـذي ابتاعهـا فيـه:قال 

ولـو اشـترى مكايلـة ال يجـوز لـه بيعـه قبـل الكيـل، وقـد ذكرنـا هـذا  إذا اشترى مجازفة، أو لم ينقلها، هذا
   .)٩(من قبل
  )١٠(]بيع مالبيع بتسمية جملة ال[ 
  . ومن اشترى صبرة من طعام على أن كل قفيز منها بدرهم :قال 

 جملـة الكيـل والـوزن أو ال يـسمى ّإما أن يسمى جملـة الـثمن أو ال يـسمى، أو يـسمى: المبيع ال يخلو
  .جملته
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ً، فإن كان المبيع كيليا، فإن العقـد بمـا سـمى مـن الكيـل، كمـا إذا قـال بعـت )١(]ا إذا سمى جملته ّأم[ 
 بدرهم، أو على أنهـا مائـة قفيـز بمائـة درهـم، سـمى )٢(]كل قفيز [ فيز منك هذه الصبرة على أنها مائة ق

ٕ، ويكـون للمـشتري وال خيـار لـه، وان )٣(]ونعمـت [ ّ أو لم يسم، فإن وجده كما سـمى فبهـا ًقفيز ثمنا،لكل 
وجــدها أكثــر مــن مائــة قفيــز، فالزيــادة ال تــدخل فــي البيــع، وتكــون الزيــادة للبــائع، وال يكــون للمــشتري إال 

ٕدار ما سمى منها بمائة درهم، وال خيار له أيضا، وان وجدها أقل من مائة قفيز، فالمشتري بالخيـار، مق ً
ًإن شاء أخذ بحصته من الثمن، وان شاء ترك، ويطرح حصة النقصان سواء سمى لكل قفيز ثمنـا علـى  ٕ

ً، أو سمى للكل ثمنا واحدا)٤(حدة بعـده،  الـذي )٦(]للكيـل[ ، ويعرف المعقود عليـه بـأول الكيـل، وال عبـرة)٥(ً
تنقيـصها [ ، وكـذلك هـذا الحكـم فـي الوزنيـات التـي ليـست فـي )٧(]الكيليـات [وكذلك هذا الحكم في جميع 

ً ثمنـا علـى حـدة، أو لـم يـسم، )٩(وأما الذرعي فيختلف فيه الجـواب بينمـا إذا سـمى لكـل ذراع . مضرة )٨(]
ًأمــا إذا ســمى للكــل ثمنــا واحــدا، كمــا إذا قــال بعــت منــ  علــى أنــه عــشرة أذرع بعــشرة )١٠(ك هــذا الكربــاسً

 للمــشتري وال خيــار لــه؛ ألن الــذرع فــي الــذرعيات  صــفة، )١١(]كلــه [ دراهــم، فوجــده أزيــد مــن ذلــك، فهــو 
اشترى على أنه ردئ، فإذا هو ، كما إذا )١٢(والعقد إنمايتعلق بالعين ال بالصفة، إذ الصفة في العين لغو

  مانية أذرع، فال ٕوان وجده تسعة أذرع، أو ثجيد، 
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ٕيطــرح ألجــل النقــصان شــيء مــن الــثمن والمــشتري بالخيــار إن شــاء أخــذه بجميــع الــثمن، وان شــاء تــرك،  
ٕ، واذا ســمى )٢(صة لهــا مــن الــثمن؛ ألن األوصــاف ال حــ)١(ًرديئــا فــصار كأنــه اشــترى علــى أنــه جيــد فوجــده

ًلكل ذراع ثمنا على حدة، نحو أن يقـول بعـت منـك هـذا الثـوب علـى أنـه عـشرة كـل ذراع منهـا بـدرهم، فـإن 
ًوجده مثـل مـا سـمى لزمـه عـشرة، وال خيـار لـه، وان وجـده خمـسة عـشر ذراعـا، فالمـشتري بالخيـار إن شـاء  ٕ

ٕأخــذ كلــه بخمــسة عــشر درهمــا، وان شــاء تــرك  دخــل فــي )٤(]صــفة[حيــث أن الــذرع فــي الــذرعيات  ، فمــن)٣(ً
ًالعقد في جميع العين، ومن حيث أنه سمى لكل ثمنا على حـدة، صـار كـل ذراع معقـودا عليـه علـى حـدة،  ً
ًفلهذا المعنى يزاد فـي الـثمن بزيـادة الـذرع ولكـن لـه الخيـار؛ ألنـه ال يلزمـه زيـادة ثمـن لـم يكـن لزومـه ظـاهرا 

حـــصة  ٕ، وان وجـــده تـــسعة أذرع، أو ثمانيـــة أذرع يطـــرح عـــن المـــشتري)٥(هوقـــت العقـــد فيخيـــر؛ لعـــدم رضـــا
  .)٦(ٕإن شاء أخذ بحصته من الثمن، وان شاء ترك؛ لتفرق الصفقةالنقصان وله الخيار،

ولــو كانــت الزيــادة والنقــصان دون الــذراع، نحــو أن يجــده عــشرة أذرع ونــصف ذراع، أو يجــده تــسعة 
رضـي اهللا [نا الثالثـة، ففـي قـول أبـي حنيفـة األصول بين أصحابًذرع ونصفا، ذكر االختالف في رواية أ

ٕ زيادة نصف ذراع كزيادة ذراع كامل، والمشتري بالخيـار إن شـاء أخـذه بأحـد عـشر درهمـا، وان )٧(]عنه 
ٕشـاء تــرك، ونقـصان نــصف ذراع كــال نقـصان، ولكــن لــه الخيـار، أن شــاء أخــذه بأحـد عــشر درهمــا، وان  ً

   .)٨(ألجل النقصانمن شيء؛ شاء ترك، وال يطرح من الث
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  .٥/١٦٠: بدائع الصنائع . إنما يجري مجرى الصفة على اإلطالق إذا لم يفرد كل ذراع بثمن على حدة 

   . ١/٤٠٠: ، وروضة القضاة ١٤/٨٧: ، والمبسوط ١/٤٥٥: فتاوى السغدي :  ـ ينظر 3
  ] .صفقة ) [أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  4
ًرد به كل ذراع بثمن على حدة فال يجري مجرى الصفة مطلقا، بل يكون أصال من وجه وصـ إذا أف 5 فمـن حيـث : فة من وجه ً

دة، كـان كـل ًفيها يوجب  تعيب الباقي، كانت الزيادة صفة بمنزلة الجـودة، ومـن حيـث إنـه سـمى لكـل ثمنـا علـى حـإن التبعيض 
ل فمــن حيــث أنهــا صــفة كانــت للمــشتري؛ ألن الــثمن يقابــ:  مــن وجــه صــفةوًفكانــت الزيــادة أصــال مــن وجــه ًذراع معقــودا عليــه 

ًأصل ال يسلم له إال بزيادة ثمن اعتبارا للجهتـين جميعـا بقـدار اإلمكـان األصل ال الصفة، ومن حيث أنها  وأمـا الخيـار فوجـب . ً
ـــم يكـــن لزومهـــا ظـــاهرا عنـــد العقـــد واخمـــه األخـــذ، ال محالـــة يلزمـــه زيـــادة لـــه، ألنـــه لـــو لز : بـــدائع الـــصنائع . تـــل رضـــاه ًثمـــن ل

   . ٢/١٢: ومجمع األنهر ، ٧ـ٤/٦: حقائق مع حاشية الشلبي ، وتبيين ال١٦١ـ٥/١٦٠
ٕ ـ فـي حالـة نقـصان الـذرعيات ذراعـا فـأكثر وافـراد كـل ذراع ثمـن علـى حـدة، إن شـاء طـرح قـدر الن6 ًقـصان وأخـذ البـاقي اعتبـارا ً

: وبــدائع الــصنائع ، ١٤/٨٧: ، والمبــسوط ١/٤٥٥: فتــاوى الــسغدي : ظــر ين. ٕاألصــالة، وان شــاء تــرك؛ لتفــرق الــصفقة لجهــة 
   .٤/٥٤٤: ، ورد المحتار ٤/٧: الحقائق مع حشية الشلبي ، وتبيين ٥/١٦١
 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  7
ــ قــال الكاســاني  8 نقــصان؛ ألن النــاس فــي جعــل أبــو حنيفــة زيــادة نــصف ذراع بمنزلــة ذراع تــام، ونقــصان نــصف ذراع كــال : ـ

ًبياعــاتهم وأشــريتهم ال يعــدون نقــصان نــصف ذراع نقــصانا، بــل يحــسبونه ذراعــا تامــا، فبنــى األمــر العــادات فــي  ً فــي ذلــك علــى ً
افـق قـول إال أن ما نقلته كتب الحنفية ذكرت هذا القـول ألبـي يوسـف، ولـم أجـد مـا يو. ٥/١٦١: الصنائع بدائع . تعامل الناس 
          =: وتبيــين الحقــائق مــع حاشــية الــشلبي،٣٥١: للبــزدوي : شــرح الجــامع الــصغير : ينظــر . الكاســاني مــا ذكــره األســبيجابي إال 
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زيـــادة نــصف ذراع كــال زيـــادة، فيأخــذه المـــشتري بجميــع الــثمن، وال خيـــار لــه، ونقـــصان : وقــال محمــد 
   .)٢(ٕسعة دراهم، وان شاء ترك كنقصان ذراع كامل، وله الخيار، إن شاء أخذه بت)١(نصف ذراع

  ذراع يـزاد علـى الـثمن نـصف درهـم، ولـه الخيـار إن شـاء أخـذه)٣(]نصف [ زيادة : وقال أبو يوسف 
 ولـه الخيـار، ٕبعشرة دراهم ونصف، وان شاء ترك، ونقصان نصف ذراع ينقص من الثمن نصف درهـم،

ًإن شاء أخذه بتسعة دراهم ونصف، وان شاء ترك، اعتبارا للجزء ب ، وكذلك هذا الحكم فـي جميـع )٤(الكلٕ
 والخشبة وغيرهما، وكذلك كل وزني إذا كان في تبعيضه مضرة عبـارة عـن الـصفة، ضالذرعيات، كاألر

، أو مـا أشـبه )٥(ًع مـن رجـل إنـاء مـصوغا مـن نحـاس، أو صـفريـكذكر الـذراع فـي الـذرعيات، وهـو أن يب
ً أزيـد، أو أنقـص وسـمى لكـل مـن منهـا ثمنـا)٨(]ه فوجـد [ )٧(بمائـة ذرع )٦(لى أن وزنـه عـشرة أمنـاءذلك ع ٍ 

         بعتٕ، واذا قال)٩(على حدة، أو لم يسم، فهو على ما ذكرنا

                                                                                                                                                         

، ٢/١٤: ، ومجمــع األنهــر ٥/٣١٦: ، والبحــر الرائــق ٦/٢٧٨: وشــرح فــتح القــدير ، ٦/٢٧٨: ، والعنايــة شــرح الهدايــة ٤/٨=
مطبوع بهـامش مجمـع األنهـر فـي ) : هـ ١٠٨٨ت ( ب بعالء الحصكفي الملقمحمد بن علي : ى في شرح الملتقى والدر المنتق

  .   ١٤/ ٢: هـ ١٣٢٧المطبعة العثمانية، : ر شرح ملتقى األبح
   ) . أ ( مكررة في نسخة ] نصف ذراع [  ـ 1
 وال يعدونه يع عادة،جعل محمد ذلك ألن الباعة يسامحون في زيادة نصف ذراع على القدر المسمى في الب: ـ قال الكاساني  2

 نقــصان تلــك الزيــادة ملحقــة بالعــدم عــادة، كأنــه لــم يــزد، وكــذا يــسامحون فيعــدون نقــصان نــصف ذراع فــي العــاداتزيــادة فكانــت 
إال أن كتب الحنفية نقلـت هـذا القـول عـن أبـي حنيفـة،ولم  . ٥/١٦١: بدائع الصنائع . بتعامل الناس ذراع كامل،فتركنا القياس 

، وتبيـــين ٣٥١: للبـــزدوي : شـــرح الجـــامع الـــصغير : ينظـــر . إال مـــا ذكـــره الكاســـاني   - رحمـــه اهللا - قـــول األســـبيجابي يوافـــق
، ٥/٣١٦: ، والبحـر الرائـق ٦/٢٧٨: ،  وشرح فتح القـدير ٦/٢٧٨: الهداية ، والعناية شرح ٤/٨: شية الشلبي الحقائق مع حا
  .٢/١٤: ، والدر المنتقى ٢/١٤: ومجمع األنهر 

بــدائع : ينظــر . اســاني  ذلــك بمــا يــستقيم بــه الكــالم ويوافــق مــا جــاء بــه الكأثبتنــاوفين ســقطت مــن النــسختين و ـ مــا بــين المعقــ3
   .٥/١٦١: الصنائع 

 كتــب الحنفيــة إال أن . ٥/١٦١: بــدائع الــصنائع . القيـاس مــا قالــه أبــو يوسـف، وهــو اعتبــار الجــزء بالكـل :  ـ قــال الكاســاني 4
شــرح الجــامع : ينظــر :  إال مــا ذكــره الكاســاني - رحمــه اهللا -وافــق قــول اإلمــام األســبيجابي محمــد، ولــم ينقلــت هــذا القــول عــن 

: ، وشــرح فــتح القــدير٦/٢٧٨: لهدايــة ، والعنايــة شــرح ا٤/٨: الحقــائق مــع حاشــية الــشلبي ، وتبيــين ٣٥١: للبــزدوي : الــصغير 
    .  ٢/٤١ :، والدر المنتقى ٢/١٤: األنهر، ومجمع ٥/٣١٦: ، والبحر الرائق ٦/٢٧٨
المطلــع علــى أبــواب . ار ًضــرب مــن النحــاس، الخــالي مــن األشــياء، الواحــد والجمــع فيــه ســواء، ويجمــع أيــضا أصــف: الــصفرـــ  5

  .١/٥١٦: باب الصاد : ، والمعجم الوسيط ١/١٣٣ :المقنع 
.  والتثنيــة منــانّم، مــن بالتــشديد مفــرده، المنــا، وهــو معيــار قـديم كــان يكــال بــه، أو يــوزن؛ ويثنــى منــوان، وفــي لغــة تمــي:أمنــاءــ  6

وأما . ٢/٨٨٩: باب الميم : ، والمعجم الوسيط ٥٨٢الميم مع النون وما يثلثهما : ، والمصباح المنير ١٥/٣٣٩: تهذيب اللغة 
 .٢١٠: المقادير الشرعية . غرام ٢٨٥٦فيساوي تقديره بالوزن المعاصر 

  .  ليستقيم الكالم ]ذراع[  أو تصحح اواألولى حذفه) . ب ( لم تذكر في نسخة ] ذرع [ ـ  7
 ] .وحدة ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  8
: بــدائع الــصنائع. وجــب تعيــب البــاقي ًـــ ألن الــوزن فــي مثلــه يكــون ملحقــا بالــصفة بمنزلــة الــذرع فــي الــذرعيات؛ ألن تبعيــضه ي 9
 .٥/٣١٥: والبحر الرائق ، ٥/١٦١
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ذلــك، فهــو علــى التفــصيل الــذي   بمائــة درهــم، فوجــدها اقــل مــن)٢( علــى أنهــا مثقــاالن)١(منــك هــذه الــدرة
   .ذكرنا

 مائة بعشرة دنـانير، وتقابـضا ثـم وجـد وزنـه مـائتين، )٣(]وزنه [ ًولو باع مصوغا من الفضة على أن 
فالمـشتري  ٕ، وان وجـدها ثمـانين، أو تـسعين)٤(فهذا كلـه للمـشتري بعـشرة دنـانير، وال يـزاد فـي الـثمن شـيء

ّبالخيــار علــى مــا ذكرنــا، واذا ســم أنهــا مائــة بعــشرة  علــى بعــت منــك: ًرة ثمنــا علــى حــدة، فقــالى لكــل عــشٕ
إن علــم ذلــك قبــل : ة وخمــسين، فإنــه ينظــردنــانير،  كــل وزن عــشرة بــدينار، وتقابــضا، ثــم وجــد وزنــه مائــ

ًالتفرق  باألبـدان، فلـه الخيـار، إن شـاء زاد فـي الـثمن خمـسة دنـانير، وأخـذ كلـه بخمـسة عـشر دينـارا، أو 
، ولـه الخيـار فـي البـاقي، إن شــاء )٦(م بعـد التفــرق بطـل البيـع فـي ثلـث المــصوغٕ، وان علـ)٥(إن شـاء تـرك

 فــي األعيــان عيــب، )٧(ٕوان شــاء رد الكــل، واســترد الــدنانير؛ ألن األشــقاص رضــي بثلثيــه بعــشرة دنــانير،
ّوان وجد وزنه خمسين، وعلـم ذلـك قبـل التفـرق، أو بعـده، فلـه الخيـار، إن شـاء رده واسـترد عـشرة دنـانير  ٕ

  . شاء رضي به، واسترد من الثمن خمسة دنانير ٕوان

   .ًوكذلك لو باع مصوغا من ذهب بدراهم، فهو على التفصيل 

ًولو باع مصوغا من الفضة بجنسها، أو مـصوغا مـن الـذهب بجنـسه مثـل وزنـه علـى   وزنـه )٨(]أن [ ً
الـثمن   إن شـاء زاد فـي بمائة، ثـم وجـده أكثـر مـن ذلـك، فـإن علـم الزيـادة قبـل التفـرق فلـه الخيـار،)٩(مائة

ٕقدر وزن الزيادة، وأخذ الكل، وان شاء ترك، وان علم الوزن بعد التفرق، بطل البيع في ٕ  
      
  

                                                 
: ، والمعجـم الوسـيط ١٩٢ثهمـا الـدال مـع الـراء ومـا يثل: المـصباح المنيـر . ؤة العظيمـة الكبيـرة  واحدة الدر، وهي اللؤلـ:الدرةـ  1

  .١/٢٧٩: الدالباب 
ــ  2 هــو مــن : ًواصــطالحا . ٤٨: اإليــضاح والتبيــان فــي معرفــة المكيــال والميــزان. اســم لمــا ثقــل صــغر أم كبــر :  لغــة:المثقــالـ

ــدينار شــيئا هــوحــدات الــوزن المعروفــة، وقــد اعتبــر الفقهــاء وأ ــةًل اللغــة المثقــال وال ــدينار أصــغر مــن ،  ًواحــدا إال الحنابل قــالوا ال
، ومعجم ١/٦٠١ :٢ر، طالعربي بمصالقاهرة، مطابع دار الكتاب : ريعبدالرحمن الجز: الفقه على المذاهب األربعة. قال المث

  .٢٠١: المقادير الشرعية. ًا غرام٤‚٢٥وأما ما يعادله في الوزن المعاصر، فهو يساوي  .٤٠٤: لغة الفقهاء
 ] .وزن ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  3
، ٥/٣١٥: البحـر الرائـق ، و٥/١٦٢: بـدائع الـصنائع . ـ ألن الزيادة فيه بمنزلة الـصفة، والـصفات المحـضة ال يقابلهـا الـثمن  4

 . ٣/١٢٥: الهندية والفتاوى 
   . نفسهاالمصادر. ـ ألن ساعات المجلس لها حكم ساعة العقد  5
  .٥/١٦٢: بدائع الصنائع . ـ النعدام التقابض فيه  6
   .١/٤٨٩باب الشين : المعجم الوسيط . جمع الشقص القطعة من الشيء، والتشقيص التجزئة  :األشقاص. ـ 7
 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  8
 ] .مائة [ بدال من ] بمائة ) [ ب ( ـ في نسخة  9
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ّ، وان وجد أقل مما سـمى، )١(الزيادة ء رضـي بحـصته مـن الـثمن واسـترد فـضل  الخيـار، إن شـا)٢(]فلـه [ ٕ
ّالثمن، وان شاء رد واسترد ّ جميع الثمن، سواء سمى الجملة أو سم◌ى لكل )٣(ٕ [ ً درهم درهما؛ )٤(]وزن [ ّّ

 عند مالقاة الجنس ال يجوز إال سواء بسواء في الوزن، فصار كأنـه سـمى ذلـك وان لـم يـسم إال )٥(]ألن  ٕ ّ
  .الجملة 
ّوأما تبر
وأمـا الحكـم فـي  .ّضة، فلـيس فـي تبعيـضه مـضرة، فحكمـه كحكـم سـائر الوزنيـات  الذهب والفـ)٦(

ًإن كــان عــدديا متقاربــا كــالجوز والبــيض، فحكمــه كحكــم الكيلــي والــوزني، ويتعلــق : العــددي، فإنــه ينظــر  ً
ًالعقد بمقداره على ما ذكرنا من التفصيل فيما إذا سمى للكل ثمنـا واحـدا، أو ً  ًلكـل واحـد ثمنـا علـى ّسـمى ّ

ًحدة، وان كان عدديا  بعـت منـك : كما إذا قـال ًثمنا،  كالغنم ونحوها، فإن لم يسم لكل واحد)٧(]ًمتفاوتا [ ٕ
كـل شـاة بعـشرة دراهـم، فـإن وجـده : ّ من الغنم على أنه مائة بألف، أو سمى، كما إذا قـال )٨(هذا القطيع

ً، وان وجده زائدا، فالبيع فاسد في)٩(]ونعمت[مائة كما سمى، فبها  ً الكل سواء سـمى لكـل واحـد ثمنـا، أو ٕ ّ
لـــم يـــسم؛ ألن الزيـــادة غيـــر داخلـــة تحـــت العقـــد، وهـــي مجهولـــة، فـــصار البـــاقي مجهـــول بجهالـــة الزيـــادة، 
وجهالة المبيع تبطل البيع، سـمى لكـل واحـد منهـا ثمنـا أو لـم يـسم،وان وجـده أقـل، إن لـم يـسم لكـل واحـد  ٕ ّ ً ّ

ًثمنــا، فــالبيع فاســد أيــضا؛ لجهالــة الــ ثمن؛ ألنــه يحتــاج إلــى أن يطــرح ثمــن الواحــد مــن جملــة الــثمن وهــو ً
ـــا علـــى ـــة حـــصة الغائـــب، وان ســـمى لكـــل واحـــد منهـــا ثمن ـــاقي مجهـــوال بجهال ًمجهـــول، فـــصار ثمـــن الب ًّ ٕ 

وحــصة البــاقي   معلــوم وهــو عــشرة،)١٠(]مــن الــثمن [فــالبيع جــائز؛ ألن حــصة الغائــب   حــدة،>١٢١و<
 ،)١١(لتفرق الصفقة عليـه ٕوان شاء ترك؛ ّلباقي بما سمى من الثمن،معلوم،ولكن له الخيار إن شاء أخذ ا
   .)١٢(]المتفاوت [ وكذلك الحكم في جميع العددي 

                                                 
  .٥/١٦٢: بدائع الصنائع . د في قدر الزيادة  يوجبض شرط بقاء الصرف على الصحة، ولم التقاـ ألن 1
 ] .وله ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  2
  ] .استرد [ بدال من ] يسترد ) [ ب ( ـ في نسخة  3
 ] .وزني ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  4
 ) .أ ( ة ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخ 5
   . ٥٨التاء مع الباء : ، والمغرب١٨ :طلبة الطلبة.  أو غير مصوغ فتات الذهب والفضة غير مضروب: التبرـ  6
 ] .ًمتقاربا ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  7
   .٢/٧٤٦باب القاف : المعجم الوسيط . الطائفة، والجمع قطعان : القطيعـ  8
 ] .نعمة ) [ أ ( خة ـ ما بين المعقوفين في نس 9

  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  10
ٕبكـم يقـوم مـا ذهـب منهـا، وان  إذا كان لم يسم، فالبيع فاسد؛ ألنه ال يدري ذلك في حالة النقصان)  رحمه اهللا( ـ ذكر محمد  11

: األصـل : ينظـر. ٕمى، وان شـاء تـرك نهـا بمـا سـًلكل ثـوب ثمنـا، فـإن البيـع جـائز، والمـشتري بالخيـار إن شـاء أخـذ كـل مّسمى 
ي الكل بناء على  فالبيع فاسد ف، فأما عند أبي حنيفةهذا مذهبهما: من أصحابنا من قال : الكاساني، فقال ، أما ٨٦ – ٥/٨٥

ى نا علـٕأن الصفقة إذا أضيفت إلى ما يحتمل العقد والى ما ال يحتمله؛ فالفساد يشيع في الكل، وأكثـر أصـحابأن المذهب عنده 
. لم يجز البيع فـي الكـل عنـد أبـي حنيفـة، ويجـوز عنـدهما : ومن الذين  قالوا  . ٥/١٦٢: الصنائع بدائع . أن هذا بال خالف 

   .٢٨: النظر تأسيس : ينظر . بو زيد الدبوسي هو أ
  ] .المتقارب ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  12
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ّ درهمـا وسـمى جملتـه مائـة، فـالبيع بعت منك هذا القطيع من الغنم على أن كل شاتين بعـشرين: ولو قال  ً
ّفاســد، وان وجــده كمــا ســمى؛ ألن ثمــن كــل واحــد منهــا مجهــول؛ ألن كــل شــاة منهــا إنمــا تعــرف حــصتها إذا  ٕ
ضــمت إليهــا شــاة أخــرى، وال يــدري أي شــاة تــضم إليهــا حتــى يعــرف حــصتها، فــإذا ضــمت إليهــا شــاة أخــرى 

هــذا كلــه إذا ،)١(ون حــصتها أقــل، وذلــك ال يجــوزٕأردى يكــون حــصتها أكثــر، واذا ضــمت إليهــا شــاة أجــود يكــ
  . جملة المبيع من الكيلي، والوزني، أو من الذرعي، أو من العددي )٢(]ّوسمى [باع 
  )٣(]البيع بجهالة جملة المبيع [ 

فأمـا إذا بـاع ولــم يـسم جملتـه، نحــو أن يقـول  بعــت منـك هـذه الــصبرة بعينهـا كـل قفيــز منهـا بــدرهم، : ّ
ّيجـوز البيـع فـي قفيـز منهـا بـدرهم، وال يجـوز البيـع فـي البـاقي إال  : )٤(]رضي اهللا عنـه [ قال أبو حنيفة 

ٕإذا علــم المــشتري جملــة القفــزان قبــل االفتــراق، فلــه الخيــار إن شــاء أخــذ كــل قفيــز بــدرهم، وان شــاء تــرك 
    .)٥(ويلزمه البيع في قفيز بدرهم

 البيع في جميع الصبرة كل قفيز منها بدرهم يجوز : )٦(]رضي اهللا عنهما [ وقال أبو يوسف ومحمد 
    .)٧(سواء علم جملته في المجلس، أو بعد االفتراق

بعـت منـك هـذه  الـصبرة كـل قفيـز منهـا بـدرهمين، أو كـل ثالثـة أقفـزة بثالثـة دراهـم، : وكذلك لو قـال 
فــي  كــمفهــذا علــى االخــتالف، وكــذلك هــذا الحكــم فــي الــوزني الــذي لــيس فــي تبعيــضه مــضرة، فأمــا الح

  قال بعت منك هذا الثوب كل ذراع منها بدرهم، ولم يسم جملة الذرعان، أو: الذرعي، إذا قال 

                                                 
 يــضم مــع الجيــد  تــرى أنهــا فيهــا الغــالي والــرخيص والجيــد والــردئ، فــأي شــيءـــ البيــع باطــل ال يجــوز مــن قبــل أنهــا مختلفــة أال 1

ًرديئــا أم جيــدا،  اد اإلجمــاع علــى فــس: ( ، وذكــر الكاســاني ٥/٨٨: األصــل . ًأو بمــا  يــرد إذا وجــد عيبــا، فهــذا باطــل ال يجــوز ً
ون، والمعـدود المتقـارب، إن الواحـد واالثنـين بين المعدود المتفاوت وبين المـذروع، والمكيـل والمـوزالبيع في الكل، ثم ذكر الفرق 

ٕالمجلــس واختــار البيــع يجــوز بــال خــالف وههنــا ال يجــوز فــي االثنــين بــال خــالف وان علــم ٕهنــاك علــى االخــتالف، واذا علــم فــي 
لمــانع جهالــة الــثمن وهــي محتملــة االرتفــاع والــزوال  ثمــة بــالعلم بــالمجلس فكــان اأن المــانع هنــاك : يــع ووجــه الفــرق واختــار الب

: بـدائع الـصنائع ) . ألن ثمة كل واحد منهما مجهول ال يدرى كم هـو ً ههنا ال تحتمل االرتفاع أصال؛ يحتمل الزوال، والجهالة
 .    ٤/٥٤٠: المحتار ، ورد ٥/٣١١:  في  البحر الرائق، ويراجع هذه المسألة٥/١٦٩
 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  2
 .فين من زيادتي ـ ما بين المعقو 3
  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  4
ــ ينظــر  5 : للبــزدوي: ، وشــرح الجــامع الــصغير ٣/٦١: للجــصاص : ، وشــرح مختــصر الطحــاوي ٧٩: مختــصر الطحــاوي : ـ

: شـــية الـــشلبي ، وتبيـــين الحقـــائق مـــع حا٥/١٥٩: ، وبـــدائع الـــصنائع ١/٣٩٩: ، وروضـــة القـــضاة ١٣/٦: والمبـــسوط ، ٥٠٠
وهو تعذر الصرف إلى الكل؛ لجهالة المبيع والثمن، فيصرف إلى األقل : وجه قوله : وذكر فيه . ٦/٢٦٧: ، والعناية ٥/١٢٢

 . الجهالة بتسمية جميع القفزان أو بالكيل في المجلس ٕمعلوم، واال أن تزول 
 ) .أ (  ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة 6
  .٧٩: مختصر الطحاوي .  وبه نأخذ هذا هو الصحيح،: طحاوي قال ال. المصادر نفسها : ـ ينظر  7
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ذه األرض كــل بعــت هــذه األرض كــل ذراع منهــا بــدرهم، ولــم يــسم جملــة الــذرعان، أو قــال بعــت منــك هــ
ال يجوز البيـع فـي الكـل، ال فـي الـذراع الواحـد،  : )١(]رحمه اهللا تعالى [ ذراع منها بكذا، قال أبو حنيفة 

ـــة المبيـــع؛ ألن بيـــع )٢(وال فـــي البـــاقي ـــذراع ال يجـــوز بجهال ـــذراع [ ، أمـــا البيـــع فـــي ال ـــة   مـــن)٣( ]ال الجمل
ذا علم المشتري جملته في المجلس، فلـه الخيـار، مجهول، وال يجوز البيع في الباقي لجهالة الثمن، إال إ

  .ٕوان تفرقا قبل العلم تأكد الفساد 
ّكــل ذراع بمــا ســمى مــن ، يجــوز البيــع فــي الكــل : )٤( ]رضــي اهللا عنهمــا [ وقــال أبــو يوســف ومحمــد 

، وقال  فرق بينهما)٦( ]رضي اهللا عنه [ وأبو حنيفة ،  كما قاال في الكيلي والوزني ،)٥(والخيار له، الثمن
ال يجـوز البيـع فـي : ّ بين مقداره بما سمي له الثمن، وههنـا يقـول )٧( ]فيما [ الكيلي والوزني يجوز البيع 

الكـــل؛ ألن بيـــع القفيـــز مـــن الـــصبرة جـــائز؛ ألنـــه ال يتفـــاوت، وبيـــع الـــذراع مـــن الجملـــة ال يجـــوز؛ ألنـــه 
هـذا الثـوب كـل ذراعـين بـدرهمين، بعـت منـك : وكـذلك إذا قـال . ّمتفاوت، وألنه في فصله مـضرة للبـائع 

أو قال كل ثالثة أذرع بثالثة دراهم، فعلـى هـذا االخـتالف، وكـذلك الحكـم فـي الـوزني الـذي فـي تبعيـضه 
  .ّمضرة
ًا في العددي، فإنه ينظر إن كان عدديا متقاربا، فـالحكم ّوأم  مـا ذكرنـا فـي الكيلـي والـوزني، )٨(]فيـه [ ً

ًوان كان متفاوتا، نحو أن يقول  بعت منك هذا القطيع من الغنم كل شاة منها بعشرة دراهم، فهو علـى : ٕ
   .هذا االختالف الذي ذكرنا في الذرعي 

ًت منــك هــذا القطيــع مــن الغــنم كــل شــاتين بعــشرين درهمــا، ال يجــوز البيــع فــي قــولهم بعــ: ولــو قــال 
ً، وان علــم الجملــة فــي المجلــس، وأجــاز البيــع ال يجــوز أيــضا؛ ألنــه يكــون)٩(ًجميعــا  ثمــن كــل واحــد منهــا ٕ

  .ًمجهوال ال يدري كم هو، فال يجوز 
  

                                                 
 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  1
: ، والمبـــسوط٤٩٨:للبـــزدوي : الـــصغير ، وشـــرح الجـــامع ٣/١٤٤١: ، ومختلـــف الروايـــة ٨٨ ـ ٥/٨٧: األصـــل : ــــ ينظـــر  2

وينظـر فـي . اع منهـا رهـا، فـال يمكـن تـصحيح العقـد فـي ذرألن قيمـة الـذرعان تتفـاوت فـي مقـدم الـدار ومؤخ:  فيه ، وقال١٣/٦
أن : أحـدهما : اليصح عند أبي حنيفة لـوجهين : وقال فيه  . ١/١٨٧ :، والجوهرة النيرة١/٣٩٨: روضة القضاة: هذه المسألة

  .أنه ال يمكن تسليمه إال بضرر على البائع : والثاني . الذرع في الثوب يختلف 
  ] .الذرع ) [ أ ( ي نسخة ـ ما بين المعقوفين ف 3
  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  4
  .المصادر نفسها: ـ ينظر  5
  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  6
  ] .مما ) [أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  7
 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  8
: ، والبحـر الرائـق ٥/١٥٩ :، وبدائع الصنائع ٥/٨٨: األصل : غيرها إليها ينظرانضمام ـ ألن كل شاة ال يعرف ثمنها إال ب 9
  . ٣/١٢٣: والفتاوى الهندية ، ٥/٣١١
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ّبعت منك هـذه الـصبرة بمائـة درهـم كـل قفيـز بـدرهم، ولـو يـسم جملـة الـصبرة، ولكـن سـمى : ولو قال  
 وجعل تسمية جميع الثمن كتسمية جميع المبيـع، ولـم )٢(أنه يجوز : )١(ههناجملة الثمن، ذكر الطحاوي 

بعـت منـك هـذه : ّ هذا في الكتب إال أنـه صـحيح، فـصار كأنـه قـال - )٣( رحمه اهللا تعالى-يذكر محمد 
  . )٤(]بالصواب [كرناه، واهللا أعلم الصبرة على أنها مائة قفيز كل قفيز بدرهم، فالجواب فيه ما ذ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

     

                                                 
 ] .هاهنا ) [ ب ( ـ في نسخة  1
 .ًأن هذا قولهم جميعا : وذكر فيه . ٧٩: مختصر الطحاوي : ـ ينظر  2
 ) .ب ( سقطت من نسخة ] رحمه اهللا تعالى [ ـ  3
 ) .أ ( ما بين المعقوفين سقطت من نسخة ـ  4



   )١٦٣ (           باب المصراة            _     كتاب البيوع                    النص المحقق    

  )١(باب المصراة                             
  )٢(]ما يوجبه عيب التصرية [       

ٕواذا اشـترى الرجـل  : )٤(]نـه رضـي اهللا ع[ قـال أبـو حنيفـة  : ـ رحمـه اهللا تعـالى ـ)٣(قـال أبـو جعفـر
ّناقة، أو بقرة، أو شاة على أنها لبون، فحلبها مرة بعد مرة، فتبين له نقصان لبنها أنها مصراة، فإنه  ّ

   .)٦(عليه دون لبنها وال مع لبنها )٥(ّيرجع على بائعها بنقصان عينها، وليس له أن يردها
ّوانما لم يكن له حق الرد؛ ألن اللبن زيادة منفصلة ّ متولدة منها، وذلك يمنع الـرد بالعيـب كمـا إذا وجـد بهـا ٕ

  . )٨(، وهو قول أبي يوسف في الظاهر)٧(]رضي اهللا عنهما [ ًعيبا آخر، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد 
ًأنه يردها ويرد معها صاعا مـن تمـر،  : )١٠(]رحمه اهللا [  عن أبي يوسف )٩(وروى أصحاب األمالي ّ ّ

   .)١٢( الشافعي، وهو قول)١١(ويحبس لبنها

، )١٣(أنــه لــو  وجــد بهــا عيبــا آخــر دون التــصرية، فإنــه ال يردهــا بالعيــب ويرجــع بالنقــصان: وأجمعــوا 
  :  أنه قال �، وهو ما روى عن رسول )١٥( الثانية بالحديث)١٤(واحتج أبو يوسف في هذه الرواية

     
                                                 

.  ليغتــر بهــا المــشتري ّيجمــع ويحــبس، حتــى صــار ضــرعها كالــصرة؛: وهــي التــي يــصرى اللــبن فــي ضــرعها، أي : المــصراةــ  1
   . ١١١: كتاب البيوع : ، وطلبة الطلبة ١٣/٣٨: المبسوط 

 .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  2
  .، وقد تقدمت الترجمة لهام الطحاويالمقصود به االم: أبو جعفر - 3
 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  4
   .٨٠: مختصر الطحاوي ] . أن يردها [ بدال من ] ردها : [ ـ في قول الطحاوي  5
فـة ومحمـد ـ هـذا قـول أبـي حني: ٕفي بداية القول، وانما جعلها في آخره ثم قال ] قال أبو حنيفة [ ـ في قول الطحاوي لم يجعل  6

  .المصدر نفسه . عنهما ـ وهو قول أبي يوسف رضي اهللا عنه القديم ي اهللا رض
 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  7
 .المصدر نفسه : ـ ينظر  8
 .  الـسلف جمع اإلمالء، وهو ما يقولـه العـالم بمـا فـتح اهللا عليـه مـن ظهـر قلبـه، ويكتبـه التالمـذة، وكـان ذلـك عـادة:األمالي ـ  9

  .١/٤٧: وهبة الزيحيلي . د . أ : وأدلته الفقه اإلسالمي 
 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  10
روي عـن أبـي يوسـف  : وقـال الطحـاوي.٣/٦٢: للجـصاص : ، وشرح مختصر الطحـاوي ٨٠: مختصر الطحاوي : ـ ينظر 11

 .عليه قيمته : ه قال بالمشهور عنه، وهو قول ابن أبي ليلى، إال أنغير أنه ليس 
  .٨/٦٦٥، وباب الخالف في المصراة ٨/١٨٠باب بيع المصراة : للشافعي : األم : ـ ينظر12
   .١٣/١٠٣: ، والمبسوط ٣/٥٨: ، ومختصر اختالف العلماء ٥/١٨٥: األصل : ـ ينظر13
 .٢٢٨: لفقهاء ة امعجم لغ. لى واحد من فقهاء السلف إسنادها إ:  رواية المسألة الفقهية :الروايةـ  14
ًضـد القـديم؛ ألنـه يحـدث شـيئا فـشيئا ويـستعمل فـي قليـل الكـالم وكثيـره : لغـة :الحـديثـ  15 . ٢/١٣١) حـدث : ( بلـسان العـر. ً

  . ٢٤: عبد الكريم زيدان: علوم الحديث. رير، أو صفة خلقية  من قول، أو فعل، أو تق�ما أثر عن النبي : ًواصطالحا



   )١٦٤(                      باب المصراة      _   كتاب البيوع                  النص المحقق    

: وايـات، وفي بعـض الر)٣())، فهو بأحد النظرين إلى ثالثة أيام)٢( ])١(فوجدها محفلة[ من اشترى شاة ((
خطها ردهـــا، ورد معهــا صـــاعا مـــن ٕ فهــو بخيـــر النظــرين إلـــى ثالثــة أيـــام إن رضــيها أمـــسكها، وان ســ((
   . )٤())تمر

   .)٥(ً ليجمع لبنها أيامامشدودة الضرع؛: ّمحفلة : ومعنى قوله 
النظر األولى عند الحلبـة األولـى، والنظـرة األخـرى عنـد : بأحد النظرين، قال بعضهم : ومعنى قوله 
   .)٦(الحلبة األخرى

ولـو .   )٧(نظـرة لنفـسه باالختيـار واإلمـساك، ونظـرة للبـائع بـالرد والفـسخ: ومعنى قولـه بخيـر النظـرين
أخرى، فتبـين  لوءة الضرع، وهو يرى إنها لبون بغير شرط، ثم حلبهامرةاشترى بقرة، أو ناقة، أو شاة مم

   هي أن يجعل البائع ضرعها:  مصراة، والمصراة )٩( لبنها أنها كانت)٨(له بنقصان

     
                                                 

تلبهـا المـشتري حـسبها و البقرة، او الناقة ال يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها، فـإذا اح الشاة، أـ: ّالمحفلة ـ  1
: وقـال فيـه .  ١١/١٥٧) حفـل : ( ، ولسان العـرب ٤٠٩ ـ ١/٤٠٨) حفل : ( النهاية في غريب األثر . في ثمنها غزيرة،فزاد 
  .والمصراة واحدة المحفلة 

  ) .أ ( من نسخة ـ ما بين المعقوفين سقطت  2
لغنم فمن إبتاع مصراة فهـو  ال تصروا اإلبل وا: (( ـ أخرجه اإلمام إسحاق بن راهويه واإلمام أحمد ـ رحمهما اهللا تعالى ـ يلفظ  3

شوا، وال بيــع بعــضكم ٕالنظــرين إن شــاء أمــسكها، وان شــاء ردهــا بــصاع مــن تمــر، وال تــسأل المــرأة طــالق أختهــا، وال تناجــبــآخر 
. د : ق ، تحقيـ)هـ ٢٣٨ت ( مسند إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي )) . وال  بيع حاضر لباد ض على بيع بع

ل  مـا يـروى عـن رجـا١/٢٠٣: م ١٩٩١هــ ـ ١٤١٢، ١البلوشـي، المدينـة المنـورة، مكتبـة اإليمـان، طعبد الغفور بن عبـد الحـق 
قــال  . ٩٤٣٧مــسند أبــي هريــرة رقــم الحــديث ٢/٤٢٠:  بــن حنبــل ،ومــسند أحمــد١٥٩الحــديث أهــل الكوفــة عــن أبــي هريــرة رقــم  

بيروت، دار : نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .  رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح:الهيثمي 
 .  الحاضر لباد  باب النهي عن التلقي وبيع ٤/١٤٧: هـ ١٤١٢الفكر، 

ٕ وان ال تصروا اإلبل والغنم ومن ابتاعهـا فهـو بخيـر النظـرين بعـد أن يحتبلهـا إن رضـيها أمـسكها،(( : ـ أخرجه البخاري بلفظ  4
 رقـم الحـديث بـاب النهـي للبـائع أن ال يحفـل اإلبـل والبقـر والغـنم٧٥٥/ ٢:صـحيح البخـاري )) . وصاعا من تمـر سخطها ردها 

ّهو فيها بالخيار ثالثة أيام إن شاء أمسكها، وان شاء ردمن ابتاع شاة مصراة ف: (( والطحاوي بلفظ وأخرجه مسلم  . ٢٠٤١ ها ٕ
ًورد معهـــا صـــاعا مـــن تمـــر  : وشـــرح معـــاني اآلثـــار . ١٥٢٤ث  حكـــم بيـــع المـــصراة، رقـــم الحـــدي٣/١١٥٨: صـــحيح مـــسلم )). ّ

ّه بينـه مـد بـن سـيرين فيـلـه طـرق وألفـاظ واخـتالف علـى مح: قال ابـن حجـر . باب المصراة وجاء الحديث بألفاظ مختلفة ٤/١٩
 ٣/٢٣: تلخيص الحبيـر . وكأنها مركبة من المعنى والتقدير فهو بخير النظرين ثالثا بعد أن يحلبها : ومسلم، ثم قال البخاري 

  . ١٥١٧ رقم الحديث ٢/٦٨. خالصة البدر المنير . الملقنوبمثله قال ابن . 
   .٥/٤٤: ، ورد المحتار ١٣/٣٨: المبسوط : ـ ينظر  5
  . ٢/٣٨١:  األسرار كشف: ـ ينظر  6
  .المصدر نفسه : ـ ينظر 7
  .بإسقاط الباء ] نقصان ) [ ب ( ـ في نسخة  8
  ] .دنت ) [ ب ( ـ في نسخة  9



   )١٦٥ (  باب المصراة                         _ النص المحقق                    كتاب البيوع    

ةّفي صر
، اختلـف المـشايخ )٢(ولم يحلبها، فاجتمع لبنها، وامتأل ضـرعها، ولـم تبـين أنهـا مـصراةً أياما، )١(
  .في هذا

هــو بمنزلـة الــشراء علــى أنهـا لبــون، ثــم وجـدها مــصراة فلــه أن يرجـع بحــصة العيــب  : )٣(قـال بعــضهم
  .ًعلى البائع، وجعلوا نفس التصرية عيبا 

ً لبـون، ولـم يجعلـوا التـصرية عيبـا، واألول أصـح؛ ال يكون بمنزلة الشراء على أنهـا : )٤(وقال بعضهم
، وهو أن يشتريها على أنها لبون، وجعـل ذلـك مـن الـشرط الـذي )٥(ألن الطحاوي أجاز البيع بهذا الشرط

أنه إذا اشترها على أنها حلوب، فالبيع : يرجع إلى بيان صفة المعقود عليه وذكر الكرخي في مختصره 
  .دم ، وقد ذكرناها فيما تق)٦(فاسد
  )٧(]ظهور العيب في األمة المشتراة بعد استغاللها [  

ًومن اشترى أمة فاستغلها، ثـم أصـاب بهـا عيبـا، ردهـا علـى بائعهـا واحتـبس غلتهـا وكانـت : قال 
   .)٨(]له [ طيبة 

ّالمبيـــع يـــدخل فـــي البيـــع ســـليما عـــن العيـــوب؛ ولهـــذا يثبـــت للمـــشتري خيـــار الـــرد بالعيـــب إال إذا كـــان  ّ ً
ً العقــد، فحينئــذ يــدخل فــي البيــع معيبــا بالعيــب الــذي علمــه المــشتري، وال )٩(ًلمــا بالعيــب وقــتالمــشتري عا

،وأخرجـه عـن حالـة الـصحة واالعتــدال )١٠(ّيثبـت لـه حـق الـرد بـه، ثــم العيـب مـا نقـص الـثمن عنـد التجــار
ّسواء كان يورث نقصانا فاحشا، أو نقـصانا يـسيرا فـي الـثمن بعـد أن كـان ممـا يعـده أهـل م ّ ً ً ً لـك الـصناعة ً

ّفإذا وجد عيبـا كـان قبـل العقـد، أو حـدث بعـد العقـد قبـل القـبض، فلـه الـرد سـواء كـان العيـب  .ًعيبا فيها  ً
ّكثيرا إال إذا اشترى وهو عالم بالعيب، أو قبضه وهـو عـالم بالعيـب وقـت القـبض، صـ ًقليال أو ًار راضـيا ً
  .)١١(بالعيب

                                                 
  .١٣/٣٨: ، والمبسوط ٢/٢٤١: ـ غريب الحديث البن سالم  1
   .  ١/٥١٢: باب الصاد : المعجم الوسيط .  ما يجمع فيه الشيء ويشد، وجمعها صرر :ة ّصرـ  2
    .٣/٥٨: مختصر اختالف العلماء : ينظر  .  ابن أبي ليلى وزفر ورواية عن أبي يوسف: ـ منهم  3
   .٣/٥٨: ينظر مختصر اختالف العلماء . أبو حنيفة ومحمد ورواية عن أبي يوسف : ـ منهم  4
 .١/٣٨٨: ، وروضة القضاة ٨٠: مختصر الطحاوي : ـ ينظر  5
  .١٣/٢٠: بسوط الم: ينظر . ـ نقل ذلك السرخسي  6
 .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  7
  ] .لها ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  8
 ) .أ ( هذه العبارة مكررة في نسخة ] ًإال إذا كان المشتري عالما بالعيب وقت [ ـ  9

سغدي قاعـدة تحديـد ذكـر الـو. ٢/٩٣: ، وتحفـة الفقهـاء ١/٣٨٤: روضـة القـضاة . ـ العيب هو ما نقص الثمن عند التجـار  10
  .٢/٨٨٩: النتف في الفتاوى ) . كل شيء ينقص الثمن فهو عيب (: العيب، فقال 

ة كـان قبـل القـبض أو ًقاعدة الرد بالعيب إذا وجد المشتري عيبا فـي الـسلع: ( ـ هذه قاعدة الرد بالعيب ذكرها السغدي، فقال  11
ًيرده قليال كان العيب أو كثيرا،بعده، فله أن   ولـه أن يرجـع  فـإن حـدث فيهـا عيـب آخـر، ثـم علـم بالعيـب األول فلـيس لـه أن يـردً

  .المصدر نفسه ) . العيبعلى البائع بنقصان 



   )١٦٦ (          باب المصراة                   _ع النص المحقق                      كتاب البيو

ّواذا وجد عيبا بعد ما زاد المبيع، فالزيادة ال تخلو إما أن ت       ً   كون منفصلة، أو متصلة، وكل واحدةٕ
   ّ، وال تخلو إما أن تكون قبل)١(]من األصل، أو غير متولدة [ ّمنهما ال تخلو إما أ ن تكون متولدة    
ًو بعده، والبيع ال يخلو إما أن يكون صحيحا، أو فاسدا القبض، أ   ً ّ    .  

  )٢(]زيادة المبيع في البيع الفاسد [ 
ًفأما إذا كان البيع فاسدا،  مـع [الفـسخ، والمبيـع يـرد علـى البـائع  و)٤(]ّالرد [  الزيادة ال تمنع )٣(]فإن [ ّ

 )٦(ًا إذا صــبغ الثــوب، أو كــان ســويقا إال إذا كانــت متــصلة غيــر متولــدة مــن األصــل نحــو مــ)٥(]الزيــادة 
   .)٧(ًفلته بالسمن أو بالعسل، انقطع حق البائع، وضمن قيمته أو مثله إن كان مثليا

ًولــو كــان المبيــع أرضــا فبنــى فيهــا، أو غــرس فيهــا، انقطــع حــق البــائع عنهــا، أو يأخــذ مــن المــشتري 
، ولــيس لــه ان يقلــع )٩(]عنــه رضــي اهللا  [ )٨(قيمــة األرض وقــت القــبض فــي قــول أبــي حنيفــة>١٢٢و<

ــــول أبــــي يوســــف  ــــاء، وفــــي ق ــــاء :  ومحمــــد )١٠(]رحمــــه اهللا [ األشــــجار والبن ــــع البن ــــستردها ويقل ــــه أن ي ل
  .)١١(واإلغراس
  )١٢(]االطالع على عيب في المبيع بعد زيادته قبل القبض [  

إن حـــدثت :  ينظــر ً، فوجـــد بــالمبيع عيبـــا بعــد حـــدوث الزيــادة، فإنـــه)١٣(]ًجــائزا [ ّفأمــا إذا كــان البيـــع 
ًالزيادة قبل القـبض، إن كانـت متـصلة متولـدة مـن األصـل، كـالكبر، والحـسن، والجمـال، ولـو كـان نحيفـا 

   فسمع، أو بيضاء إحدى العينين فانجلى البياض، أو ما أشبه ذلك، فإن ذلك ال )١٤(ًفسمن، أو أصما
                                                 

 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  1
 .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  2
 ] .قال ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  3
 ) .أ (  من نسخة ـ ما بين المعقوفين سقطت 4
 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  5
: لسان العرب . ع أسوقة  في الحلق، ويجمه طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير، سمي بذلك؛ النسياق:السويق - 6
 .١/٤٦٤) باب السين : ( ، والمعجم الوسيط ١٠/١٧٠)سوق (
ًـ ألن المبيع بيعا فاسدا، مضمون بالمثل  7    .٥/٣٨: بدائع الصنائع . أو بالقيمة ً
، والعنايـة ٤/٦٥: اشية الـشلبي ، وتبيين الحقائق مع ح٢/٦٣: ، وتحفة الفقهاء٣٦٥: للبزدوي: شرح الجامع الصغير: ـ ينظر 8
: ٦/٤٧١.  
 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  9

 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  10
مطبـوع ) : هــ ١٨٩ت ( ني لمحمد بن الحسن الشيبا: الجامع الصغير ،  ٣٦٥: للبزدوي : الجامع الصغير شرح : ـ ينظر  11

، وتحفـة ٣٣١: م١٩٨٦هــ ـ ١٤٠٦، ١بيـروت، عـالم الكتـب، ط) : هــ ١٣٠٤( ألبي الحسن اللكنوي : ع الكبير مع شرحه الناف
  .٦/٤٧١:  عناية ، وال٤/٦٥: شلبي وتبيين الحقائق مع حاشية ال، ٢/٦٣: الفقهاء 

  .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  12
 ] .جائز ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  13
الصاد مـع المـيم ومـا يثلثهمـا : ، والمصباح المنير٢٧٢: الصاد مع الميم: المغرب. ذي ال يسمع، مؤنثه صماء ال: األصم ـ  14

٣٤٧.  



   )١٦٧  (                         المصراةباب_ النص المحقق                      كتاب البيوع    

ـــرد بالعيـــب ـــدة مـــن األصـــل، كالـــصبغ فـــي الثـــوب، أو )١(ّيمنـــع ال ٕ، وان كانـــت الزيـــادة متـــصلة غيـــر متول
ًفلته بالسمن أو بالعسل، أو كانت أرضا فبنى فيها صـار المـشتري قابـضا بإحـداث هـذه الزيـادة  كالسويق ً ّ

ٕ، وان كانــت )٢(ّض، فيمنــع الــرد ويرجــع بحــصة العيــبالقــبيــادة كأنهــا حــدثت بعــد فيهــا، وصــارت هــذه الز
، ومــا )٥(، والعقــر)٤(، واللــبن، والــصوف، واألرش)٣(]والثمــر[ولــدة مــن األصــل، كالولــد، الزيــادة منفــصلة مت

ٕأشبه ذلك، فإنه ال يمنع الرد، فإن شاء ردهما جميعا، وان شاء رضي بهما بجميع الثمن ً ّ ّ)٦(             .   

ّيع عيبا، ولكن وجد بالزيادة عيبا، فليس له حـق الـرد؛ ألن الزيـادة ال حـصة لهـا مـن ولو لم يجد بالمب ً ً
ّالثمن قبل القبض، إال إذا كان حدوث ذلك قبل القـبض يـورث نقـصانا فـي المبيـع، فحينئـذ لـه حـق الـرد؛  ً ّ

   .)٧(ألجل النقصان في المبيع

     

     

    

                                                 
ًتابعـا فـي العقـد ًصل حقيقة؛ لقيامها باألصل، فكانت مبيعة تبعـا واألصـل إن مـا كـان ّـ ال تمنع الرد؛ ألن هذه الزيادة تابعة لأل 1

ًعا لالنفـساخ ًالفسخ؛ ألن الفسخ رفع  العقد فينفسخ العقد في األصل، فالفسخ فيه مقصودا، وينفسخ في الزيادة تبًيكون تابعا في 
   .٥/٢٨٥:، وبدائع الصنائع ١٣/١٠٣: المبسوط : ينظر . في األصل 

ًـ ألن هذه الزيادة ليست بتابعة، بل هي أصل بنفسها، أال ترى أنه ال يثبت حكم البيـع فيهـا أصـال ورأسـا، فلـو  2 رد المبيـع لكـان ً
ّيرده وحـده بـدون الزيـادة، وامـا أن يـرده مـع الزيـادة، فـال سـبيل إلـى األول؛ ألنـه متعـذر لتعـذر الفـصل، وال سـبيل ّال يخلو إما أن  ٕ

ه ًليــست بتابعــة فــي العقــد، فــال تكــون تابعــة فــي الفــسخ؛ وألن المــشتري صــار قابــضا للمبيــع بإحــداث هــذلزيــادة ى الثــاني؛ ألن اإلــ
، وتبـين الحقـائق مـع حاشـية ٥/٢٨٥:بـدائع الـصنائع . القبض وحـدوثها بعـد القـبض يمنـع الـرد الزيادة، فصار كأنها حدثت بعد 

   .٤/٣٥: الشلبي 
 ] .والثمن  [ )أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  3
ً بـين القـوم تأريـشا، إذا أرشـت: ش مثل فلس وفلوس، وأصـله الفـساد، ويقـال أرش الجراحة، ديتها، والجمع أرو:  لغة :األرشـ  4

( فـارس بـن زكريـا ألبي الحسين أحمد بـن : معجم مقاييس اللغة : ينظر . ثم استعمل في نقصان األعيان؛ ألنه فساد أفسدت، 
) مـــا معهمـــا بـــاب الهمـــزة والـــراء و:( هــــ ١٣٩٩عبـــد الـــسالم هـــارون،بيروت دار الفكـــر للطباعـــة والنـــشر،: تحقيـــق، )هــــ ٣٩٥ت 
اللبـاب فـي : ينظـر . ما وجب من المـال فـي الجنايـة علـى مـا دون الـنفس : ً، وشرعا ٦/٢٦٣) أرش ( : ،ولسان العرب ١/٧٩

، ٤مــصر، مطبعــة علــي صــبيح وأوالده، ط) : هـــ ٤٢٨ت ( الدمــشقي، الميــداني، الحنفــي د الغنــي الغنيمــي، عبــ: شــرح الكتــاب 
أحمـد عبـد . د: ، تحقيـق )هــ ٩٧٨ت ( قاسم بن عبداهللا بن أميـر علـي القونـوي : ، وأنيس الفقهاء ٣/٢١: م ١٩٤٦ هـ ـ١٣٦٥

   .   ١/٢٩٥: هـ ١٤٠٦، ١الرزاق الكبيسي، جدة، ط
ً مهـر المـرأة إذا وطئـت عـن شـبهة، وسـمي العقـر عقــرا؛ :العقـر ــ  5 طلبــة . لـة بكارتهـا ّ بعقـره إياهـا، بإزائألنـه يجـب علـى الـواطّ

   .٣٢٣العين مع القاف : والمغرب ، ٤٥: الطلبة 
   . ٥/١٩: ، ورد المحتار ٣١٤: األصل . ـ وليس له أن يأخذ أحدهما دون صاحبه  6
، وبـدائع ٢/١٠٠:  وتحفـة الفقهـاء ،٥/٣١٥: األصـل . ّـ مثال ذلك ولد الجارية، فله خيار الرد لكن ال للزيـادة، بـل للنقـصان  7

  .٥/٢٨٥:الصنائع



   )١٦٨    ( اب المصراة                     ب_ وع النص المحقق                      كتاب البي   

ّولو قبـضهما ثـم وجـد فـي المبيـع عيبـا لـه أن يـرد المعيـب خاصـة بحـصته مـن الـثمن بعـد مـا قـسم الـثمن  ً
   .)١(على قيمته وقت البيع، وعلى قيمة الزيادة وقت القبض

ّولو وجد بالزيادة عيبا دون المبيع له أن يردهـا خاصـة بحـصتها مـن الـ ثمن؛ ألنـه صـارت لهـا حـصة ً
من الثمن بعد القبض، ولو كانت الزيادة منفصلة غيـر متولـدة مـن األصـل كالهبـة، والـصدقة، والكـسب، 

ـــادة للمـــشتري بغيـــر ثمـــن فـــي قـــول أبـــي حنيفـــة ـــرد، فـــإذا رده فالزي ـــه ال يمنـــع ال ّفإن ، )٣(، وال يطيـــب لـــه)٢(ّ
ن رضـي بالعيـب واختـار المبيـع، فـالمبيع مـع الزيـادة ٕ، وا)٥(ً وال يطيب لـه أيـضا)٤(الزيادة للبائع: وعندهما

  .، ولكن ال يطيب له )٦(ًله في قولهم جميعا

 تـم البيـع )٩(]للمـشتري  [)٨(إن الزيـادة فـي البيـع البـات:  )٧( ]رضي اهللا عنه [ األصل عند أبي حنيفة 
  ، )١١(ئعٕ، إن تم فللمشتري، وان انفسخ فللبا)١٠(أو انفسخ، وفي البيع بشرط الخيار موقوف

الملك لواحد والضمان له، فالزيادة له تم البيع أو انفسخ، ولو كان الملك ألحـدهما كان إن : وعندهما
 المبيـع قبـل القـبض )١٣( ]وفـي [ ً إال أن يكون ملكا ال قرار لـه، )١٢(فهو لصاحب الملك والضمان آلخر،

  .لك، فيبطل البيع الملك للمشتري والضمان للبائع، ولكنه ملك ال قرار له؛ لجواز أن يه

                                                 
  .المصادر السابقة . ًـ ألن الزيادة إنما تأخذ قسطا من الثمن بالقبض  1
  .٦/٥٦: ، والبحر الرائق ١/٢٠٥: ، والجوهرة النيرة ٥/٢٨٥: ، وبدائع الصنائع ٥٣: تأسيس النظر : ـ ينظر  2
ة، أو بملــك األصـل، فبــالرد ٕ ثبـوت حكــم البيـع فيهــا، وانمـا هــي مملوكـة بـسبب علــى حـدــ ألن هـذه الزيــادة غيـر مبيعــة؛ النعـدام 3

بيع، فكانـت ربـح ال ربـا؛ ً الزيادة مملوكة بوجود سبب الملك فيـه مقـصودا، أو بملـك األصـل ال بـالينفسخ العقد في األصل وتبقى
تكـون يوجد ثم إذا رد األصل، فالزيـادة رع، ولم الختصاص الربا بالبيع؛ ألنه فضل مال قصدا استحقاقه في البيع في عرف الش

ــم يــض ــه للمــشتري بغيــر ثمــن عنــد أبــي حنيفــة؛ ألنهــا حــدثت علــى ملكــه إال أنهــا ربــح مــا ل   : بــدائع الــصنائع. من، فــال تطيــب ل
  . ٦/٥٦: حر الرائق ب، وال٥/٢٨٥
  .٦/٥٦: ، والبحر الرائق ١/٢٠٥: ، والجوهرة النيرة ٥/٢٨٥: ، وبدائع الصنائع ٥٣: تاسيس النظر : ـ ينظر  4
 ) .أ ( هذه العبارة مكررة في نسخة ] ًالزيادة للبائع وال يطيب له أيضا [ ـ  5
، والبحـر ٥/٢٨٥:  بـدائع الـصنائع .ٕـ ألنها ربح ما لم يضمن، وألنها زيادة ال يقابلها عوض في عقد البيع، وانـه تفـسير الربـا  6

   .٦/٥٦: الرائق 
  ) .أ (  سقطت من نسخة ـ ما بين المعقوفين 7
  .١١٣: معجم لغة الفقهاء . البيع القطعي  : البيع الباتـ  8
 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  9

ّهو البيع الذي ال يوقع الملك وان تم القبض إال بإجازة مالكه، فإن أجا :البيع الموقوفـ  10 النتـف . ٕزه جاز، وان فسخه انفـسخ ٕ
  .١/١٩: ، والجوهرة النيرة ١/٤٤١: في الفتاوى 

   . ٢١٩: ، ومجمع الضمانات ٥٣: ، وتأسيس النظر ٥/٢٢٤٩: للقدوري : التجريد : ـ ينظر 11
  .٥٣: تأسيس النظر : ـ ينظر 12
  .بإسقاط الواو ] في ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  13



   )١٦٩(         اب المصراة                    ب_ النص المحقق                      كتاب البيوع 

  له أن : )١(]رضي اهللا عنه [ ًولو قبض المبيع، ثم وجد بالمبيع عيبا والزيادة قائمة، فعند أبي حنيفة     

  .؛ ألنها حدثت قبل القبض )٣(ّيرد الزيادة معه: ، وعندهما )٢(ّيرد المبيع خاصة بجميع الثمن   
ّولــو وجــد بالزيــادة عيبــا لــيس لــه أن يــرد؛ ألنــه لــو ردهــا ال حــصة لهــا مــن الــثمن، ولــو كانــت الزيــادة  ّ ً

  .  ، هذا إذا حدثت الزيادة قبل القبض )٤(ّهالكة له أن يرد المبيع خاصة بجميع الثمن باإلجماع
  )٥(]بعد زيادته بعد القبض االطالع على العيب في المبيع [ 

ع، إن كانـت الزيـادة متـصلة ّأما إذا حدثت الزيادة بعد القبض، ثم اطلع على عيب كـان بـه عنـد البـائ
، ويرجــع )٦(]رحمهمــا اهللا[مــن المبيــع، فإنهــا تمنــع الــرد والفــسخ فــي قــول أبــي حنيفــة وأبــي يوســف متولــدة 

   .)٧(على بائعه بنقصان العيب

   .)٩(ال يمنع الرد والفسخ : )٨(] رحمه اهللا[ وقال محمد 

   .)١٠(ولو كانت الزيادة متصلة غير متولدة من األصل، فإنه يمنع الرد باإلجماع

ٕوان كانـت الزيـادة منفـصلة متولـدة مـن األصـل، فإنــه يمنـع الـرد بالعيـب ويرجـع بحـصة العيــب إال إذا 
   .)١١(تراضيا على الرد صار ذلك بمنزلة بيع جديد

     
                                                 

 ) .أ ( ما بين المعقوفين سقطت من نسخة ـ  1
، ٥/٢٨٥:  بـدائع الـصنائع :ينظـر . ذه الزيادة ال تتبع األصل في حكم العقـد، فـال تتبعـه فـي حكـم الفـسخ إن ه: ـ وجه قوله  2

  .٦/٥٦: الرائق والبحر 
  .المصدران السابقان : ينظر . ّإن هذه الزيادة حدثت قبل القبض فيردها مع األصل : ـ وجه قولهما  3
  .٥/٢٨٥: ئع بدائع الصنا. ـ نقل الكاساني اإلجماع على ذلك  4
 .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  5
 .ـ ما بين المعقوفين سقطت من النسختين  6
  .٤/٣٥: ، وتبيين الحقائق مع حاشية الشلبي ٢/١٠١: ، وتحفة الفقهاء ١٣/١٠٤: المبسوط : ـ ينظر  7
 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  8
لة كالـسمن والجمــال، فأمـا فــي الزوائـد المتــص: (( الـدين الــسمرقندي فـي هــذه المـسألة قــال عـالء  . نفـسهاالمــصادر : ــ ينظـر  9

حـدثت بعـد القـبض، فإنـه ال يمنـع الـرد بالعيـب إال إذا رضـي المـشتري؛ لكونهـا تابعـة لألصـل حقيقـة وقـت الفــسخ، ونحوهمـا وقـد 
 ال يــرد وأراد الرجــوع بنقــصان العيــب وقــال البــائعفأمــا إذا أبــى المــشتري أن . ًاألصــل ينفــسخ فيهــا تبعــا قــد علــى فــإذا انفــسخ الع

لـيس : ّعلي المبيع حتى أرد عليك الثمن، هل للبائع ذلك ؟علـى قـول أبـي حنيفـة وأبـي يوسـف أعطيك نقصان العيب، ولكن رد 
  . ١٠١ـ ٢/١٠٠: تحفة الفقهاء )) . له ذلك : ك، وعلى قول محمد له ذل

   .١/١٠١: ، وتحفة الفقهاء ١٣/١٠٣: المبسوط .  ذلك ـ نقل السرخسي والسمرقندي اإلجماع على 10
مع الزيادة، والرد وحده ال ٕـ ذكر الكاساني اإلجماع على أنها تمنع الرد؛ ألنه لو رد األصل، فإما أن يرده وحده واما أن يرده  11

نـه صـار بمنزلـة بيـع ى الـرد؛ ألوالزيادة ليست بتابعة في العقد، فال يمكن أن يحـصلها تابعـة فـي الفـسخ إال إذا تراضـيا علـيمكن 
  .٢١٩: ، ومجمع الضمانات ٥/٢٨٦: الصنائع بدائع . جديد 



   )١٧٠       ( باب المصراة                  _ ق                      كتاب البيوع النص المحق  

ولـــو كانـــت الزيـــادة منفـــصلة غيـــر متولـــدة مـــن األصـــل، فإنهـــا ال تمنـــع الـــرد والفـــسخ، والزيـــادة تكـــون 
  .، هذا كله إذا كانت قائمة في يد المشتري  )١(للمشتري ويطيب له

ّإما أن يكون بآفـة سـماوية، أو بفعـل : ، فهالكها ال يخلو من ثالثة أوجه ّفأما إذا كانت الزيادة هالكة
ٕالمشتري، أو بفعل األجنبي، فإن كان بآفة سماوية صار كأنها لم تكـن، وللمـشتري أن يـرد بالعيـب، وان  ّ
ّكــان بفعــل المــشتري، فالبــائع بالخيــار، إن شــاء قبــل ورد جميــع الــثمن، وان شــاء رد حــصة العيــب ســواء  ّٕ

ّدوث تلك الزيادة يورث نقصانا في األصل، أو ال يـورث نقـصانا فـي األصـل؛ ألنـه فـوت الزيـادة، كان ح ً ً
ّ منه؛ ألنها متولدة من األصل؛ فلـذلك أثبتنـا الخيـار للبـائع، وان كـان فـوات )٢(]ًجزءا [ ّفصار كأنه فوت  ٕ

يــادة، وقيــام الــضمان تلــك الزيــادة بفعــل األجنبــي، لــيس لــه أن يــرده؛ ألنــه يجــب علــى األجنبــي ضــمان الز
  . كقيام عينها، ويرجع بحصة العيب، هذا كله حكم الزيادة 

  )٣(]حكم المبيع بعد نقصانه قبل القبض [  
ّوأما إذا أنتقص المبيع، هذا ال يخلو إما أن يكون بعد القبض أو قبله، والنقصان ال يخلو من خمسة  ّ

   .)٤(ماوية، أو بفعل المعقود عليه، أو بفعل البائعّإما بفعل المشتري، أو بفعل األجنبي،أو بآفة س: أوجه

  ًبالخيار سواء وجد به عيباّأما إذا كان حدوث النقصان قبل القبض، إن كان بفعل البائع، فالمشتري      

ٕوان  يجد، إن شاء رضي به وأخذه ويطـرح عنـه مـن الـثمن بـإزاء النقـصان الـذي كـان بفعـل البـائع،أو لم    
جميــع  ً خيــار، ويــصير قابــضا لــه بالجنايــة ويلزمــه)٥(]فــال [ النقــصان بفعــل المــشتري ٕشــاء تــرك، وان كــان 

ّالثمن، وان وجد به عيبا كان عند البائع، له أن يرجع بحصة العيب إال إذا رضي به مع ً  )٦(ّالنقصان فيـرده ٕ
   ّراد أن يرجعبشيء،ولو أ ٕ جميع الثمن، وان شاء المشتري رضي به وال يرجع على البائع)٧(]ويسقط [ عليه

  

                                                 
ًللمشتري وال يضر حـصولها مجانـا؛ ألنهـا تسلم  . ٢/١٠٠: تحفة الفقهاء . ـ ذكر عالء الدين السمرقندي اإلجماع على ذلك  1

ولــو هلــك مــن مالــه وبمثلــه ّنــه قبــل الــرد كــان فــي ضــمانه ن؛ ألٕلــم تكــن جــزءا مــن المبيــع فلــم يملكهــا بــالثمن وانمــا ملكهــا بالــضما
والمنتقـى  ، ٤٩٢٧خيـار العيـب، رقـم الحـديث بـاب ١١/٢٩٨:صحيح ابن حبـان)) . الخراج بالضمان (( يطيب الربح؛ لحديث 

 كتــاب ٢/٨: لمــستدرك علــى الــصحيحين  ، ا٦٢٧ ،٦٢٦بــاب أبــواب القــضاء فــي البيــوع رقــم الحــديث ١/١٥٩: البــن الجــارود 
  .٢١٧٦لبيوع، رقم الحديث ا
 ] .ًجزاء [ ـ ما بين المعقوفين في النسختين  2
  .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  3
  ) .ب ( سقطت من نسخة ] أو بفعل البائع [ ـ  4
 .بإسقاط الفاء ] ال ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  5
 ] .فيرده [ ًبدال من ] فيرد ) [ ب ( ـ في نسخة  6
  ] .وسقط ) [ أ ( ما بين المعقوفين في نسخة ـ  7



   )١٧١(        اب المصراة                     ب_ النص المحقق                      كتاب البيوع 

البــائع منــع   يوجــد مــنالمبيــع بعــد مــا رضــي البــائع، فلــيس لــه ذلــك، هــذا كلــه إذا لــمبحــصة العيــب ويحــبس  
مـا صـار المـشتري منه منع ألجل الثمن بعـد ولو وجد [ ًألجل الثمن بعد ما صار المشتري قابضا بالجناية 

ّ، ثم وجد المشتري بـه عيبـا كـان لـه أن يـرده علـى البـائع، ويـسقط جميـع الـثمن إال حـصة )١(]ًقابضا بالجناية ّ ً
ٕما نقص بفعله، وان كان بفعل األجنبي فالمشتري بالخيار سـواء وجـد بـه عيبـا أو لـم يجـد، وان شـاء رضـي ًٕ 

ٕ الجاني باألرش، وان شاء تركه وسقط عنه جميع الثمن، ثم البائع يتبع الجاني،  بجميع الثمن، واتبع)٢(]به[
ًوان كان بفعل المعقود عليه، أو بآفة سماوية، فالمـشتري بالخيـار سـواء وجـد بـه عيبـا أو لـم يجـد، فـإن شـاء  ٕ

ّأخــذه بجميــع الــثمن، وان شــاء رده إال إذا كــان النقــصان بفعــل المعقــود عليــه، فإنــه يطــرح عنــه حــ ّ صته مــن ٕ
   . )٣(الثمن، وله الخيار، هذا إذا حدث النقصان قبل القبض

  )٤(]المبيع بعد نقصانه بعد القبض ّرد حكم [ 
إن كـان النقـصان بآفـة سـماوية، أو بفعـل المعقـود : ّوأما إذا حدث النقصان بعـد القـبض، فإنـه ينظـر 

ّأخــذه بعيـــب واحــد، فلــو رده لـــرده ّعليــه، أو بفعــل المـــشتري، فــأراد أن يــرده بالعيـــب لــيس لــه ذلـــك؛ ألنــه  ّ
ًبنقــصان العيــب إال إذا أراد البــائع أن يــرد عليــه ناقــصا، فــإن المــشتري ال يرجــع حينئــذ ويرجــع بعيبــين،  ّ ّ
ـــه [بنقـــصان،  ـــثمن، أو يـــرده، وان كـــان النقـــصان بفعـــل )٥(]ولكن ـــع ال ـــه بجمي ـــار، إمـــا أن يرضـــي ب ٕ بالخي ّ ّ

لـــى الجــاني، واألرش يمنـــع الفـــسخ، ويرجــع علـــى البـــائع األجنبــي، أو بفعـــل البـــائع، فإنــه يجـــب األرش ع
بحــصة العيــب مــن الــثمن، ثــم حــصة العيــب مــن الــثمن أن المبيــع يقــوم ولــيس بــه العيــب الــذي وجــد بــه، 
ٕويقوم وبه ذلك العيب، فينظر إلى مـا نقـص مـن قيمتـه، ألجـل العيـب، وان كـان النقـصان عـشر القيمـة، 

   . )٨( فحصة العيب خمس الثمن)٧(]ًخمسا [)٦(نقصانٕفحصة العيب هو عشر القيمة، وان كان ال

      

                                                 
 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  1
 ) . أ (  ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة 2
 هـالك بعـض المبيـع قبـل [مـسألة ) باب بيع أصول النخيـل والـشجر والثمـر ( ـ مسألة نقصان المبيع قد تقدم الكالم عنها في  3

، والبحــر ٨٢٠ــ ٣/٧٩٧: لقاضـي خـان : ، وشـرح الزيـادات ٢٤١ـــ ٥/٢٤٠: بـدائع الـصنائع : فـي المـسألة ويراجـع ] . القـبض 
  .٥/١٦: ، ورد المحتار ٢٢٤ـ ٢٢٣: ، مجمع الضمانات ٥٢ـ ٦/٥١: الرائق 

  . ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  4
 ] .ولكن ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  5
  ) .ب ( ن نسخة سقطت م] النقصان [ ـ  6
 ] . خمس ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  7
ــ هــذه المــسألة أيــضا تقــدم الكــالم عنهــا فــي  8 هــالك بعــض المبيــع بعــد   [مــسألة) بــاب بيــع أصــول النخيــل والــشجر والثمــر ( ًـ

ــــ ٥/٢٤٠: نائع ص، وبـــدائع الـــ٣٩٢ــــ ٣٩١/ ١: ، وروضـــة القـــضاة ٢٥٨٧/ ٥: التجريـــد : ويراجـــع فـــي هـــذه المـــسألة ] القـــبض
٢٤١ .  



   )١٧٢(        اب المصراة                     ب_ النص المحقق                      كتاب البيوع 

ًإذا اشترى ثوبا قيمته مائة بعشرة دراهم، فوجد به عيبا ينتقص من قيمتـه قـدر عـشرة دراهـم، فإنـه : بيانه     ً
ًعشرين درهما،  البائع بعشر الثمن، وهو درهم، ولو كان ما وجد به من العيب ينقص من قيمتهيرجع على 

ًيرجع بخمس الـثمن، وهـو درهمـان، ولـو اشـترى ثوبـا بمـائتي درهـم قيمتـه مائـة، فـإن كـان العيـب يـنقص مـن 
كـذلك لـو كـان ًعـشرون درهمـا، و قيمته العشر، وهو عشرة دراهم، فإنه يرجع على البـائع بعـشر الـثمن، وهـو

وكــذلك علــى هـــذا ًأربعــون درهمــا،   بخمـــس الــثمن، وهــوالعيــب ينــتقص الخمــس وهــو عــشرون، فإنــه يرجــع
  .  القياس

  )١(]طرق معرفة العيوب [ 
 يقــول بــأن ظهــور العيــب شــرط لــصحة الخــصومة، ولظهــور العيــب أســباب، )٢(]ثــم جملــة هــذا أن [  

ن معرفتــــه بالعيــــان والمــــشاهدة كبيــــاض العــــين، ًفمــــن العيــــب مــــا يكــــون ظــــاهرا فــــي المعقــــود عليــــه، يمكــــ
  . في الحائط، والكسر في الجذوع، وما أشبه ذلك )٥(، والصدع)٤(، وسقوط السن، واسوداده)٣(والعور
 بقول األطبـاء، الـذين )٧(]إليه [  الذي يتوصل )٦(ومن العيب ما يكون في الجوف، كالداء> ١٢٣و<
  .بصر في معرفة ذلك العيب لهم 
   من الجواري، يتوصل إليه)٨( العيب ما يكون في الفرج، وفي مواضع العورة في الصالةومن      
  . بقول النساء   

 )١٢(والجنـون ، والسرقة، والبول في الفراش،)١١( في الرقيق)١٠( ما يثبت بالخبر، كاإلباق)٩(ومن العيب
  . وغيره، وما أشبه ذلك 

  

                                                 
 . ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  1
 ] .هذه المسألة ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  2
 ) .ب ( سقطت من نسخة ] والعور [ ـ  3
 ] .اسوداده [ ًبدال من ] واسوداد السن ) [ ب ( ـ في نسخة  4
   .١/٥١٠: لصاد باب ا: المعجم الوسيط .  الشق في الشيء الصلب :الصدعـ  5
   .٢٠٥: معجم لغة الفقهاء .  المرض، والجمع أدواء :الداءـ  6
 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  7
 ] .الصلواة [ جاءت ) أ ( ـ في نسخة  8
 ] .ومن العيب [ ًبدال من ] ومنها ) [ ب ( ـ في نسخة  9

األلـف مـع : اح المنيـر  ، والمـصب٩٤: كتاب اإلباق : ة الطلبة طلب. هروب العبد من سيده ال عن تعب ورهب  :اإلباقـ  10
  .٢: يثلثهما الباء وما 

، ومعجـم لغـة الفقهـاء ١/١١٤٦) فـصل الـراء : ( القـاموس المحـيط.  الواحد والجمع العبد المملوك، ويستوي فيه: الرقيقـ  11
 :٢٢٦. 
  .٩٤ :الجيم مع النون : المغرب . ٕ زوال العقل وافساده :الجنونـ  12



   )١٧٣   ( ب المصراة                      با_ وع    النص المحقق                      كتاب البي

  )١(]الخصومة في العيب الظاهر [  
ًا إذا كان العيب ظاهرا يتوصل إليه بالمشاهدة صحت خصومة المشتري فـي العيـب، ثـم ينظـر إن ّأم

ع، وال  البـائ)٢(]رضـا [ ّكان قبل القبض، فللمشتري أن يرده، وينفـسخ العقـد بقولـه رددت، وال يحتـاج إلـى 
إلى قضاء القاضي، وبعد القبض ال ينفسخ إال برضا البـائع، أو بقـضاء القاضـي، فـإن رضـي بـه البـائع 

ًن كـان قـديما أو  فإن القاضي ينظر في ذلك العيب، إٕفبها ونعمت، وان لم يرض واحتكما إلى القاضي،
لبـائع بعلمـه، أنـه كـان عنـد  غير أنه ال يحدث مثله في تلك المدة، فـإن القاضـي يـرده علـى ا)٣(]ًحديثا [ 

لك العيـب، وال عرضـه علـى يبـع منـذ رآه إذا طلـب البـائع يمينـه،  بذالبائع ويحلف المشتري أنه ما رضي
، وروي عــن أبــي )٤(ّوأمــا إذا لــم يطلــب البــائع يمينــه، فــإن القاضــي ال يحلــف المــشتري فــي ظــاهر الروايــة

  . )٥(ًيحلفه تحصينا؛ لقضائه عن النقص: يوسف أنه قال 
ّوان كـان العيــب قـد يحــدث مثلـه فــي تلــك المـدة، وقــد ال يحـدث، فــإن أقــر البـائع أنــه كـان  عنــده، يــرده ٕ

كــر أن يكــون العيــب عنــده، فــالقول قولــه وعلــى المــشتري البينــة،فإن أقامــة البينــة أنــه ٕعليــه بــإقراره، وان أن
 لقـد بـاع وسـلم إلـى المـشتري ٕ، وان عجـز عـن إقامـة البينـة يحلـف البـائع بـاهللا)٦(كان عند البائع رده عليه

  .  ٕ، فإن حلف بريء، وان نكل يرد عليه )٧(نحو هذا العيب، وما به هذا العيب

  )٨(]الخصومة في العيب غير الظاهر [ 
  ا إذا كان العيب في الجوف يتوصل إليه بقول األطباء، فإذا اتفق اثنان منهم من أهل الشهادة ّوأم

     
                                                 

  .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  1
  ] .رضى ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  2
  ] .ًحدثا ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  3
ً ظاهرا، أو باطنا وال بينة لـه، فـإن القاضـيكل عيب طعن به المشتر: وذكر فيه  . ٥/١٩٠: األصل : ـ ينظر 4 ي ال ينبغـي ً

 . بائع حتى يعلم أن العيب بالسلعة يستحلف الله أن 
العزيـــز بــن مـــازة برهــان األئمـــة حــسام الــدين عمـــر بــن عبــد ) : هــــ ٢٦١ت ( للخــصاف  : شـــرح أدب القاضــي : ـــ ينظــر  5

 التــــراث تحقيـــق محــــي هـــالل الـــسرحان، العـــراق، وزارة األوقـــاف، إحيـــاء) هــــ ٥٣٦ت( بالـــصدر الـــشهيد البخـــاري المعـــروف 
  . ٣/٤٨١: م١٩٧٨ـ هـ ١٣٩٨، ١اإلسالمي، ط

   .٢/٩٥: تحفة الفقهاء. ي الرضا واإلبراءفللمشتري رده، إال أن يدع. ـ في حالة إقرار البائع أو إقامة البينة على البائع  6
ض، فيثبـت لـه حـق إنمـا يحلـف علـى هـذا الوجـه؛ ألن العيـب قـد يحـدث بعـد البيـع قبـل القـب: ـ قال عـالء الـدين الـسمرقندي  7

 .المصدر نفسه : ينظر . ذكر البيع والتسليم  الرد، فال بد من
سم العيـب إلـى حكمـي، نحـو ٕوانما قلت العيب غير الظاهر؛ ألن الخـصاف ـ رحمـه اهللا ـ قـ. ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  8

يـر ظـاهر، ً ظـاهرا، أو غ يكـونإمـا أن: والحقيقـي ال يخلـو : والـسرقة والجنـون، والبـول فـي الفـراش، وحقيقـي، ثـم قـال اإلباق، 
ــه فــي هــذه المــدة، أو يحــدث إمــا : والظــاهر ال يخلــو  إمــا أن يعــرف بقــول : وغيــر الظــاهر ال يخلــو . أن كــان ال يحــدث مثل

  .٣/٤٨٠: القاضي للخصاف شرح أدب . طباء، أو بقل النساء األ



   )١٧٤   ( ب المصراة                      با_        كتاب البيوع النص المحقق                  

ٕنـا، وان كـان بعـد ر، فـإن كـان قبـل القـبض ينفـسخ بقولـه رددت كمـا ذك)١(أن العيب فيه صحت خصومته
يحـدث يـرد : ، فإن القاضي يسألهما أنه هل يحدث مثلـه فـي مثـل تلـك المـدة أو ال ؟ فـإن قـاال )٢(القبض
   .)٣(عليه

ا إذا كــان العيــب فــي الفــرج يتوصــل إليــه بقــول النــساء، إن أخبــرت امــرأة واحــدة مــن أهــل الــشهادة ّوأمــ
بوجــود العيــب بــه، فإنــه ينظــر إن كــان قبــل القــبض لــيس للمــشتري فــسخ البيــع بقــول النــساء، ولكــن يقبــل 

حلــف لــزم قولهــا؛ إليجــاب اليمــين علــى البــائع، يحلــف البــائع بــاهللا مــا بهــا ذلــك العيــب حــين باعهــا، فــإن 
  ٕ،وان أخبرت المرأة أن العيب ليس بها، فال يمين على البائع، ويجبر )٤(ٕالمشتري، وان نكل يرد عليه

ٕان كـان بعـد القـبض، فـأخبرت امـرأة، ، و)٥(المشتري على قبضها بجميـع الـثمن؛ ألن العيـب لـم يظهـر
بــاع وسـلم ومـا بهــا عدلـة بوجـود عيبهـا صــحت خـصومة المـشتري، ويحلــف البـائع علـى البتــات بـاهللا لقـد 

   .)٦(ٕذلك العيب، فإن حلف بريء، وان نكل يرد عليه

                                                 
إذا اجتمع رجالن مسلمان اء، فًفإن كان العيب باطنا في الجوف، أو في البصر أرى ذلك األطب: ـ قال محمد ـ رحمه اهللا ـ  1

وأمـا . ٥/١٩٠ :األصـل .  ذلك استحلف القاضي البائع باهللا لقد باعه وقبـضه المـشتري ومـا هـذا العيـب بـه البتـة منهم على 
 الواحد في هذا يكفي، فيقبل قوله في حق توجه الخصومة واليمـين علـى البـائع، وال يقبـل فـي حـق: فقالالخصاف رحمه اهللا، 

   .٣/٤٨١: شرح أدب القاضي للخصاف . يطلع عليه الرجال للرد الواحد ال يكفي فيما الرد؛ ألن 
 . ٕـ قال الخصاف ـ رحمه اهللا ـ إن كان قبل القبض يرد على البائع باالتفـاق، وان كـان بعـد القـبض يحلـف البـائع علـى ذلـك 2

   .٣/٤٩٢: القاضي للخصاف شرح أدب 
عيـب الـذي يـدعي، فـإن بات الخصومة، يقـول القاضـي للبـائع هـل حـدث عنـدك هـذا البعد إث: ـ قال عالء الدين السمرقندي  3

    . ٢/٩٧: الفقهاء تحفة . ٕعليه بالرد وان نكل قضى عليه إال أن يدعي الرضا واإلبراء قال نعم قضى 
ألة ليـست علــى المـسإال أن هــذه  . ١/٣٨٤: روضـة القـضاة . إن كـان قبـل القــبض ردهـا بـشهادة النــساء : ــ قـال الــسمناني 4

حتــى فــإن شـهادة النــساء حجـة ضـعيفة ال يفــصل الحكـم بهــا مـا لــم تتأيـد بمؤيـد وذلــك بنكـول البــائع فيـستحلف . هـذا اإلطـالق 
  . ٣/٤٨٥: ، وشرح أدب القاضي للخصاف ١٣/١١١: المبسوط: ينظر. انضم نكول البائع إلى شهادة النساء فسخ البيع 

 . ٣/٤٨٨: شرح أدب القاضي . ع سبيل، ولزم البيع ـ ألنه لم يبق للمشتري على البائ 5
فـي روايـة فـرق أبـو يوسـف : وقـال . ـ ذكر السمرقندي في هذه المسألة عن أبـي يوسـف روايتـان، وكـذا عـن محمـد روايتـان  6

 يطلـع مـا الإن كـان فـي يـد البـائع رد المبيـع بـشهادتها؛ ألن : المبيع فـي يـد البـائع، أو فـي يـد المـشتري فقـال ن بين ما إذا كا
ٕالواحدة بمنزلة البينة، فيثبت العيب بقولها، والعيب موجود عند البائع يفسخ بـه البيـع، وان كـان بعـد عليه الرجال، فقول المرأة 

ًالخصومة، وال أقبل في حق الرد على البائع؛ ألن المبيع وجد معيبا في ضمان المـشتري، ثبات القبض، أقبل قولها في حق إ
إن كـان العيـب : وفـي روايـة قـال . ولكن أثبـت حـق الخـصومة؛ ليثبـت االسـتحقاق إلى البائع بقول النساء، الضمان فال أنقل 
بشهادتهن وقد علمنا كون العيب عند البائع يقـين، فثبـت حـق الفـسخ، ينفسخ بقولهن؛ ألن العيب قد ثبت يحدث مثله، ال مما 

ًوان كان عيبا يحدث مثله لـم وأمـا عـن محمـد ، ففـي روايـة . ممـا يعلـم مـن جهـة غيـرهن ذلـك  يثبـت حـق الفـسخ بقـولهن؛ ألن ٕ
ألن قولهـا فيمـا ال يطلـع عليـه الرجـال كالبينـة،  يفـسخ قبـل القـبض وبعـده بقـولهن؛ :ال يفسخ بقولهن بحـال، وفـي روايـة : قال 

ينظـر . رواية واحدة ألبي  يوسف إالكر الروايتين لمحمد ولم يذكر وأما الخصاف فذ. ٢/٩٨: تحفة الفقهاء .كما في النسب 
  .٤٩٢ ـ ٣/٤٩١: شرح أدب القاضي : 



   )١٧٥   ( ب المصراة                      با_    النص المحقق                      كتاب البيوع 

  )١(]إثبات العيوب التي يتوصل إليها بالخبر [ 
ّوأما إذا كان العيب مم لـك إال بـشهادة رجلـين، أو رجـل وامـرأتين، ليه بـالخبر، فـال يثبـت ذا يتوصل عّ

ثم اإلباق فـي الجاريـة والغـالم، والـسرقة، والبـول فـي الفـراش فيهمـا عيـب مـا دامـا صـغيرين، ويـزول ذلـك 
        .ًالعيب باإلدراك والكبر، فإن وجد ذلك منهما بعد اإلدراك والكبر، فهو عيب الزم أبدا 

 ثــم وجــد ذلــك منهمــا عنــد المــشتري وهمــا صـــغيران، وهــو إذا وجــد فــي حالــة الــصغر،: وبيــان ذلــك 
فللمشتري أن يردها به، وقيل إن البول في الفراش عيب في الصغير إذا كان من أهـل التمييـز، وأمـا إذا 

راك والكبـر، وقـد وجـد ذلـك ً، فـال يكـون عيبـا ولـو وجـد عنـد المـشتري بعـد اإلد)٢(لم يكن مـن أهـل التمييـز
ومـا  فليس للمشتري حق الرد؛ ألن ما وجد منهما عند البائع زال بإدراكـه،عند البائع، في حالة الصغر، 

، ولـو وجـد منهمـا بعـد اإلدراك )٣(وجد عند المشتري، فهو عيـب حـادث عنـده غيـر الـذي كـان عنـد البـائع
عيــب ، فهــو )٤(عنــد البــائع، ثــم وجــد ذلــك عنــد المــشتري، فلــه أن يردهمــا بــه،؛ ألنــه لمــا وجــد بعــد اإلدراك

ًا، ولـو لـم يوجـد ذلـك عنـد المـشتري، فلـيس لـه حـق الـرد بالعيـب الموجـود عنـد البـائع، وكـذلك لـو الزم أبد
وجد ذلـك العيـب منهمـا فـي حالـة الـصغر عنـد البـائع، ثـم بـاع، ولـم يوجـد عنـد المـشتري، وهمـا صـغيران 

  . ليس له أن يردهما 
ًوأمـا الجنــون إذا وجــد فيهمــا فهــو عيــب الزم أبــدا ســواء ّ
نهمــا فــي حالــة الــصغر، أو فــي  وجــد ذلــك م)٥(

، ولـو لـم يوجـد ذلـك عنـد المـشتري، فلـيس لـه أن يـرد بالعيـب كحالة الكبر، وال يـزول ذلـك عنهمـا بـاإلدرا
له أن يرده؛ ألن الجنون إذا وجد مـرة  : )٧(، وقال بعض مشايخنا)٦(الموجود عند البائع ما لم يوجد عنده

  .ال يزول بعد ذلك، ويبقى أمارة في عينه 

                                                 
 .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  1
: ينظــر .  العيـب ًــ فلـو لـم يأكـل ولـم يلـبس وحــده لـم يكـن عيبـا؛ ألنـه ال يعـرف االمتنـاع عــن هـذه األشـياء، فـال يثبـت وجـود 2

  .٥/٩: ، ورد المحتار ٢/٩٥: تحفة الفقهاء 
لمبـاالة، وسـبب البـول مختلف، فإن سبب السرقة في حالـة الـصغر قـصور عقلـه، وفـي حالـة الكبـر قلـة اـ وذلك ألن السبب  3

ر حـب اللعـب، في حالة الصغر ضعف المثانة، وفي حالـة الكبـر داء فـي بطنـه، وسـبب اإلبـاق فـي حالـة الـصغعلى الفراش 
، ١٨٨ ـ ٥/١٨٧: األصــل : ينظــر . ًسه مختلفــا ًالمبــاالة، فــإذا كــان الــسبب مختلفــا كــان العيــب فــي نفــوفــي حالــة الكبــر قلــة 

   .٥/٢٧٦: الصنائع ، وبدائع ٢/٩٥: وتحفة الفقهاء 
مـا ] بعـد اإلدراك هما بعد اإلدراك عند البائع، ثم وجد ذلك عند المـشتري، فلـه أن يردهمـا بـه؛ ألنـه لمـا وجـد نولو وجد م[ ـ  4

 ) .أ ( مكررة في نسخة بين المعقوفين 
ًاحدة يكون عيبا الزما أبدا ـ الجنون مرة و 5 ً    .١/٣٨٠: ، وروضة القضاة ٥/١٨٨: األصل . ً
 قيــدوا نـــ مــن المــشايخ مــن جعــل معــاودة الجنــون عنــد المــشتري إلثبــات الــرد، إال أنهــم اختلفــوا فــي اتحــاد الــسبب، فمــن الــذي 6

لــذين لــم كــر اإلســكاف البلخــي، ومــن االــسبب وجعلــوا الجنــون كاإلبــاق والــسرقة، والبــول علــى الفــراش، أبــي ب دالمعــاودة باتحــا
تبيــين الحقــائق مــع : ينظــر . المعــاودة عنــد المــشتري الــصدر الــشهيد وقاضــي خــان والمرغينــاني يــشترطوا اتحــاد الــسبب مــع 

   .٦/٤٤: ، والبحر الرائق ٤/٣٢: لشلبي حاشية ا
دين الـسمرقندي قـولهم وعلـل عـالء الـ. ان المـصدران الـسابق: ينظـر . ـ منهم أبـو الليـث الـسمرقندي والحلـواني وخـواهر زاده  7

  = ًدا، فالًألن محمدا قال الجنون عيب الزم أب: ًعيب الزم أبدا، فإذا جن في يد البائع كفى للرد، بقوله بأن الجنون 



   )١٧٦         ( باب المصراة                _ ع النص المحقق                      كتاب البيو   

ًوأما الزوجية عيب في الجارية والغالم جميعا في حالة الكبر ّ
   فهذه العيوب يتوصل إليها ،)١(

  .بالخبر
    )٢(]الخصومة في العيب الحكمي[ 

ًواذا بــاع الرجــل مــن الرجــل غالمــا أ: قــال  و جاريــة بالغــة، وقبــضها المــشتري، ثــم جــاء يــرده، وقــال ٕ
ًوجدته آبقا، أو يبول في الفـراش، أو وجدتـه سـارقا، وجـد ذلـك عنـدي وقـد بلـغ كـان وجـد ذلـك عنـد البـائع  ً

ً، فهــذا ال يخلــو إمــا أن يقــر بــاألمرين جميعــا، أو أنكــر األمــرين جميعــا، أو أقــر بوجــود ذلــك )٣(بعـد البلــوغ ً ّ ّ
  .ه عند المشتري، أو أقر بوجوده عند المشتري وأنكر وجوده عنده عنده وأنكر وجود

ًأمـــا إذا أقـــر بـــاألمرين جميعـــا، فلـــه أن يـــرده علـــى البـــائع ّ
ًر األمـــرين جميعـــا، فـــال تـــصح ٕ، وان أنكـــ)٤(

المشتري؛ ألن ظهور العيب شرط لصحة الخصومة، ولم يظهر إال إذا أقام البينة على وجـوده خصومة 
قامــة البينــة علــى وجــوده عنــد البــائع، فلــه أن يحلــف الخــصومة، ثــم يحتــاج إلــى إ، حينئــذ صــحت )٥(عنــده

وفـي الـسرقة والبـول فـي الفـراش كـذلك،  . )٦(البائع باهللا لقد باع وسلم، وما آبق منه منذ بلغ مبلغ الرجال
ع، وفي الجنون يحلف البائع باهللا ما جن قط، ولو عجز عن إقامـة البينـة علـى وجـوده عنـده، وعنـد البـائ

العيــب، بـاهللا مــا يعلـم انــه وجـد ذلــك إلظهـار  ن يحلــف البـائع علــى العلـم؛فإنـه ال تـصح خــصومته، ولـه أ
    عند المشتري، فإن حلف لم يظهر العيب، وال تصح

     

                                                                                                                                                         

إذا ً هـذا غلـط؛ ألن محمـدا بعـد قولــه ((:إال أن ابــن الهمـام قـال  .٢/٩٥: تحفـة الفقهـاء . المـشتريًيـشترط وجـوده ثانيـا عنـد =
ٕوان طعن المشتري بإباق أو جنون وال يعلم القاضي ذلـك فإنـه ال يـستحلف : قال ًاحدة فهو عيب الزم أبدا بأسطر، جن مرة و

جن، وصرح باشتراط المعاودة في الجنون، وألن اهللا تعـالى قـادر علـى دان أنه قد أبق عند المشتري أو البائع حتى يشهد شاه
النساء والرجال جنوا، ثم عوفوا بالمداواة، فإن لم يعاوده، جاز البيع  يزول، إال أنه كثير من ًان قلمإإزالة سبب الجنون، وان ك

  .  ٦/٣٥٩: شرح فتح القدير  . ))وهذا هو الصحيح
ًـــ ألن النكــاح ممــا يعــده التجــار عيبــا فــي الغــالم والجاريــة جميعــا، وألن المقــصود بملــك الجاريــة االســت 1 فراش وهــذا المقــصود ً

، فلهـذا كـان النكـاح نفقـة امرأتـه، وذلـك يـنقص مـن ماليتـهأنهـا منكوحـة الغيـر، وفـي العبـد بـسبب النكـاح يلزمـه  ظهـر يختل إذا
ًعيبا◌ فيهما جميعا    . ١٣/١٠٣: ، والمبسوط ٥/١٨٥: األصل : ينظر  . ًً

 .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  2
 : ) .قال (  وهم الناسخ في ذلك وكتب ـ ذكر األسبيجابي ذلك ولم أجده في مختصر الطحاوي، فربما 3
   .٢/٩٩: تحفة الفقهاء . ـ يقضي عليه بالرد إال أن يدعي الرضا أو اإلبراء  4
   .١٣/١١١: المبسوط . ـ  ألنه ال طريق لمعرفة ذلك إال بالبينة  5
يحلف : د، قاال ا يوسف ومحمٕوان أنكر وجوده بالعبد في الحال وطلب المشتري يمينه على ذلك فإن أب: ( ـ قال السمناني  6

ثبـت أن و حلـف قيـل للمـشتري ت، وال سـرق، وال بـال فـي الفـراش، فلـيعلـم بهـذا العيـب جـن عنـد المـشتري وال أبـقالبائع باهللا ما 
 حتى استحلفه لك البتة، لقد باعـه وقبـضه ومـا جـن قبـل ذلـك قـط، وال سـرق، وال بـال فـي فراشـه منـذ هذا العبد في هذه الحالة

ــ ١/٣٧٩: روضة القـضاة ) . ٕفال شيء عليه حتى يثبت ذلك بالبينة، وان نكل رد عليهوال أبق، فإن حلف .  الرجال مبلغبلغ
٣٨٠.   



   )١٧٧      (  باب المصراة                   _النص المحقق                      كتاب البيوع    

ًليمين ظهر العيب وصحت خـصومته، ثـم يحلـف البـائع ثانيـا علـى البتـات بـاهللا ٕوان نكل عن اخصومته 
   . )٢(، وفي الجنون ما وجد ذلك قط)١(لقد باع وسلم، وما وجد ذلك عنده منذ بلغ مبلغ الرجال

ولو أقر البائع بوجوده عنده، وأنكر وجوده عند المشتري ليس له حق الرد حتى يظهر وجـوده عنـده، 
ٕ، واذا أقــــر بوجــــوده عنــــد المــــشتري، وأنكــــر وجــــوده )٣(ينــــة، أو بتحليــــف البــــائع علــــى العلــــمأمــــا بإقامــــة الب
ات باهللا لقد باع وسلم، وما وجد ذلك منـه منـذ بلـغ مبلـغ ت خصومته، ويحلف البائع على البتعنده،صح

   .)٤(الرجال، وفي الجنون ما جن قط

  )٥(]الخصومة في عيب الزوجية [ 
 جـاء يردهـا، وقـال وجـدتها ذات زوج وأنكـر البـائع أن يكـون لهـا زوج، ولو اشترى جارية وقبضها، ثـم

 قبـل البيـع، )٧( طلقتـين، أو تطليقـة بائنـة)٦(ل البيع، أو كان طلقهـالكنه مات قبأو أقر أنه كان لها زوج و
  فال تصح خصومة المشتري في الرد، وليس له أن يحلف البائع، ولو أقام البينة على أن فالن 

     
                                                 

بـدائع . ده بعـد البلـوغـ إذا كانت الدعوة في إباق الكبير يحلف ما أبق منذ بلغ مبلغ الرجال؛ ألن اإلباق في الـصغر يوجـب ر1
    .٢/١٦٤: ، ودرر الحكام ٦/٣٨٤: ، وشرح فتح القدير ٤/٤٠: حاشية الشلبي ، وتبيين الحقائق مع ٥/٢٨٠: الصنائع 

قة والبول فـي الفـراش شـرط إنما اختلفت كيفية االستحالف في العيوب؛ ألن اتحاد الحالة في اإلباق والسر: ـ قال الكاساني  2
 رحمـه ًإال أن محمـدا ـ . ٢٨١ ـ ٥/٢٨٠: بـدائع الـصنائع . ًالـرد، ولـيس بـشرط فـي الجنـون؛ ألنـه عيـب الزم أبـدا ثبـوت حـق 

فإذا قام على هذا بينة استحلف البائع البتة باهللا لقد باعه وما أبق قط منذ بلـغ عنـده، وال : ٕوانما قال اهللا ـ لم يذكر هذا الفرق 
   .٥/١٩٠: األصل . جن عنده قط 

نيفـة، حتـى يقـيم علـى البـائع يمـين فـي قـول أبـي حبعته وسلمته وليس به وال هـو بـه بهـذه الـساعة لـم يكـن : ـ إن قال البائع  3
ذه العبــد أبــق عنــده، أو ســرق، أو جــن، فــإن لــم يكــن لــه بينــة اســتحلف علــى علمــه مــا بــه هــذا العيــب فــي هــالمــشتري بينــة أن 

. ٕومحمد، فإن حلف لم يكن عليه شيء وان نكل استحلف البتة، فـإن حلـف لـم يكـن عليـه شـيء الساعة في قول أبي يوسف 
   .٢١٢ ـ ٢١١:  الكبير الجامع

استحلف المشتري باهللا ما رضيت بالعيب منذ رأيته، وال عزمت : ـ هذا كله فيما إذا طعن المشتري، فإذا طعن البائع، فقال  4
   . ٥/١٩١: األصل . حلف المشتري على ذلك، ثم يردها، فإن أبا أن يحلف، لم يرد بيع على 

  .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  5
لنكاح بلفظ مخصوص، وهـو رفع قيد ا: ًوشرعا  . ٥١: كتاب الطالق : طلبة الطلبة . ًرفع الوثاق مطلقا :  لغة :لطالقاـ  6

   .٣/٤٦٣: شرح فتح القدير . ًعلى مادة طالق صريحا كانت، أو كناية كمطلقة ما اشتمل 
هو الذي يـستطيع الرجـل  : لبائن بينونة صغرىبائن بينونة صغرى، وبائن بينونة كبرى ، فا:  وهو نوعان :الطالق البائنـ  7

ٍيعيــد المطلقــة إلــى الزوجيــة إال بعقــد جديــد ومهــر، وهــو الطــالق قبــل الــدخول، أو علــى مــال، أو بالكنايــة القاضــي ال بعــده أن 
زوجيــة إال ن يعيـد المطلقــة إلــى الهــو الـذي ال يــستطيع الرجــل بعــده أ: والبـائن بينونــة كبــرى . لعـدم اإلنفــاق أو بــسبب االيــالء 

ًبعــد أن تتــزوج بــزوج آخــر زواجــا صــحيحا، ويــدخل بهــا دخــوال حقيقيــا، ثــم يفارقهــا أو يمــوت عنهــا ً  وتنقــضي عــدتها، وذلــك بعــد ً
، ٣/١٠٩ : بــدائع الــصنائع: ينظــر . الثالــث حيــث ال يملــك الــزوج أن يعيــد زوجتــه إليــه إال إذا تزوجــت بــزوج آخــر الطــالق 

 . ١/٢٤١: واللباب شرح الكتاب 



   )١٧٨   ( ب المصراة                      با_ المحقق                      كتاب البيوع النص    

، وهـو لـيس )١(؛ ألنه أقامها علـى الغائـب بإثبـات النكـاحجها، وهو غائب وال يلتفت إلى بينتهبن فالن زو
أن يحلفـه علـى اإلقـرار، لـه  ٕئع بالنكاح، تقبـل بينتـه، وان أرادبخصم فيه إال إذا أقام البينة على إقرار البا

  .ذلك 

دعى المـشتري أن زوجهـا هـذا كـان عنـد البـائع، وأرد اولو كان للجارية زوج معروف عند المشتري، فـ
ردها به، والبائع يقول كان لها زوج عنـدي غيـر هـذا، فـالقول قـول البـائع، ولـيس للمـشتري أن يردهـا بمـا 

  .العيب الذي يدعيه المشتري أقر به البائع غير هذا، إال أنه أنك الرد بهذا 

ولو أقر البائع أن زوجها كان فالن بن فالن، ولكن طلقها تطليقة بائنة أو طلقها تطليقتين، ثم بعـت 
ثبــوت حــق الفــسخ للمــشتري حيــث أنكــر أنكــر والمــشتري يــدعي قيــام الزوجيــة، فــالقول قــول البــائع؛ ألنــه 
ًنكاح، أو أقر بالنكاح والطالق جميعـا، كمـا قـال الزوجية وقت البيع، فإن حضر الزوج بعد ذلك وأنكر ال

ٕالبــائع، ولــيس للمــشتري حــق الــرد، وان ادعـــى الــزوج النكــاح وأنكــر الطــالق، فللمــشتري أن يردهـــا؛ ألن 
 قـــول >١٢٤و <ن البـــائع أقـــر بالنكـــاح وقـــت البيـــع، إال أنـــه ادعـــى زوالـــه، فـــالقولقـــد ثبتـــت، وألالزوجيـــة 

   .)٢(العلمالمشتري أنه لم يزل مع يمينه على 

 عيـب؛ ألن الطـالق الرجعـي ال يزيـل الزوجيـة إال إذا انقـضت العــدة )٤( مـن الطـالق الرجعـي)٣(والعـدة
   .)٦(ً، وأما العدة من الطالق البائن ال يكون عيبا؛ ألن الطالق البائن يزيل الزوجية)٥(ّقبل الرد

     

                                                 
عقـد : ً، وشرعا٢/٩٥١: لوسيط المعجم ا. ٕت األشحارانضم بعضها إلى بعض الضم والجمع، ومنها تناكح:  لغة :النكاحـ  1

 أنـه حقيقـة فـي األول: وقد اختلف الفقهاء في حقيقة النكاح إلى ثالثة أراء  . ٣/١٨٧: العناية . لتمليك منافع البضع وضع 
جـاز فـي والثـاني أنـه حقيقـة فـي الـوطء م. للـشافعية وبـه قـال القاضـي مـن الحنابلـة وهو رأي للحنفيـة ووجـه العقد والوطء معا 

أنه حقيقة في العقد مجـاز فـي الـوطء وهـو مـذهب جمهـور العلمـاء مـن : والثالث . ووجه للشافعية العقد، وهو مذهب الحنفية 
: ، والثمـر الـداني شـرح رسـالة القيروانـي ٣/٢٥٥: ٕ، واعانة الطالبين ٣/٥:رد المحتار : ينظر . ية والشافعية والحنابلة المالك

   .٨/٥: للمرداوي : ، واإلنصاف ١/٤٣٦: المكتبة الثقافية بيروت، : السميع اآلبي األزهري صالح عبد 
   .٩٢ ـ ٣/٩١: ، والفتاوى الهندية ٦/٥٠: البحر الرائق : ـ يراجع في هذه المسألة  2
أي انتظـار وقـت يلـزم تـربص، : ًوشـرعا  . ٢/٥٨٧: المعجم الوسـيط . معه عدد مقدار ما يعد، ومبلغه، وج:  لغة :ّالعدةـ  3

األطهـار، وعـن ) : رحمهمـا اهللا ( هـي الحـيض، وقـال مالـك والـشافعي ) : رحمـه اهللا ( معلومة، وقـال أبـو حنيفـة المرأة، مدة 
   .١/٥٩: باب العدة : أنيس الفقهاء . أظهرها الحيض : روايتان ) رحمه اهللا ( أحمد 

امـت  الذي يملك الزوج بعده إعادة المطلقة إلى الزوجية من غير حاجة إلى عقد جديد ما دق وهو الطال:الطالق الرجعيـ  4
 فــإذا انقــضت ولــو لــم تــرض، وذلــك بعــد الطــالق األول والثــاني غيـر البــائن إذا تمــت المراجعــة قبــل انقــضاء العــدة،فـي العــدة، 

بـدائع : ينظـر .  فال يملك الـزوج إرجـاع زوجتـه المطلقـة إال بعقـد جديـد ينونة صغرى، بئنالعدة انقلب الطالق الرجعي إلى با
   .١/٢٤١: كتاب، واللباب في شرح ال٣/١٠٩: الصنائع 

  .٥/١٩٥: األصل . ـ ألنه طالق يملك الزوج فيه الرجعة، فهذا عيب يرد منه 5
  .المصدر نفسه : ينظر .  بعيب ـ ذكر محمد ـ رحمه اهللا ـ عدة الطالق البائن أو الموت ليس هذا 6



   )١٧٩   ( اة                      ب المصربا_ النص المحقق                      كتاب البيوع    

  )١(]المبيع بعد العلم بالعيب التصرف في [  
ٕواذا تصرف المشتري مع معرفته بالعيـب، تـصرف المـالك، بطـل حقـه فـي الـرد، كمـا إذا كـان المبيـع 

ًثوبا فصبغة المشتري، أو كان سويقا فلته بسمن، وغير ذلك من التصرفات ً)٢(.   

ن يكـــون رضـــى، كمـــا لـــو أ: اســـتخدم بعـــد مـــا علـــم بالعيـــب، القيـــاس ريـــة، فًولـــو اشـــترى عبـــدا، أو جا
   .)٣(وطئها، أو قبلها بشهوة، أو عانقها، أو مسها بشهوة، أو نظر إلى فرجها بشهوة

؛ ألن فيـــه ضـــرورة وبلـــوى؛ ألنـــه إذا أراد أن يـــرده، يـــسأل منـــه )٤(ال يكـــون رضـــى: وفـــي االستحـــسان 
وكلمــا ضــاق (  االســتخدم يكــون رضــى لــضاق األمــر علــى النــاس، شــاته، أو يــسرح دابتــه، فلــو قلنــا بــأن

  . واالختيار )٦( حكمه، وألن االستخدام ال يكون للتجربة)٥()األمر اتسع 

، بخـالف خيـار الـشرط )٧(ًوكذلك هذا في خيار الشرط، ولو كان المبيع ثوبـا فلبـسه، يكـون ذلـك رضـا
 )٩(]أنـه [ ؛ ألن ذلـك للتجربـة واالختبـار )٨( الـشرطإذا لبسه مرة؛ لينظر إلى قدره ال يكون رضا في خيـار
  .هل يوافقه أم ال ؟  وفي العيب ليس بهذا المعنى  

                                                 
  .ـ  ما بين المعقوفين من زيادتي  1
 بالعيـب، وكـل ذلـك ألن اإلقدام على هـذه التـصرفات مـع العلـم بالعيـب دليـل الرضـا بالعيـب، ويكـون العلـم: ـ قال الكاساني  2

رد المبيــع ويرجــع بنــصف ًوذكــر أبــو الليــث الــسمرقندي اثنــي عــشر شــيئا يمنــع . ٥/٢٨٢:  الــصنائع عبــدائ. يبطــل حــق الــرد
   .٢٣١ ـ ٢٣٠ : خزانة الفقه: ينظر . لعيب منها ا
 ّ ويكـون لـه أن يردهـا فـي االستحـسان، أدع القيـاسكان هذا في القياس رضا، ولكن: يهوقال ف . ٥/١٨١: األصل: ـ ينظر 3

  .١٣/٩٩: المبسوط  . لملكه فيها، فاإلقدام عليه دليل الرضا ويتقررألنه يستخدمها : رخسي ذلك بقوله وعلل الس
توسـعون فـي االسـتخدام ألن الناس قـد ي: وعلل السرخسي ذلك بقوله  . ٥/١٨١: األصل . ـ ال يكون رضا، وله أن يردها  4

ه أم ال ؟ ٕاإلنسان ملك غيره بأمره أو بغير أمـره، وانمـا يـستخدمها لالختبـار أنهـا مـع هـذا العيـب هـل تـصح لخدمتـفقد يستخدم 
   . ١٣/٩٩: المبسوط . ًاختيارا  ال ًفكان ذلك اختبارا

ــ  5 الــشيخ أحمــد بــن الــشيخ محمــد الرزقــا، تــصحيح : شــرح القواعــد الفقهيــة )) . إذا ضــاق األمــر اتــسع (( هــذه قاعــدة فقهيــة بلفــظ ـ
ــ ـ ١٤٢٨، ٢مـــصطفى أحمـــد الرزقـــا، دمـــشق، دار القلـــم، ط: وتعليـــق  ). ١٨/المـــادة (  القاعـــدة الـــسابعة عـــشر ١٦٣: م٢٠٠٧هــ
المملكــة العرببيــة الــسعودية، المدينــة المنــورة ، : عبــدالرحمن بــن صــالح العبــد اللطيــف: واعــد والــضوابط الفقهيــة المتــضمنة التيــسيروالق

 .القاعدة السادسة . ١/١١٥: م ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٣، ١عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، ط
 نتيجـة مـا، أو تحقيـق غـرض تهـا مالحظـة دقيقـة للكـشف عـن هي اختبـار مـنظم لظـاهرة مـن ظـواهر يـراد مالحظ:التجربةـ  6

  . ١/١١٤: باب الجيم  : المعجم الوسيط. معين 
: المبــسوط. ّألنــه تــصرف بحكـم الملــك، وقلمــا يفعلــه اإلنـسان فــي ملــك غيــره، فيكـون ذلــك منــه دليــل الرضـا، فيتقــرر ملكــه ــ  7

١٣/٩٩.   
، والجـوهرة النيـرة ٥/٢٧٠: بدائع الصنائع . ه يوافقه أم ال، فلم يكن منه بد ـ ألن ذلك مما يحتاج إليه للتجربة واالمتحان أن 8
 :١/١٩٣   
  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  9



   )١٨٠       ( باب المصراة                  _    النص المحقق                      كتاب البيوع 

 ٕه كــان رضــا، وان ركبهــا؛ معرفتــه بالعيــب، إن ركبهــا لحاجــة نفــس)١(ن المبيــع دابــة فركبهــا مــعولــو كــا
ًليــسقيها، أو ليــشتري لهــا علفــا فيــه، قياســا واستحــسانا كمــا ذكرنــا فــي االســتخدام ً  ، كــذلك هــذا فــي خيــار)٢(ً

الشرط، له أن يركبها؛ لينظر إلى سيرها، وال يبطل خياره؛ ألن ذلك لالمتحـان، وههنـا يبطـل كمـا ذكرنـا، 
  .فكذلك ههنا، )٣( يبطل خيار الشرط، ويبطل خيار العيبفيما إذا اشترى ثوبا فلبسه؛ لينظر إلى قدره ال

  في رواية جعله رضا، وفي رواية : ًولو كان المبيع دارا، فسكنها بعد معرفته بالعيب فيه روايتان      
 الــسكنى، والــذي مــا، الــذي قــال يكــون رضــى، إذا أبتــدأ، والتوفيــق ممكــن بينه)٤(أخــرى لــم يجعلــه رضــا
  .م على السكنى قال ال يكون رضى إذا دا

   .)٥(ولو عرضه على البيع يكون رضى
   .)٦(عتقه، أو كاتبه، أو استولدها، فهذا كله يكون رضا بعد معرفته بالعيبأولو باعه أو دبره، أو 

  )٧(]حكم الرجوع بنقصان العيب [ 
 ولم يتغير، أو تغيـروضع، إذا كان المبيع وقت التصرف وأما حكم الرجوع بنقصان العيب في كل م

 كان للبائع حق القبول، فالتصرف فـي هـذه الحالـة يبطـل حـق  لو أراد المشتري أن يرده بالعيبإلى حال
البــائع بالعيــب لــم   لــو أراد أن يــرده علــىٕ وان كــان المبيــع وقــت التــصرف بحــالالرجــوع بنقــصان العيــب،

  )٩(]ًا  ثوبأوكان[،)٨(يكن للبائع حق القبول، فتصرفه في هذه الحالة ال يبطل حق المشتري

  
                                                 

  ] .مع [ ًبدال من ] بعد ) [ ب ( ـ في نسخة 1
رضــا منــه؛ ألنــه  ال يكــون هــذا :وقــال السرخــسي.  ٣٥١:  والجــامع الــصغير مــع النــافع الكبيــر ،٥/١٨١: األصــل: ـــ ينظــر 2

ال يكون دليل الرضا منه، في سقيها وعلفها، فالركوب ألجله يحتاج في ردها إلى سوقها، وربما ال تنقاد ما لم يركبها، وكذلك 
   .١٣/٩٩: المبسوط . ٕوانما دليل الرضا أن يركبها من حاجة نفسه، أو يسافر عليه 

ٕوانمـا شـرع مـا يحتـاج إليـه، وأمـا خيـار العيـب فلـم يـشرع لالختبـار، ـ ألنه في حالة خيار الشرط يكون ذلك لالختبار، وهـو م 3
ً جعل ممـسكا ًإلى رأس ماله عند العجز عن الوصول إلى الجزء الفائت، فإذا تصرف فيه تصرفا ال يحل بال ملكللرد ليصل 

   .٤/٤٢: والرضا تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي لوجود دليل اإلمساك 
هـذا : هـو رضـا، وقـال : كـان أبـو حنيفـة يقـول : قندي روايتـين عـن أبـي حنيفـة ـ رحمـه اهللا ـ فقـال ــ ذكـر أبـو الليـث الـسمر 4

  . ١٥٢: عيون المسائل : ينظر . رضا ضرر ال يكون 
: ينظر . اته لغيره ألنه لما عرضه عل البيع، فقد قصد إثبات الملك الالزم للمشتري ومن ضرورة لزوم الملك له ليمكنه إثب 5

   .٥/٢٩٦: ، وبدائع الصنائع ٢٣/١٩٨: ، والمبسوط ١٥٢: سائل عيون الم
  . ٥/٢٩٧: بدائع الصنائع . ـ ألن هذه التصرفات داللة الرضا  6
 . ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  7
ًـ لو اشترى ثوبا، فقطعه لباسا لولده الصغير، وخاطه أنه ال يرجع بنقصان العيب أبدا؛ ألنه صـار بـالقطع مـسلما 8 ً ً  إليـه بيـده ً

ًولو كان الولد كبيرا، رجـع بالنقـصان؛ ألنـه لـم يـصر مـسلما إال بعـد الخياطـة، فلـم يبطـل حقـه قبل الخياطة،  عيـون  : ينظـر. ً
 .٣٣١: للبزدوي : ، وشرح الجامع الصغير ١٥٢: المسائل 

 ) . أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  9



   )١٨١(       ب المصراة                      با_ النص المحقق                      كتاب البيوع 

  ً، أو كان سويقاً فلته بالسمن، أو كانت حنطة فطحنها، أو ما أشبه ذلك مما)٢(، أو صبغه)١(فخاطه   

  ند بائعه، أو تصرف به بوجه من، فإن رضي البائع ثم اطلع على عيب كان ع)٣(يمنع الرد والفسخ   

   . )٤( الوجوه، وهو عالم بالعيب، فإنه يرجع بحصة العيب على البائع  

  )٥(]ما يمنع الرجوع بنقصان العيب وما ال يمنع [  

ًولو انتقص المبيع في يد المشتري، كما إذا كان ثوبا فقطعه ولم يخطه، أو انتقص بآفة سماوية، أو 
اطلـع علــى عيـب كــان عنـد بائعــه، ثـم تــصرف فيـه وهــو عـالم بالعيــب، فتــصرفه بفعـل المعقــود عليـه، ثــم 

ًيبطــل حــق الرجــوع؛ ألن مــن حجــة البــائع أن يقــول أولــم يبــع، لــو رددتــه علــي كنــت أقبلــه ناقــصا، وفــي 
   .)٦(ٕالفصل األول لم يكن له حق القبول وان رضي، ولذلك افترقا

ف المالك بطـل حقـه فـي الـرد وفـي الرجـوع بنقـصان ولو كان المبيع بحاله لم يتغير، ثم تصرف فيه تصر
  .رد ثم علم بالعيب بعد فوات الردالعيب، هذا كله إذا تصرف مع معرفته بالعيب، أما إذا فات ال

أن يقـول متـى امتنـع الـرد مـن جهـة المـشتري بفعـل مـضمون بطـل حقـه فـي الرجـوع  : )٧(فاألصل فيه
   مشتري، أو من جهته، ولكن بفع غير مضمون، فإنه بنقصان العيب، ومتى امتنع الرد ال من جهة ال

                                                 
  ] . فخاطه [ًبدال من ] وخاطه ) [ ب ( ـ في نسخة  1
 ] .ًأو كان ثوبا أو صبغه ) [ أ ( ـ في نسخة  2
لــسمن؛ ألنــه ال ينفــك ـــ إنمــا امتنــع الــرد بــسبب الزيــادة المتــصلة؛ ألنــه ال وجــه للفــسخ فــي األصــل بــدون الــصبغ والخياطــة وا 3

فيبقـى مـا  كـان مـن البيـع، الفسخ معها؛ ألن الزيادة ليست معيبة، والفسخ ال يـرد علـى غيـر المبيـع؛ ألنـه رفـع مـاعنه، وال إال 
ًما كان، فلـو رده علـى الزيـادة، لـزم الربـا، فـإن الزيـادة حينئـذ تكـون فـضال مـستحقا فـي عقـد معاوضـةكان المبيع والثمن على  ً 

  .٦/٣٦٧: شرح فتح القدير . شبهه ولشبهة الربا حكم الربا، فال يجوزبال مقابل، وهو معنى الربا، أو 
 ويراجـع المـسألة ٥/٢٤٩٨ :التجريـد .  المشتري الثوب ثم اطلع على عيـب، فلـه الرجـوع بـاألرش إذا صبغ: ـ قال القدوري  4

   .٢٨٥ ـ ٥/٢٨٤: ، وبدائع الصنائع ١/٣٨٢: القضاة في روضة 
  . ما بين المعقوفين من زيادتي  ـ 5
ًألن هنـاك لـم يكـن الـرد ممتنعـا حتمـا، أ: ـ بين الكاساني وجـه الفـرق فـي الفـصلين، فقـال  6 ًع يقبلـه ناقـصا مـع ال تـرى أن للبـائً

أنـه دليـل الرضـا ًالمشتري بتصرفه مفوتا على نفسه حق الرد، فكان حابسا للمبيع بفعله ممسكا إياه عـن الـرد، والعيب ؟ فكان 
يــار الرجــوع، فــصار األصــل أن وجــوب األرش إذا لــم يكــن ثابتــا علــى ســبيل الحــتم واإللــزام، بــل كــان خبالعيــب، فيبطــل حــق 

تا ٕفتصرف المشتري بعد ذلك تصرفا مخرجا عن الملك يوجب بطالن األرش، وان كان وجوبه ثابداد للبائع مع العيب، االستر
   .٥/٢٩١: بدائع الصنائع . االسترداد، فتصرف المشتري ال يبطل األرش حتما بأن لم يكن للبائع خيار 

ائع، فـإذا باعهـا ل موضـع يجـوز ردهـا برضـا البـاألصـل فـي جـنس هـذا إن فـي كـ: ـ ذكر السرخسي األصل في ذلك، فقال  7
 يمنعـه ٕله أن يرجع بنقصان عيبها، وفـي كـل موضـع لـم يكـن لـه أن يردهـا، وان رضـي البـائع فبيعـه إياهـا الالمشتري لم يكن 

ألن تعــذر الــرد هنــا بمعنــى حكمــي دون يبــع المــشتري إيــاه، فكأنــه حبــسها عنــده، وأراد الرجــوع مــن الرجــوع بنقــصان العيــب؛ 
 . ١٣/٩٨: المبسوط. نقصان العيب ب



   )١٨٢    ( اب المصراة                     ب_ النص المحقق                      كتاب البيوع   

 يبطل حقه في الرجوع،أما امتناع الرد من جهة المشتري بفعل مـضمون، وهـو أن يملـك المـشتري )١(]ال[
على مال، )٢(]أعتقه[أو بالصدقة، أو ما أشبه ذلك من التمليكات، وكذلك لو من غيره بالبيع، أو بالهبة، 

   .)٤(، أو كاتبه بطل حقه في الرجوع بنقصان العيب)٣(]قتله [ أو 

   .)٥(أنه ال يبطل، كما إذا أعقه على غير مال: وروي عن أبي يوسف في األمالي 

فـي ظـاهر الروايـة؛ ألنـه لمـا أخـذ القيمـة ولو قتله غيره، وأخـذ المـشتري القيمـة بطـل حقـه فـي الرجـوع 
ال : ، ولو باع يبطل حقه في الرجوع، كذا هذا،وروي عن أبي يوسف ومحمد، أنهما قاال )٦(صار كالبيع

؛ ألنه إنما وصل إليه قيمة العين، ولم يصل إليه مقدار العيب، فلـه أن يرجـع بـذلك )٧(يبطل حق الرجوع
  .القدر 

المــشتري، وهــو انــه إذا هلــك المبيــع بآفــة ســماوية، أو انــتقص المبيــع، وأمــا امتنــاع الــرد ال مــن جهــة 
  وازداد زيادة مانعة للرد والفسخ،فال يبطل حق في الرجوع، وكذلك إذا كانت العين قائمة، ولكن 

                                                 
  ) .أ ( ـ  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  1
 ] .يعتقه ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  2
 ] .قبله ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  3
ليـــث الـــسمرقندي، الفـــي حالـــة إعتاقـــه؛ ألنـــه أزال ملكـــه عنـــه بعـــوض، فهـــو كمـــا لـــو باعـــه فـــي ظـــاهر الروايـــة، وقـــال أبـــو  ــــ 4

ن مـات أما في حالة القتل؛ ألنه هو الذي جنى عليـه، أو لـم يقتلـه ولكـ. الرواية عن أبي حنيفة ـ رحمه اهللا ـ والسرخسي  هذه 
وأما إذا كاتبه، فالكتابة نظير البيع مـن حيـث أنـه يوجـب لـه حقـا . العيب، وليس الموت كالقتل موتا كان له أن يرجع  فضل 

: ، ومختلـف الروايـة ١٨٣ ـ ٥/١٨٢: األصـل : ينظـر . بنقـصان العيـب بعـد ذلـك ولى عليه، فـال يرجـع  يستوجبه المبعوض
  .٦/٣٤١: ، والبناية ١٣/١٠١: ، والمبسوط ٣/١٤٨٥
خـسي والزيلعـي ذكـروا إال أن أبـا الليـث الـسمرقندي والسر .٦/٣٧٠: ، وشـرح فـتح القـدير ٥/٢٩٠: بدائع الصنائع : ينظر ـ  5

: شلبي ، وتبيــين الحقــائق مــع حاشــية الــ١٣/١٠١: ، والمبــسوط ٣/١٤٨٥: مختلــف الروايــة .  أبــي حنيفــة عــنهــذه الروايــة 
وهذا القول، الرجوع بنقصان . أنها رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة في األمالي : القولين، بقول ، ويمكن التوفيق بين ٤/٣٦

ٕما خلق في األصـل محـال للملـك، وانمـا يثبـت الملـك مؤقتـا إلـى إنهاء الملك؛ ألن اآلدمي ألن العتق : العيب هو االستحسان  ً
، وتبيــين الحقــائق مــع حاشــية ٥/٢٩٠: ، وبــدائع الــصنائع ٥/١٨٢: األصــل : ينظــر . كــان إنهــاء فــصار كــالموت اإلعتــاق ف
  . ٦/٣٦٩: ، وشرح فتح القدير ٤/٣٦: الشلبي 

 ألنه أخذ العـوض مـن القاتـل، فكـان ذلـك بمنزلـة عـوض :وقال فيه  . ١٣/١٠١: ، والمبسوط ٥/١٨٣: األصل : ـ ينظر  6
 .سلم له بالبيع 

العبـد، نقـل ذلـك ابـن ٕـ لم أقف على قولهما، في حالة قتل العبد من غير المشتري، وانما هذا قولهما في حالة قتل المشتري  7
ص والديــة، فــصار يــد بــدال كالقــصاالينــابيع، وعلــل ذلــك بقولــه؛ ألن قتــل المــولى عبــده ال يتعلــق بــه حكــم دنيــوي يفالهمــام عــن 

وقـال أبـو يوسـف : وأمـا لـو قتلـه غيـر المـشتري، فقـال الحـدادي  . ٦/٣٧٠: شـرح فـتح القـدير . فراشـه كالموت بمرض علـى 
في النهايـة والفتـوى علـى قولهمـا، والخـالف إنمـا فـي األكـل ال غيـر، وأمـا فـي القتـل، فـال : قصان، ثم قال يرجع بالن: ومحمد 

ً ، هـذا فـضال عـن ذكـر الطحـاوي للخـتالف فـي قتـل المـشتري للعبـد، ١/١٩٩: الجـوهرة النيـرة : ينظـر . يرجـع  خالف أنـه ال
   .٨٠:  الطحاوي مختصر.  في قتله من غير المشتري ولم يذكر اختالف



   )١٨٣   ( ب المصراة                      با_ النص المحقق                      كتاب البيوع   

ًثوبــا فقطعــه وخاطــه، أو كانــت حنطــة فطحنهــا، أو كــان ) ١( ]يكــون [ لهــالك، نحــو أن أعطــى لــه حكــم ا
ًلحما فشواه، أو دقيقا فخبزه، فإن في هذه الفصول كلها امتنع الرد ال من جهة المشتري ً)٢ (.  

أما في النقصان امتنع مـن جهـة الـشريعة، أال تـرى أنهمـا لـو تراضـيا علـى الـرد، فالقاضـي ال يقـضي 
   .)٣(بالرد

 وأما امتناع الرد من جهة المشتري ال بفعل مضمون وهو إذا أعتقه على غيـر مـال، ثـم اطلـع علـى 
عيـب كـان لــه أن يرجـع بحـصة العيــب؛ ألن الفعـل لـيس بمــضمون، أال تـرى انـه ال يوجــب الـضمان فــي 

ًكـيال ًأن من اشترى مـن رجـل عبـدا بـثمن حـال، ثـم وكـل و: ملك الغير؛ ألنه ذكر في آخر كتاب البيوع 
ت عنده كان للبائع أن يضمن الوكيل القيمة، ايقبضه قبل نقد الثمن، فقبض الوكيل بغير إذن البائع، فم

، وبمثله لو لم يوكله بالقبض، ولكنه وكله بـالعتق قبـل أن ينقـد الـثمن، فأعتقـه الوكيـل )٤(ويحبسها بالثمن
مة، وله أن قي أن يضمن الوكيل الئعاجاز عتقه، ويصير قابضا؛ ألن العتق في الشراء قبض، وليس للب

   .)٥(يطالب المشتري بالثمن، فتثبت أن العتق ليس بمضمون

أن يرجع بحـصة ع على عيب كان به عند البائع له ستولدها، ثم اطلاوكذلك لو دبره، أو كاتب أمة ف
   .ًالعيب؛ ألن الرد امتنع من جهة الشرع؛ وألنه ليس بمضمون أيضا 

  ًحتى تمزق، أو اشترى طعاما فأكله، ثم اطلع على عيب كان به عندًولو اشترى ثوبا فلبسه 

     
                                                 

  ] .مكون ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  1
 يلحقـه بـالرد،أال تـرى  يرجع إلى البائع، وهو دفـع زائـد النقصان لمرورة فوات المحل، وفيـ ألن امتناع الرد في الهالك؛ لض 2

ليـه، وهـو لـزوم الـضرر ع الرد ألمر يرجـع إٕأنا أقبله مع النقصان، فأدفع لك جميع الثمن، واذا كان امتنا: أن يقول أن للبائع 
انعــة ع بالنقــصان، وفــي الزيــادة المالــضرر عنــه بامتنــاع الــرد البــد مــن دفــع الــضرر عــن المــشتري بــالرجويــاه بــالرد، فــإذا دفــع إ

ليس من قبل المشتري وال من قبل البائع، بل من قبل الشرع، أال ترى أنه لـيس  للبـائع أن يقـول يرجع بالنقصان؛ ألن التعذر 
، وتبيـين الحقـائق مـع ٥/٢٨٩: بـدائع الـصنائع : ينظـر . الـشرع ال يمنـع الرجـوع بالنقـصان رد لحـق أنا أخذه كذلك، وتعذر ال

   . ٤/٣٥: اشية الشلبي ح
ٕن الحرمة الثابتة حقا للشرع ال تسقط برضا العبد، واذا كان امتناع الرد لمعنى ـ ال يقضي بالرد؛ أل 3 يرجع إلى الشرع ال إلـى ً

: بـدائع الـصنائع . ًبقى حق المشتري في وصف السالمة واجـب الرعايـة، فكـان لـه أن يرجـع بالنقـصان؛ جبـرا لحقـه المشتري 
٥/٢٨٩.  
ًألن بـالبيع المبيـع صـار مملوكـا للمـشتري، : وعلـل السرخـسي ذلكبقولـه  . ٥/٣٣١: أخـر كتـاب البيـوع : األصـل : ـ ينظـر  4

صبه منـه في يـد البـائع مـا لـم يـصل إليـه الـثمن، فقـبض الوكيـل فـي حـق البـائع جنايـة بمنزلـة الغـصب، ولـو غـمحبوس ولكنه 
  .ة للبائع أن يضمنه القيمغاصب، فهلك في يده، كان 

 ذكـر قـول ؛ ألنـه يفتـرق عنـه فـي التـضمين، ويمكـن أن يـذكر ذلـك لـو))بمثلـه (( ـ كان األولى في هذا الفصل أن ال يذكر  5
األصـل : ظـر ين. وكل الغير بالعتق، فهو والوكيل بالقبض سواء، ولكن يرجـع البـائع علـى المـشتري بـالثمن إذا : أبي يوسف 

   .١٣/١٩٦: ، والمبسوط ٥/٣٣٢: 



   )١٨٤   ( ب المصراة                      با_ النص المحقق                      كتاب البيوع    

  .)١(ًفيهما جميعا ليس له حق الرجوع بحصة العيب: بائعه، قال أبو حنيفة ـ رحمه اهللا تعالى ـ 

   . )٢( ذلكله: وقاال 

   .)٣(واجمعوا أنه لو أتلفها بسبب آخر ليس له حق الرجوع بالعيب

  )٤(]ّحكم رد الطعام بالعيب بعد أكل بعضه [  
  ـ : ولو أكل بعض الطعام، ثم اطلع على عيب اختلفوا فيه على ثالثة أقوال 

ع بحـصة العيـب، كمـا ّبطل حقه فـي الـرد، وفـي الرجـو:  أنه قال )٥(]رضي اهللا عنه [روي عن أبي حنيفة 
ّ إال فــي قــول زفــر، فإنــه يرجــع )٦(لــو بــاع بعــضه، ولــو بــاع بعــضه، بطــل حقــه فــي الرجــوع بنقــصان العيــب

   .)٨( بحصته من الثمن)٧(]الباقي [ ّبنقصان العيب في الباقي، إال أن يرضى البائع أن يأخذ 

 لـم يأكـل إال أن يرضـى يرجـع بنقـصان العيـب فيمـا أكـل، وفيمـا: وروي عن أبي يوسف، أنـه قـال [  
   .)١٠( ])٩(البائع أن يأخذ الباقي بحصته من الثمن

     

                                                 
: ي للقـدور: ، والتجريـد ١٩٩: ، وشرح مختصر القـدوري ٣/١٤٥١: ، ومختلف الرواية ٨٠: مختصر الطحاوي : ظر ـ ين 1
 عــن ملكــه وجــه قولــه أن المــشتري بأكــل الطعــام ولــبس الثــوب أخرجهمــا: ، وذكــر فيــه ٥/٢٩٠: وبــدائع الــصنائع ، ٥/٢٤٧٤

ًتثبت مطلقا ال مؤقتا بخالف العبد فحقيقة، إذ الملك فيهما   . أشبه القتل ً
 فكـان مقـررا لملكـه، فكـان إن هذا تصرف مشروع،: وجه قولهما : وذكر أبو الليث السمرقندي  . نفسهاالمصادر : ـ ينظر  2

   .٣/١٤٥١: مختلف الرواية . على ملكه، فلم يمتنع الرجوع بالنقصان، كما في العتق الهالك 
   .٥/٢٩٠: بدائع الصنائع . ـ نقل الكاساني اإلجماع على ذلك  3
 .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  4
  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  5
، وشرح فتح ٥/٢٩٠: ائع، وبدائع الصن١٣/١٠١: ، والمبسوط١٥٣: ، وعيون المسائل٣/١٤٩٩: مختلف الرواية: ـ ينظر 6

 رد بعـضه بمعنـى مـن نزلـة العبـد، وقـد امتنـعألن الطعـام كلـه شـيء واحـد بم:  وجـه قولـه: وذكـر الكاسـاني . ٦/٣٧٢: القدير
ّفيبطل حقه أصال في الرد والرجوعقبل المشتري،     .٥/٢٩٠: بدائع الصنائع. ، كما لو باع بعض الطعام دون بعضً

 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  7
إلمام زفر وأرائه الفقهية ، وا٦/٣٧٢ : ، وشرح فتح القدير٥/٢٩٠: ، وبدائع الصنائع ٣/١٥١٧: مختلف الرواية : ـ ينظر  8
أن : حجته في ذلـك : يه وذكر ف . ٢/١١٦: م ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦، ٢بيروت، دار الندوة، ط: اليقظان عطية الجبوري أبو : 

نع بالبعض دون البعض ٕوالرجوع بالنقصان حصال من أجل البيع، وان البيع وجد في بعض المبيع دون بعض، فيمتاالمتناع 
 .  األصل أن يكون االمتناع بقدر المانع ناآلخر؛ أل

أبـو الليـث الـسمرقندي ، وذكـر ٥/٢٩٠: ، وبـدائع الـصنائع ١٥٣: ، وعيـون المـسائل ٣/١٤٩٩: مختلـف الروايـة : ـ ينظر  9
مختلــف . ال يــرد بغيـر رضــاه، ويرجـع بالنقــصان : ّيـرد بغيــر رضــا البـائع، وفــي روايـة : أبـي يوســف، فـي روايــة روايتـين عــن 

   .٣/١٥٠٠: واية الر
 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  10



   )١٨٥  (  المصراة                       باب_ النص المحقق                      كتاب البيوع    

ّيرجــع بنقــصان العيــب فيمــا أكــل، ويــرد البــاقي، ولــيس للبــائع أن يمتنــع عــن : وروي عــن محمــد أنــه قــال 
، وهـو اختيـار )٣(]رحمـه اهللا  [ )٢(، وكـان الفقيـه أبـو جعفـر ـ رحمـه اهللا تعـالى ـ يفتـي بقـول محمـد)١(لـكذ

  . ـ رحمه اهللا تعالى ـ )٤(الفقيه أبي الليث

   )٥(]حكم رد الجارية بالعيب بعد الوطئ [   

ّولــو اشــترى جاريــة فوطئهــا، ثــم اطلــع علــى عيــب كــان بهــا، فلــيس لــه أن يردهــا إال برضــا  البــائع ســواء ّ
ًكانت بكرا نقصها الوطئ، أو ثيبا لم ينقصها الوطئ    . )٨(]تعالىرحمهم اهللا  [ )٧( في قول أصحابنا)٦(ً

 ًإن كانـت بكـرا نقـصها الـوطئ، أو ثيبـا لـم ينقـصها : )٩(]رضـي اهللا تعـالى عنـه [ وفي قول الـشافعي 
   .)١٠(ّالوطئ له أن يرد، وليس للبائع حق االمتناع

ّرد عندنا، فلـه أن يرجـع بنقـصان العيـب؛ ألن الـرد امتنـع مـن جهـة البـائع؛ ألنـه لـو قبلهـا ولو امتنع ال ّ
   .)١١(موطوءة جاز

إن كـان : ًولو كان لهـا زوج عنـد البـائع فوطئهـا الـزوج عنـد المـشتري، ثـم وجـد بهـا عيبـا، فإنـه ينظـر 
  طأها عند البائع، ولكن وطئها ّوطئها عند البائع، ثم وطئها عند المشتري، فإنه ال يمنع الرد، ولو لم ي

                                                 
:  أبو الليث وجه قولـه وذكر . ٥/٢٩٠: ، وبدائع الصنائع ١٥٣: ، وعيون المسائل ٣/١٥٠٠: مختلف الرواية : ـ ينظر  1

 . ، بخالف القتل قمشروع فيتقرر به ملكه، فال يمتنع الرجوع بالنقصان كالعتإنه تصرف 
   .٨٠:  مختصر الطحاوي :ـ ينظر  2
  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  3
هــ، وأخـذ عـن ٣٠٠ حـوالي  هو إمام الهدى نصر بن محمد بـن إبـراهيم الـسمرقندي الحنفـي، ولـد فـي سـمرقندـ: أبو الليث ـ  4

عنـه أبـو بكـر محمـد روى الهندواني، والقاضي الخليل بن أحمد، وروى عن محمد بن الفضل بن أنيف البخـاري، وأبي جعفر 
( و ) ل وعيــون المــسائ( و ) خزانــة الفقــه : ( ًالترمــذي وغيــره، وجمــع وألــف كثيــرا مــن الكتــب النافعــة، منهــا بــن عبــد الــرحمن 
، والجـــواهر ٦/٣٢٢: ســـير أعـــالم النـــبالء : ينظـــر فـــي ترجمتـــه . هــــ ٣٧٥، تـــوفي ســـنة )البـــستان  (وكتـــاب) تنبيـــه الغـــافلين 

: وأمــا مــا ذكــره أعــاله فــي اختيــار أبــي الليــث، ينظــر  . ٢/٤٩٠: وهديــة العــارفين ، ٧:قــات الحنفيــة، وطب٢/١٩٦: ضية المــ
   .٣٥٥: فتاوى النوازل 

 .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  5
  .فحذفنا أو ليستقيم الكالم ] أو الوطئ ) [ أ ( ـ في نسخة  6
، والمبـسوط ٥/٣٤٥٤: ري للقـدو: ، والتجريـد ٣/١٥٣٧: ، ومختلف الروايـة ٣/١٤٤: مختصر اختالف العلماء : ـ ينظر  7
   .٥/٢٨٣: وبدائع الصنائع ، ١٣/٩٥: 
  )  .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  8
 )  .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  9

   .١/١٧٥: ، وفتح الوهاب ٨٣: ، ومختصر المزني ٣/٦٨: باب المصراة والرد بالعيب : األم : ـ ينظر  10
لك البائع مـن كـل وجـه ـ ألنه لو ردها، وفسخ العقد رفع من األصل من كل وجه، أو من وجه، فتبين أن الوطء صادف م 11

  .٥/٢٨٣: بدائع الصنائع . وأنه حرام، فكان المنع من الرد طرق الصيانة عن الحرام، وأنه واجب أو من وجه، 



   )١٨٦        ( باب المصراة                  _    النص المحقق                      كتاب البيوع

ً، وان كـان ثيبـا )١(ًعند المشتري، فإن كانت بكرا، فإنه يمنع الرد؛ ألجل النقـصان ويرجـع بنقـصان العيـب ٕ
ن لــه أن يردهــا؛ ألنــه وطئهــا بــسبب تقــدم عنــد البــائع، ولــم بــأ: لــم يــذكر فــي ظــاهر الروايــة ذلــك، وقيــل 

   .)٢(ًيوجب نقصانا في العين

ً األجنبي عند المشتري، وهي ثيـب، فكـذلك ال يردهـا عنـدنا، وان كانـت بكـرا ال >١٢٥و <ولو وطئها ٕ
ّيردها ألجل النقصان، ويرجع بنقصان العيب؛ ألن الرد امتنع ال من جهة المشتري ّ)٣(.   

ّالمشتري من آخر، ثم وجد بها عيبا، ليس له أن يردها دخل بها أو لم يدخل؛ ألن المهر ولو زوجها  ً  

وجــب بالنكــاح، والمهــر زيــادة تمنــع الــرد، وكــذالك لــو جنــى عليهــا غيــره، فإنــه يجــب األرش، واألرش 
ٕيمنع الرد، ولكن بنقـصان العيـب فـي المـسألتين؛ ألن الـرد امتنـع ال مـن جهـة المـشتري، وانمـا امت ّ نـع مـن ّ

   .)٤(جهة الشريعة

  )٥(]ظهور العيب في شيء مأكوله في جوفه [ 
   هذا ال يخلو إما أن يكون ً في جوف، فكسره، فوجده فاسدا،)٦(ً ومن اشترى شيئا مأكوال:قال 

   قيمة، أو لم يكن لقشره قيمة، فإن كان لقشره قيمة، فإن البائع بالخيار إن شاء رضي به )٧(لقشره

ّشر ورد جميــع الــثمن، وان شــاء لــم يقبــل لمــا دخــل فيــه مــن النقــصان بالكــسر، ورد ًناقــصا، وقبــل القــ ٕ
  . ذكرنا قبل هذا )٩(]قد [ ، )٨(على المشتري حصة العيب

     

                                                 
   .٥/١٨٠: األصل . عذرتها عند المشتري ًـ يرجع بنقصان العيب؛ ألنها كانت بكرا فذهبت  1
   .١٣/٩٦: المبسوط . ـ له أن يردها  2
ّ البـائع ردهـا علـي ّـ ال يردها لحدوث العيب عنده بالزنا، فالزنا عيب في الجارية، ولكنه يرجع بنقصان العيب إال أن يقول 3 ّ .

  .١٣/١٨٠: المبسوط 
ــ فــي المــسألتين المهــر، واألرش زيــادة منفــصلة مت 4 ــدفع الــضرر ـ ــدة عــن العــين حكمــا فتمنــع الــرد، ول ّول عــن المــشتري يرجــع ً

   .١/٣٨٢: ، وروضة القضاة ١٣/١٨٠: ، والمبسوط ٥/١٨٠: األصل : ينظر . بنقصان العيب 
  .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  5
  .٨١: مختصر الطحاوي ] . مأكوال [ بدال من ] مأكوله : [ ـ في قول الطحاوي  6
، ومعجـم لغـة الفقهـاء ٢/٧٣٦: باب القـاف : المعجم الوسيط .  بكسر فسكون جمعه قشور، وقشر الشيء غالفه :القشرـ  7
 :٣٦٤.   
ّـ ألن شرط الرد أن يكون المردود وقت الرد على الوصف الذي كان عليه وقـت القـبض، ولـم يوجـد؛ أل 8 نـه تعيـب بعيـب زائـد ّ

مختـصر : ينظـر . ه م شرط الرد، وألنه بمنزلـة مـن اشـترى ثوبـا فقطعـه ولـم يخطـّرد عليه لرد معيبا بعيبين فانعدبالكسر، فلو 
   .٥/٢٨٤: ، وبدائع الصنائع ٣/٧٣: للجصاص : وشرح مختصر الطحاوي ، ٨١: الطحاوي 

  ] .ما ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  9



   )١٨٧     ( المصراة                    باب _ النص المحقق                      كتاب البيوع    

 بجميع الثمن؛ ألنـه اشـتراه علـى أنـه مـال، فوجـده غيـر مـال، ٕوان لم يكن لقشره قيمة رجع على بائعه
  .ً، كما إذا اشترى عبدا، فإذا هو حر، فالبيع باطل )١(فبطل البيع

ً فاسدا، إن لم يكن لقشره قيمة رجع على بائعه بحصته من )٢(]وبعضه [ ًولو وجد البعض صحيحا، 
ًزء بالكل إال إذا كان الفاسد قلـيال، مقـدار مـا ٕالثمن، وان كان لقشره قيمة رجع بحصة العيب، اعتبارا للج ّ

   .)٣(يكون مثله في ذلك المبيع، فإنه ال يرجع بشيء
  )٤(]ملك مال العبد المشترى [  

ــائع إال أن يــشترط الم: قــال  ــه للب ــه مــال، فمال ــد ول ــه علــى مــا ومــن بــاع عب ــاع ذلــك، فيكــون ل بت
مـن بـاع عبـدا ولـه مـال، : ((  أنـه قـال �هللا يـدل عليـه مـا روي عـن رسـول ا . عليه البياعات )٥(]تحل[

   . )٦())فماله للبائع إال أن يشترط المبتاع 
 يبعـــه، )٨(]لـــم [ ؛ ألنـــه )٧(ٕوألن العبـــد ال يملـــك شـــيئا، وان ملـــك، فـــإذا باعـــه بقـــى مـــا فـــي يـــده ملكـــا لـــه

، )١٠(وســرجها، )٩( لجامهــاك المــولى، كمــا إذا بــاع دابــة، فــإنأن ال يــدخل ثيــاب بدنــه؛ ألنــه ملــ: والقيــاس 
  . ال يدخل في البيع )١٢(ٕ، واكفاها)١١(وعذارها

     

                                                 
   .٥/٢٤٧٩ :، والتجريد٣/٧٣: اصجصلل: شرح مختصر الطحاوي. يجوز أن يستحق ثمن ما ال قيمة لهـ ألنه ال  1
  ] .البعض ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  2
 ال يخلو عن قليل، إذا كان الفساد قليال كالواحد واالثنين في المائة جاز البيع استحسانا؛ ألنه: ـ قال أبو الليث السمرقندي  3

   .٣٥٥ـ ٣٥٤: فتاوى النوازل . بد يجوز؛ ألنه جمع بين المال وغيره كبيع الحر مع العوفي الكثير ال
 .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  4
  .٨١: مختصر الطحاوي . وهو ما أثبتناه ] تحل [ ، وفي قول الطحاوي ]تحمل [ ـ جاءت في النسختين  5
 الحــديثبــاب الرجــل يكــون لــه حمــل ممــرأ وشــرب مــن حــائط، رقــم ٢/٨٣٨:  البخــاري صــحيح. ـــ اخرجــه  البخــاري ومــسلم  6

  . ١٥٤٣م الحديث باب من باع نخال عليها تمر، رق٣/١١٧٣: وصحيح مسلم ، ٢٢٥٠
: أحكـام القـران .  إلـى العبـد ملكـا للبـائع، فثبـت إن إضـافته إلـى العبـد علـى وجـه اليـد ـ في الحديث أعاله إثبات مـا أضـاف 7

  .٥/٨: للجصاص 
  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  8
معجـم  . ب من السيطرة عليها  من حديد ونحوه توضع في فه الدابة ولها سيور تمكن الراكاالم من لجم، أداة بكسر :لجامـ  9

  .٣٨٩: الفقهاء لغة 
  .٢٧٢السين مع الراء وما يثلثهما : ، والمصباح المنير ٢/٢٩٧) سرج : ( لسان العرب. وف ة معرّبا رحل الد:السرجـ  10
. اقة، ويطلق عليه الرسن لذي على خدها من الجام، يضم حبل الخطام إلى رأس البعير والن عذار الدابة، السير ا:العذارـ 11

   .٣٩٩ع الدال وما يثلثهما العين م: ، والمصباح المنير ٢/٧٣ العين والذال والراء: والمحيط األعظم المحكم 
، ومعجم لغـة ١/١٠٢٤ ك فصل الهاء: القاموس المحيط . بزدعته : ٕ وجمعها األكفة  واألكف، واكاف الحمار : اإلكافـ 12

الرحــل، : فوعلــى هــذا اإلكــا: ولكــن ظــاهر قــول الفقهــاء  أنهــا غيــره كمــا قــال ابــن نجــيم ـ رحمــه اهللا ـ وقــال  .٨٤: الفقهــاء 
 .٥/٣٢١: البحر الرائق : ينظر . ة ولكن في العرف اإلكاف خشبتان فوق البرذعما تحته، : والبرذعة 



   )١٨٨   ( ب المصراة                      با_ النص المحقق                      كتاب البيوع    

ٕ في الجارية، وانما دخل في البيع )١(خل في البيع ثياب بدنه، وكذلك هذا الحكمدي: وفي االستحسان 
، وأمــا الثيــاب النفيــسة التــي تلــبس للعــرض، فإنــه ال تــدخل فــي ةتــي تلــبس فــي اليــوم والليلــثيــاب المهنــة ال

   .)٢( البيع، ويعتبر في ذلك عرف الناس وعاداتهم في كل بلدة

  ، وكذلك إذا اعتق مدبره، أو أم ولده، أو عتقا)٣(وكذلك لو اعتق عبده ، وله مال فماله للمولى

  ، وكذلك لو كاتب عبده، )٥(يد، فإنه يجوز ويكون لهما من الثلث، إال إذا أوصى لهما الس)٤(بالموت
، ومـا اكتـسب )٧(، وما اكتـسب بعـد الكتابـة يكـون لـه)٦(فما كان له من المال وقت الكتابة يكون للسيد

   .)٨(قبل الكتابة يكون للسيد
  )٩(]شراء عبد له مال [  

  . في البياعات)١٠(]يحل [ ولو اشتراهما مع مالهما، فإنه يجوز ذلك على ما 

                                                 
 ) .ب ( خة سقطت من نس] الحكم [ ـ  1
للعــرض، فــال تــدخل إال ًـــ وثيــاب الغــالم والجاريــة تــدخل فــي البيــع مــن غيــر شــرط للعــرف إال أن تكــون ثيابــا مرتفعــة تلــبس  2

ــبــشرط؛ لعــدم   ؛ ألن غيــرهٕى الــذي عليــه وان شــاء أعطــىة، ثــم البــائع بالخيــار إن شــاء اعطــالعــرف فــي ثيــاب البذلــة، والمهن
ينهــا ، ولهــذا لــم يكــن لهــا حــصة مــن الــثمن، حتــى لــو اســتحق ثــوب منهــا ال يرجــع علــى بعالــداخل فــي العــرف كــسوة مثلهــا ال 

ينظـر . يردها، ولو وجد في الجارية عيبا كان له أن يردهـا بـدون تلـك الثيـاب وكذا لو وجد بها عيبا ليس له أن البائع بشيء 
   .٤/١٠: الشلبي ، وتبيين الحقائق مع حاشية ١٦٣: عيون المسائل :  

 بــاب مـا جــاء فـي مــال العبـد، رقــم ٥/٣٢٦: ســنن البيهقـي الكبـرى )) .مــن اعتـق عبــدا، فمالـه للــذي اعتـق  : (( �ه ــ لقولـ 3
، قالــــه ١٩١٩يث  بــــاب الــــشرط فــــي مــــال العبــــد إذا بيــــع، رقــــم الحــــد٥/١٤٢: ، وســــنن البيهقــــي الــــصغرى ١٠٥٥٤الحــــديث 

  .ًن ابن مسعود مرسال المساور عن عمران ورواه القاسم بن عبدالرحمن ععبداألعلى بن أبي 
   .٥/١٦٧: بدائع الصنائع . ـ ألنه مرقوق مملوك، فال يكون له مال  4
ه لهـا بوصـية، فهـي فيمن أوصى ألم ولده في حياته وصحته، ثم مات أنـه ميـراث، ولـو أوصـى عنـد موتـ: ـ ذكر الكاساني  5

يقـة لكونهـا  الهبـة؛ ألن الهبـة منهـا ال تتـصور حقواألول محمول على ما إذا أعطاها شيئا في حياته على وجهلها من الثلث، 
وت، أهل الملك؛ ألنها مملوكة، والثاني يجري على ظاهره؛ ألن الوصية بالمال إيجاب الملك عند المتمليكا، وهي ليست من 

  . ٧/٣٧٠: بدائع الصنائع .لكونها حرة، فكانت من أهل الوصية وهي عند الموت من أهل الملك 
 يكون للسيد إال أن يشترطه المكاتب، وقال ابن أبي ليلى المال للمكاتـب، ألن المـولى يعقـد الكتابـة بقـصد ـ ألنه كسب القن 6

لمـال، فباعتبـار تمكينه من التـصرف؛ ليـؤدي بـدل الكتابـة مـن الكـسب الحاصـل بتـصرفه، وال يـتمكن مـن التـصرف إال بـرأس ا
  .٣٠/١٥٨: المبسوط : ينظر .  من غيره كأنه شرط له في يده من المال بخالف بيعههذا المعنى يجعل 

   .٥/١٦٧: بدائع الصنائع . ـ ألنه كسب المكاتب، وألنه حريدا فكان كسبه له  7
طلـق الكتابـة وهـذا كتسبه قبل عقد الكتابة ملك للمولى، فهـو بمنزلـة مـال آخـر للمـولى فـي يـده فـال يـستحقه المكاتـب بما اـ م 8

ٕما يضاف إليه العقـد، وانمـا أضـيف العقـد هنـا إلـى رقبتـه دون مالـه، فـال يـستحق بـه المـال بالعقد إنما يثبت فيألن االستحقاق 
   .٣٠/١٥٨: المبسوط . كما في البيع 

 . ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  9
   .٨٠: مختصر الطحاوي . وما أثبتناه أعاله من كالم الطحاوي ] يحمل [ ـ في النسختين  10



   )١٨٩   ( ب المصراة                      با_    النص المحقق                      كتاب البيوع 

ً بـإزاء المائـة صـرفا، )١(وهو أن العبد إذا كان لـه مائـة درهـم والـثمن ألـف، فالمائـة مـن األلـف: وبيانه 
  .كون ذلك  بيعا ، وتسعمائة بإزاء العبد، وي)٢(فيراعى فيها أحكام الصرف

، ولـو كـان اشـتراهما )٣(ولو اشـتراهما بمائـة درهـم ال يجـوز البيـع؛ ألن المائـة بـإزاء المائـة، فيكـون ربـا
بدينار صح الشراء، ويقسم الدينار على قيمة العبد وعلى مائة درهم، فما حاذى المائة يكون صرفا، وما 

بطل الصرف في المسألتين جميعا، وال يبطـل حاذى العبد يكون بيعا ولو تفرقا قبل القبض في المجلس 
   . )٤(البيع في الغالم، ويأخذه بحصته من الثمن

 ويبطــل البيــع )٥(ولــو اشــتراهما جميعــا بــألف درهــم، أو بــدينار إلــى اجــل، فالــصرف باطــل باإلجمــاع
ع فـي  البيـ)٨(ال يبطـل: ، وعنـدهما )٧( ـ رضـي اهللا تعـالى عنـه ـ)٦(أيـضا فـي الغـالم فـي قـول أبـي حنيفـة

 .، وقـد ذكرنـا هـذا فـي بـاب الـصرف)٩(الغالم، ويأخذ بحـصته مـن الـثمن، وكـذلك إذا اشـترطا فيـه الخيـار
 فهو علـى هـذا ولـو اشـتراهما بكيلـي، أو وزنـي )١٠(]بدنانير [ وكذلك لو كان مال العبد دنانير واشتراهما 

  .يجوز كيف ما كان وال يشكل 

ًولــو كــان مــال العبــد كيليــا، أو وزنيــا ســوى  الــدراهم والــدنانير، اشــتراهما بجــنس ذلــك الــثمن، إن كــان ً
ًالـثمن أكثـر جـاز البيـع فيهمـا، ويكـون المثـل بالمثــل والزيـادة مـن الـثمن بـإزاء العبـد، وان كـان الـثمن دينــا  ٕ
ًموصوفا غير مؤجـل، فـالبيع جـائز فيهمـا جميعـا، غيـر أن تـسليم حـصة مـال العبـد قبـل التفـرق باألبـدان 

ٕا بعين؛ ألن الدين ال يتعين إال بالتسليم، وان تفرقا قبل تسليم ذلك القدر من الثمن شرط حتى يكون عين
  .بطل في مال العبد، وال يبطل البيع في العين 

                                                 
 ] .الثمن ) [ ب ( ـ في نسخة  1
ًون باتـا ال خيـار أن يكـ:  التقابض من كال الجانبين قبـل التفـرق باألبـدان، والثـاني دوجو: أحدهما : ـ شرائط الصرف ثالثة  2

  .١/٢٢١: الجوهرة النيرة  . ًأن ال يكون بدل الصرف مؤجال: فيه، والثالث 
 ] .ربوا ) [ ب ( ـ في نسخة  3
بد أن يكون ثمنه أكثر من ماله، أما إذا كان ثمن العبد أقل من مال العبد أو مثله ـ إن كان ثمن العبد من جنس ماله، فال  4

ي ٕبيــع للعبــد بــال ثمــن، وان كــان ثمــن العبــد غيــر جــنس مــال العبــد، فجــاز كيــف مــا كــان بــشرط التقــابض فــه ال يجــوز؛ ألنــ
: ، وشـــرح فـــتح القـــدير ٦/٢٩٩: المحـــيط البرهـــاني : ينظـــر . بطـــل العقـــد فـــي مـــال العبـــد ٕالمجلـــس، وان افترقـــا قبـــل القـــبض 

   .٣١٩ـ ٥/٣١٨: ، والبحر الرائق ٢٨٢ـ ٦/٢٨١
  .١/٢٢١: الجوهرة النيرة . ـ نقل الحدادي اإلجماع على ذلك  5
ة إلـى أجـل، فـسد إذا بـاع جاريـة ولهـا طـوق ذهـب، بـذهب أو فـض: وذكر المـسألة  . ٣/١٥٥١: مختلف الرواية : ـ ينظر  6

  .٢/١١٧: ، ومجمع األنهر ١/٢٢١: لجوهرة النيرة حنيفة، وافي الكل عند أبي 
  ) .ب ( سقطت من نسخة ] رضي اهللا تعالى عنه [ ـ  7
  .نفسهاالمصادر : ـ ينظر  8
  .وذكر فيه االختالف فيما لو شرط الخيار . ٣/١٥٥٤: مختلف الرواية : ـ ينظر  9

 ] .بدراهم ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  10



   )١٩٠       ( مصراة                  باب ال_    النص المحقق                      كتاب البيوع 

تراهما بكيلــي مــن خــالف جــنس مــال العبــد، فــالبيع جــائز، شــاولــو كــان الــثمن مثــل مــال العبــد كيليــا، ف
ويقـــسم الـــثمن علـــى قيمـــة العبـــد وعلـــى قيمـــة ذلـــك المـــال، وال يجعـــل التقـــابض شـــرطا، وشـــرط الخيـــار ال 

يم لسًلبيع جـائز فيهمـا جميعـا غيـر أن تـ، هذا إذا كان الـثمن موصـوفا فـي الذمـة غيـر مؤجـل، فـا)١(يبطله
ٕ قبل التفرق شرط، وان تفرقا قبل تسليم ذلك القـدر بطـل البيـع فـي مـال حصة المال من الثمن إلى البائع

   .)٢(العبد وال يبطل في الغالم

ولــو كــان الــثمن دينــا موصــوفا مــؤجال فــي هــذه المــسألة، والمــسألة األولــى، فــإن البيــع يبطــل فــي مــال 
 )٥(ع عنـــد أبـــي حنيفـــة، ويبطـــل البيـــ)٤( يحرمـــان النـــساءا؛ ألن الكيـــل والـــوزن بإنفرادهمـــ)٣(العبـــد باإلجمـــاع

   .)٧(ال يبطل: ، وعندهما )٦(]رضي اهللا تعالى عنه [

ًولــو كــان مــال العبــد كيليــا، فاشــتراهما بــوزني، أو كــان مالــه وزنيــا، ف اشــتراهما بكيلــي، فــالبيع جــائز، ً
ًما سواء كان الـثمن عينـا، أو دينـا، مـؤجال أو غيـر ذلـك؛ ألنـه لـم يجمعهمـا كيـل وال وزن، وال جـنس، فيه ً ً

   .)٨(ّفحل النساء والتفاضل

ًولـــو كـــان مـــال العبـــد ثيابـــا، فاشـــتراهما بكيلـــي، أو وزنـــي، عـــين أو ديـــن، موصـــوف مؤجـــل، أو غيـــر 
   .)٩(]الربا [ مؤجل، جاز البيع فيهما؛ ألنه لم يجمعهما وصف واحد من أوصاف 

مـا كـان ًيعـا كيفإنه يجـوز البيـع فيهمـا جمٕوان كان اشتراهما بثياب، إن كانت من جنس ثياب العبد، ف
ًإذا كان الثمن عينا، وان كان الثمن دينا موصوفا ومؤجال، بطل البيع في الثياب باإلجماع ً ً   ؛ )١٠(ًٕ

    

                                                 
: المبـسوط : ينظـر .  بينهما بيع وليس بصرف، واشتراط الخيـار فيمـا سـوى الـصرف والـسلم مـن البيـوع صـحيح ـ ألن العقد 1

١٤/٢٤ .  
ًائزا انتهــاءا ًـــ البيــع جــائز فــي الغــالم؛ ألنهمــا شــيئان منفــصالن، ولهــذا جــاز بيــع أحــدهما دون اآلخــر ابتــداءا، فــألن يبقــى جــ 2

   . ٥/٢١٧: ئع الصنائع بدا. أسهل في االبتداء أولى؛ ألن البقاء 
 .٤/١٩٨: البن قدامة : المغني و ، ٨٥: مراتب اإلجماع البن حزم : ـ ينظر  3
   .٧/٥: شرح فتح القدير .  يحرم النساء ويحل التفاضل اـ بإنفرادهم 4
صـل عنـد أن األ : وذكـر الدبوسـي. ١/٢٢١: ، والجـوهرة النيـرة ٥/٢١٧: ، وبـدائع الـصنائع ٢٧: تأسيس النظر : ـ ينظر  5

بـألف درهـم ع عليه أوجب فساده شاع في الكل، كما باع عبـدين صـفقة واحـدة إن العقد إذا دخله فساد قوي مجم: أبي حنيفة 
  .٢٦: تأسيس النظر . يجوز في حصة العبد : فسد العقد لهذا المعنى، وعند صاحبيه ثم ظهر أن أحدهما حر، 

  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  6
   . ١/٢٢١: ، والجوهرة النيرة ٥/٢١٧: ، وبدائع الصنائع ٢٧: تأسيس النظر : ـ ينظر  7
   . ٧/٥: شرح فتح القدير .  الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه، وهو القدر مـ وذلك النعدا 8
  ] . الربوا ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  9

   .٤/١٩٨: المغني : ـ ينظر  10
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، )٢(]رضـي اهللا تعـالى عنـه [ )١(عنـد أبـي حنيفـة ويبطـل البيـع فـي العبـد الجنس بانفراده يحرم النـساءألن 
   .)٣(ال يبطل: وعندهما 

ًوان اشتراهما بثياب بخالف جنس ثياب العبد، فـالبيع جـائز فيهمـا جميعـا سـواء كـان الـثمن عينـا، أو  ً ٕ
ّموصوفا مؤجال؛ ألن الجنس قد اختلف إال أن الثياب ال تثبـت دينـا فـي الذمـة إال بـشرائط الـسلم ًّ ً ولـو  .)٤(ً

ًكان مال العبد دينا على الناس، فاشتراهما جميعا، فالبيع فاسد فيهمـا جميعـا  أمـا بحـصة الـدين، فـألن )٥(ً
 ـ رضـي اهللا تعـالى )٦(ًهـذا بيـع الـدين مـن غيـر مـن عليـه الـدين، وفـي العبـد أيـضا يبطـل عنـد أبـي حنيفـة

   .)٨(يجوز البيع في العبد بحصته من الثمن: ، وعلى قياس قولهما )٧(عنه ـ

  )٩(]جناية العبد المشترى في بني آدم [ 
  .ٕواذا جنى في بني آدم ثم باعه مواله : قال 

ًهــذا ال يخلــو إمــا أن يكــون جنايتــه نفــسا، أو دونهــا، وال يخلــو إمــا أن يكــون عمــدا، أو خطــأ  ًّ وحكــم  .ّ
  . ّإما أن توجب القصاص، أو الدفع أو الفداء : الجناية في بني آدم على ضربين 

، والمقتــول رجــل، أو )١٠(ًايــة التــي توجــب القــصاص، فهــو أن يقتــل عمــدا، وهــو عاقــل، بــالغّأمــا الجن
امـــرأة، حـــر أو عبـــد، صـــغير أو كبيـــر، فـــإذا وجـــب القـــصاص علـــى العبـــد، فلـــولي القتيـــل أن يقتـــل العبـــد 

ًقصاصا، والولي ورثته صغيرا كان أو كبيرا، إن كان القتيل حرا، وان كان القتيل عبدا، فمواله  ً ً ً ًٕ.  

ًثم مولى القاتل إذا أعتق العبد القاتل، ال يكون مختارا للفداء عالما كان بجنايته، أو جاهال         ً ً ،  

     
                                                 

  .١/٢٢١: ، والجوهرة النيرة ٥/٢١٧: ، وبدائع الصنائع ٢٧: تأسيس النظر : ـ ينظر  1
  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  2
  .المصادر نفسها : ـ ينظر  3
ّألن الثياب ال تثبت دينا في الذمة إال: ّـ وهو أن ربا النساء ال يتحقق في الثوب إال عن طريق السلم  4 ء تحفة الفقهـا. ً سلما ً
   .٦/٤٣: وبدائع الصنائع ، ٢/٢٨: 
، والبحـر ٦/٢٨٢: لقـدير ، وشـرح فـتح ا٦/٢٩٩: المحيط البرهـاني . ًـ ولو كان ماله دينا على الناس أو بعضه فسد البيع  5

  .٣١٩ـ ٥/٣١٨: الرائق 
  .٢٧: تأسيس النظر : ـ ينظر  6
 ) .أ ( سقطت من نسخة ] رضي اهللا تعالى عنه [ ـ  7
  . لمصدر نفسه  ا: ـ ينظر  8
 .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  9

ًا أو صــبيا ال يجــب ــ هــذان الــشرطان مــن الــشروط التـي ترجــع علــى القاتــل لوجــوب القــصاص؛ ألنـه إن كــان القاتــل مجنونــ 10 ً
 . القــصاص عقوبــة، وهمــا ليــسا مــن أهــل العقوبــة؛ ألنهــا ال تجــب إال بالجنايــة، وفعلهمــا ال يوصــف بالجنايــةالقــصاص؛ ألن 

   . ٧/٢٣٤: بدائع الصنائع : ينظر 
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لدها، وكـــذلك لـــو باعهـــا جـــاز بيعـــه، ّ، وكـــذلك لـــو دبـــره الـــسيد، أو كانـــت أمـــة فاســـتو)١(عليـــهوالقـــصاص 
   . )٣( الروح، والروح على حاله)٢(والقصاص على حاله؛ ألن حق أولياء القتيل في إزهاق

  )٤(] وجب عليه القتل بيع عبد[ 
ًوان قتله أولياء القتيل قبل التسليم إلى المشتري، بطل البيع في قولهم جميعا؛ ألن المعقود عليه فات  ٕ

  . فصار كالموت قبل القبض بغير بدل،

 >١٢٦<ولــو قتــل بعــد التــسليم فــي يــدي المــشتري، وهــو عــالم بوجــوب القــصاص عليــه وقــت القــبض،
ال يبطــل، ولكــن : ، وعنــدهما )٥(ًبطــل البيــع أيــضا فــي قــول أبــي حنيفــة، ورجــع علــى البــائع بجميــع الــثمن

، فينظـر كـم )٦(ل الـدمّالمشتري يرجع على البائع بحصة العيب، وهو أن يقوم العبد حرام الـدم، وهـو حـال
ًينقص ذلك من قيمته، فإن كان عشرا ينقص من الثمن عشرا، هذا إذا كان المشتري غير عالم بذلك  ًُ.   

ًأما إذا كان المشتري عالما بذلك وقت الشراء، أو وقـت القـبض كـان ذلـك رضـا منـه، وال يبطـل البيـع  ّ
   .)٧(ًبالقتل في قولهم جميعا

  

                                                 
: فـي ظـاهر الروايـة] . ه وكـذلك القـصاص عليـ[ تكـررت عبـارة ) أ ( ، وفـي نـسخة ]وعليه القصاص ) [ ب ( ـ في نسخة  1

العمــد الــذي فيــه القــصاص اختيــار مــن قبــل أن فيــه القــصاص، وأن العبــد والحــر فــي ذلــك كلــه ســواء لــم يفــسد عتــق لــيس فــي 
الرق، ألن وجوب القصاص ال تتعلـق صـحته بـ: ، وعلل ذلك الجصاص، بقوله٤/٥٩٤: األصل. م شيئاهالمولى من قصاص

   .٦/٩٠: للجصاص: شرح مختصر الطحاوي. لهفالقصاص عليه بعد العتق، كما هو قبوالدليل عليه بقتل العمد، 
ٕيـدون إبطالهـا واذهابهـا علـى حيـاة، ير مـن زهـق، وزهقـت نفـسه، خرجـت روحـه وأزهقهـا اهللا، وقـولهم القتـل إزهـاق ال:إزهـاق ـ  2

   .١/٤٠٤باب الزاي : ، والمعجم الوسيط ٣١٤ـ ٣١٣الزاي مع الهاء : المغرب . التسبيب طريق 
ـ يجوز البيع؛ ألن حق الولي في القصاص، والبيع ال يبطل بالقصاص، وكذلك لو أعتقه أو دبره، أو كانت أمة فاسـتولدها  3
   .٥/١٥٦: الصنائع دائع ب. 
 .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  4
: للبـــزدوي: الجـــامع الـــصغير ، وشـــرح ٥/٢٤٨٣: ، والتجريـــد ٣/١٤٥٢: ، ومختلـــف الروايـــة ٥/١٩٦: األصـــل : ــــ ينظـــر  5

 أبــــو الليــــث ، وذكــــر٢/٥١: ، ومجمــــع األنهــــر ١/٣٩٠: كتــــاب البيــــوع : ، وروضــــة القــــضاة ١٣/١١٥: والمبــــسوط ، ٣٧٩
 يـده، إن القتل يضاف إلـى سـبب كـان فـي يـد البـائع، وألن الوجـوب فـي: وجهان، أحدهما  : له: فقال السمرقندي وجه قوله، 

مختلــف . أن التــسليم لــم يــصح؛ ألنــه مــستحق القتــل، فــصار كأنــه قتــل قبــل القــبض: والثــاني والوجــوب يفــضي إلــى الوجــود، 
   .٣/١٤٥٢: الرواية 

شتري بفعــل يقتــصر إن التلــف حــصل فــي يــد المــ:  قولهمــا وذكــر أبــو الليــث الــسمرقندي وجــه. المــصادر نفــسها : ـــ ينظــر  6
 . ٣/١٤٥٣: مختلف الرواية . به على البائععليه، فال يرجع 

الـسالمة عنـد العلـم بطل حقه؛ ألنه بمنزلة العيب والبيع ال يوجـب : فإن كان عالما فعندهما ((: ـ قال البزدوي ـ رحمه اهللا ـ  7
ألنـه مـن قبيـل أنه كذلك، وليس بصحيح، والصحيح أن العلم والجهل سواء؛ : ه اهللا ـ في قول أبي حنيفة ـ رحمبالعيب، وقيل 

  . ٣٨٢: للبزدوي : شرح الجامع الصغير . )) باالستحقاق ال يمنع الرجوعاالستحقاق، والعلم 



   )١٩٣      (  باب المصراة                   _         كتاب البيوع النص المحقق             

والمـشتري   قبل القبض أو بعد القـبض،ّ، فقتل على ردته)١(ّوكذلك لو باع عبده وهو حالل الدم بالردة      
  . )٢(القصاص ًكان عالما أو غير عالم، فهو على الفصول التي ذكرنا في العبد الذي وجب عليه

  )٣(] وجب عليه القطع عبدبيع [ 
ًولــو بــاع عبــدا قــد وجــب قطــع يــده بالــسرقة، فقطــع يــده قبــل التــسليم، يــسقط نــصف الــثمن، والمــشتري 

   .)٤(ً◌ٕبالخيار إن شاء أخذه بنصف الثمن، وان شاء ترك في قولهم جميعا
 )٥(]يففـ[وقـت العقـد، وال وقـت القـبض، ٕوان قطع يـده بعـد القـبض والتـسليم، والمـشتري غيـر عـالم بـه 

ٕقول أبي حنيفة هذا، كما إذا قطـع قبـل القـبض، إن شـاء رضـي بالعبـد األقطـع بنـصف الـثمن، وان شـاء 
ًال يــرده، ولكــن يرجــع بنقــصان العيــب، يقــوم عبــدا قــد وجــب عليــه القطــع، فيرجــع : ، وفــي قولهمــا )٦(تــرك ّ ّ

ّ، إال إذا رضي البائع أن يرده عليه هكذا مقطوع)٧(بإزاء النقصان من الثمن ّا، فيرده عليه ويرجع بجميـع ّ ً
  .الثمن 

ًولو كان المشتري عالما بذلك وقت العقد، أو بعد العقـد قبـل القـبض صـار راضـيا بالعيـب، وال يرجـع  ً
  .ًعلى بائعه بشيء في قولهم جميعا 

  )٨(] وجب عليه حددبيع عب[ 
 وأقـيم عليـه الحـد ، أو زنـا، أو شـرب الخمـر،)١٠( مـن الحـدود قـذف)٩(ًولو باع عبدا قد وجب عليه حد

ٕ، إن شاء أخذه بجميع الثمن، وان شاء ترك، وان مات رقبل القبض، وانتقص، المشتري بالخيا ٕ  

     

                                                 
. عليــه قولــه رد، وردت فهــو : ًمــن رددت الــشيء ردا منعتــه فهــو مــردود، وقــد يوصــف بالمــصدر، ويقــال :  لغــة ـــ : ّالــردة ـــ 1

الخـروج عـن  : ًواصـطالحا . ٢٢١الراء مع الدال ومـا يثلثهمـا : المصباح المنير . ّرد نفسه إلى الكفر : الشخص ومنه ارتد 
ًيخرج عنه قوال، أو اعتقادا، أو فعال اإلسالم بإتيان ما  ً    .٢٢١: معجم لغة الفقهاء . ً

ـــ ينظـــر 2 ـــزدوي: ، وشـــرح الجـــامع الـــصغير ٥/٢٤٨٣: والتجريـــد ، ٣/١٤٥٢: ، ومختلـــف الروايـــة ٥/١٩٦: األصـــل : ـ : للب
  .٢/٥١: ، ومجمع األنهر ١٦٧ـ ٢/١٦٦: ، ودرر الحكام ١/٣٩٠: ، وروضة القضاة ١٣/١١٥: والمبسوط ، ٣٧٩

  .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  3
   .١/٣٩١: روضة القضاة : ـ ينظر  4
  ] .في ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  5
ــــ 6 ــــف الروايــــة ٥/١٩٦: األصــــل :  ينظــــر ـ ــــد ٣/١٤٥٢: ، ومختل ، وروضــــة ١٣/١١٥ :، والمبــــسوط ٥/٢٤٨٣: ، والتجري

نـد أبـي فله أن يرده على بائعه ويأخذ الثمن كله منه ع: وقال فيه  . ٣٩٣ ـ ٦/٣٩٢: وشرح فتح القدير ، ١/٣٩١: القضاة 
  .وط يرجع بنصف الثمن الجامع الصغير، وفي روايات المبسحنيفة هكذا في عامة شروح 

  .المصادر نفسها : ـ ينظر  7
  .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  8
. بـــة مقـــدرة شـــرعا تجـــب حقـــا هللا تعـــالىاســـم لعقو: واصـــطالحا . ١٠٦الحـــاء مـــع الـــدال : المغـــرب . المنـــع :  لغـــة :ّ الحـــدــــ 9

  .١٧٦: ومعجم لغة الفقهاء ، ٩/٣٧: المبسوط 
 . ٩/٢٧٧)ذفقــــ: ( ، ولــــسان العــــرب ٤/٢٩القــــاف مــــع الــــذال : نهايــــة فــــي غريــــب األثــــر ال. الرمــــي :  لغــــة :القــــذفـــــ  10

   .٥/٣١٦: العناية . أحصن إلى الزنا صريحا، أو داللة نسبة من : ًواصطالحا 



   )١٩٤  (            باب المصراة            _ النص المحقق                      كتاب البيوع    

فــال يرجــع علــى البــائع بــشيء فــي ، ٕمــن ذلــك بطــل البيــع، وان أقــيم عليــه بعــد القــبض فــانتقص، أو مــات
ً سواء كان عالما بذلك أو جاهال )٢(ً جميعا)١(]قولهم[ ً.  

ًولو اشترى عبدا، فاستحق قبل القـبض، أو بعـده، والمـشتري كـان عالمـا أنـه عبـد للمـستحق، أو غيـر 
   .                     )٣(عالم بطل البيع، ويرجع على بائعه بجميع الثمن في قولهم جميعا

  )٤(]جناية العبد المشترى فيما دون النفس [ 
ًوأمــا الجنايــة التــي توجــب الــدفع أو الفــداء، وهــي أن تكــون الجنايــة فيمــا دون الــنفس عمــدا كانــت، أو  ّ
خطـأ علــى حــر، أو مملــوك؛ ألن القــصاص ال يجــري بـين الحــر والعبــد، وال فيمــا بــين العبــدين فيمــا دون 

ًعمد، أو قتـل عمـدا، وهـو لـيس مـن أهـل العقوبـة يجـوز أن يكـون ً، أو قتل نفسا خطأ، أو شبه ال)٥(النفس
ّالقاتل غير بالغ، أو مجنون، ففي هذه الجنايات يخير مولى الجاني بـين أن يـدفع الجـاني إليـه قلـت، أو 
ًكثرت، وأرش الجناية قليل، أو كثير، وبين أن يحبس الجاني ويفديه بأرش الجناية قل، أو كثر بالغا مـا  ّ

   .)٦(ًبلغ حاال

ولــو بــاع العبــد الجــاني، وهــو عــالم بالجنايــة، أو غيــر عــالم جــاز البيــع، وال ســبيل لــولي الجنايــة علــى 
ً، وتحولت الجناية إلى ذمة المولى، إال أنه إذا كان عالما بـذلك صـار مختـارا )٧(العبد، وال على المشتري
  ًهلكا للعبد من غير ٕ، وان كان غير عالم بالجناية، صار مست)٨(ًألرش الجناية بالغا ما بلغ

                                                 
 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  1
ى أوجـب زوال ملكـه عـن الستحقاق، وألنه معنـ إن العبد استحق انتزاعه من يد المشتري بسبب كان في يد البائع ، فأشبه ا 2

: للقـــدوري : التجريـــد . ســـابق بالعبـــد، فكـــان لـــه الرجـــوع بـــالثمن كمـــا لـــو فـــسخ الحـــاكم العقـــد بوجـــوب القـــصاص العبـــد بـــسبب 
٥/٢٤٨٣.  
 .المصدر نفسه : ـ ينظر  3
  . ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  4
ــ مختــصر الطحــاوي  5 مهــدي حــسن : ق ، تحقيــ) هـــ ١٨٩ت(  محمــد بــن الحــسن الــشيباني أبــو عبــداهللا: ، والحجــة ٢٣١: ـ

. ٥/٣٧٢: للجصاص : ، وشرح مختصر الطحاوي ٣١٩ـ ٤/٢٦٥: هـ ١٤٠٣، ٣بيروت، عالم الكتب، طالكيالني القادري، 
  .أن اليد الصحيحة ال تأخذ بالشالءاعتبار المساواة فيما دون النفس، التفاق الجميع على ذلك لوجوب : وقال فيه

انت مما ال يجب وذلك أن الجناية ثبتت في رقبة العبد إذا ك: وقال الجصاص في ذلك. ٢٥٤: مختصر الطحاوي: ـ ينظر 6
، تثبـت فـي الموضـع القـصاص، كمـا ثبتـت فـي رقبتـه إذا وجـب فيهـا القـصاص، وتـستحق بهـا الرقبـة ، فكـذلك فـي الخطـأفيها 

 الرقبـة بالقـصاص، والخطـأ تـستحق بـه الرقبـة لـولي الجنايـة إال أن يفديـه العمد إال أن العمد يستحق به إتالفالذي يثبت فيه 
  .٥/٣٦٥ :شرح مختصر الطحاوي. اية أرش  جنايته، فقد استوفى حقه لولي الجنا حصل المولى؛ ألنه إذ

   .٥/١٥٦: بدائع الصنائع . ٕـ ألنه ال حق له في نفس العبد، وانما يخاطب المولى بالدفع إال أن يختار الفداء  7
ختر لما باعه، لما ـ ألن االختيار بدون العلم ال يتحقق، وألن إقدامه على البيع بعد العلم بالجناية اختيار للفداء، إذ لو لم ي 8

 بـدل، حق ولي الجناية في الدفع، والظاهر أنه ال يرضى به على تقدير االختيار كان البيع إبطاال لحقهـم إلـىفيه من إبطال 
: ، وتبيـــين الحقـــائق مـــع حاشـــية الـــشلبي ٥/١٥٦: بـــدائع الـــصنائع . علـــى البيـــع اختيـــار للفـــداء اإلقـــدام وهـــو الفـــداء، فكـــان 

، ودرر ٣٤٤ــ ١٠/٣٤٣: ، وشـرح فـتح القـدير ١٣٨ــ ٢/١٣٧: والجـوهرة النيـرة ، ١٠/٣٤٣: والعناية شرح الهداية ، ٦/١٥٥
   .٢/١١٥: الحكام 



   )١٩٥  (  المصراة                       باب_  النص المحقق                      كتاب البيوع   

  ّاختيار، فيلزمه األقل من قيمته ومن أرش الجناية، إال إذا كان أقلها عشرة أالف تنقص عشرة 

   .)١(دراهم

ّنايــة علــى العبــد، وكــذلك لــو دبــره، أو كانــت جاريــة ، وال ســبيل لــولي الج)٢(وكــذلك إذا أعتقــه المــولى
   .)٣(فاستولدها، أو أخرجه من ملكه بوجه من الوجوه، فهو على ما ذكرنا من العلم وغير العلم

 أن يظهـر عنــده، أو أخبـره بـذلك رجـالن عــدالن، أو غيـر عـدلين، أو رجـل وامرأتــان، ةوعلمـه بالجنايـ
ـــارا عنـــد أبـــي ّأو أخبـــره واحـــد عـــدل، أو غيـــر عـــدل فـــصدقه، ـــم يـــصدقه حتـــى باعـــه ال يـــصير مخت ً أو ل ّ

ً، وعندهما يصير مختارا إذا ظهر صدق الخبر كائنا ما كان المخبر، عدال كان أو غير عدل، )٤(حنيفة ً ً
ّصدقه أو كذبه   .، هذا إذا كانت جنايته في بني آدم )٥(ّ

  )٦(]جناية العبد المشترى في المال [ 
ًال، فيكـون مـا اسـتهلك أو نقـص دينـا فـي ذمـة العبـد سـواء كـان صـغيرا، ّوأما إذا كانت جنايته في الم ً

ًأو كبيرا، مأذونا   . كان، أو غير مأذون )٧(ً

ّالحكم فيه أنه يباع فيه العبد، إال إذا قضاه السيد، فإذا بيع فيه، فإنه يصرف ثمنه إلى قضاء الدين، 
 العتـق، وال يبـاع )٨(]بعـد [ بد بالبقيـة ٕفإن فضل من ثمنه شيء يكون للسيد، وان قصر عن دينه بيع الع

   .)٩(ًثانيا

     
                                                 

   .٥/١٥٦: بدائع الصنائع. قص منها عشرة دراهم درهم ينـ ألن دية قتل العبد خطأ إذا بلغت عشرة أالف  1
الـذي أوقـع ال يلحقـه قـد اختـرت الفـداء؛ ألن العتـق : ـ وذلـك ألن منـع الـدفع مـع العلـم بالجنايـة، هـو آكـد فـي بابـه مـن قولـه  2

  .٦/٨٥:للجصاص : مختصر الطحاوي شرح . الفسخ 
ارا للديـة، فـإن علـم بالجنايـة، كـان مختـ:  منع الدفع بفعله، فإنه ينظـر أنه متى: األصل فيه : ـ قال الجصاص ـ رحمه اهللا ـ 3

ـــدفع ٕوان لـــم يعلـــم،  مختـــصر شـــرح . فعليـــه األقـــل مـــن قيمتـــه ومـــن أرش الجنايـــة، فـــالبيع والتـــدبير والكتابـــة كـــل ذلـــك يمنـــع ال
  .١٣٨ـ ٢/١٣٧: والجوهرة النيرة ، ٦/٨٦: للجصاص : الطحاوي

تعـالى ـ  هـذا إذا كـان المخبـر فاسـقا، ال يكـون مختـارا للفـداء، أمـا إذا كـان المخبـر عـدال فيكـون ـ عند أبي حنيفةـ رحمـه اهللا  4
   .٢٧/٤٠: المبسوط :  ينظر . ًمختارا؛ ألن خبر العدل مقبول فيما يكون ملزما 

 .المصدر نفسه  : ـ ينظر  5
  .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  6
: معجم لغة الفقهاء . ن اإلذن يفيد اإلباحة، ومنه المحجور عليه الذي أباح له مواله  الذي أبيح له التصرف؛ أل:المأذونـ  7

٣٩٦ .   
  ] .نفذ ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  8
، فـال يحـصل البيـع األول، ًـ ألن المشتري إذا علم أن العبـد الـذي يـشتريه يبـاع فـي يـده ثانيـا بـدون اختيـاره امتنـع عـن شـرائه 9

، فلـو بيـع عليـه ًغرماء، أو دفعا للضرر عن المشتري؛ ألنه لم يأذن له بالتجارة، فلم يكن راضيا ببيعه بسبب الدينالويتضرر 
، ورد المحتـار علـى ٨/١٠٨: ، والبحـر الرائـق ٢/٢٧٨: ، ودرر الحكـام ٩/٢٩٥: العنايـة شـرح الهدايـة . مع ذلك تضرر به
  .٦/١٦٥: الدر المختار 



   )١٩٦     ( باب المصراة                    _ النص المحقق                      كتاب البيوع    

إن باعـه بـإذن الغرمـاء، جـاز البيـع، ويقـضي ديـنهم مـن : ولو باعه السيد قبل قضاء الدين، فإنـه ينظـر 
، ةٕ، واجـــازتهم الالحقــــ)١(ٕ، وان باعـــه بغيــــر إذنهـــم ال يجـــوز، إال إذا أجـــازه الغرمـــاءثمنـــه علـــى مـــا ذكرنـــا

ّ، ولو لم يجيـزوا ذلـك، ولكـن سـقط ديـنهم إمـا بـاإلبراء، أو بقـضاء الـسيد مـن ثمنـه، أو )٢(كالوكالة السابقة
ري، فـال من مالـه نفـذ البيـع، ولـو لـم يـسقط ديـنهم، ولكـن المـولى غـاب بعـد البيـع، والعبـد فـي يـدي المـشت

: ، وفي قول أبي يوسـف)٤(]رضي اهللا عنهما  [ )٣(خصومة لهم مع المشتري في قول أبي حنيفة ومحمد
   .)٥(لهم حق الخصومة

فلو وجد الغرماء البائع والعبد في يده، لهم أن يبيعوه، وال يحتاج إلى حضرة المشتري؛ ألنه لم يملكـه 
  .قبل القبض 

ّدوا البائع، لهم أن يضمنوه قيمة العبد، فـإن ضـمنوه القيمـة نفـذ ولو كان العبد في يدي المشتري، ووج ّ
ّ، ولو كان العبد قد هلك عند المشتري، فأيهمـا لقيـه الغرمـاء ضـمنوه قيمـة العبـد، )٦(البيع والثمن يكون له

ّإال أنهم إذا ضمنوا البائع القيمة نفذ البيع والثمن له، واذا ضمنوا المشتري بطل البيع ويرجع على ال بائع ّٕ
   .)٧(بالثمن

     

                                                 
 . ٣/٧٥: للجــصاص  : شــرح مختــصر الطحــاوي. إســقاطهفــي ذمــة العبــد، ال ســبيل للمــولى إلــى ـــ ألن حــق الغرمــاء ثابــت  1

واجـب لـه ٕوان كانت الجناية في مال، كان وليها بالخيار إن شاء أمضى البيع، وأخذ الثمن فـي ال: ( في ذلك وقال الطحاوي 
 شــاء نٕعلــى علـم بهـا أو علــى جهـل منــه بهـا، واأكثـر منــه، فيكـون الفـضل للبــائع، وسـواء بــاع العبـد فيهـا إال أن يكـون الــثمن 

 .٨١: مختصر الطحاوي ) . ّالواجب له فيها إال أن يغرم له ذلك البائع من ماله لبيع وأخذ البائع ببيع العبد في أبطل ا
( خـي أصـول الكر: ينظـر . ة أصل من األصـول التـي عليهـا مـدار كتـب الحنفيـ) ، كالوكالة السابقة ةإن اإلجازة الالحق( ـ  2

( ل بـن دلهـم الكرخـي أبو الحسن عبيد اهللا بـن الحـسين بـن دال) أصول البزدوي ـ كنز الوصول إلى معرفة األصول طبع مع 
اعــد وذكــر البركتــي كقاعــدة مــن قو. ١٦٧: ،وطبــع مــع تأســيس النظــر ٣١٢: كراتــشي، مطبعــة جاويــد بــريس ) : هـــ ٣٤٠ت 
 . ١/٢١: م ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٧كراتشي، الصدف ببلشز، : دي، البركتي عميم اإلحسان المجدمحمد : قواعد الفقه . الفقه 

وذكــر فيــه وجــه . ٢/٤٥٣: ، ومجمــع األنهــر٥/٢١٧: ، وتبيــين الحقــائق مــع حاشــية الــشلبي٧/٢٠٥: بــدائع الــصنائع: ـــ ينظــر 3
  .٥/٨٥: الهندية وينظر الفتاوى . ألن الدعوى تتضمن فسخ العقد، وقد قام بهما فيكون الفسخ قضاء على الغائب: قولهما

 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  4
وذكـر فيـه  . ٢/٤٥٣: ، ومجمـع األنهـر ٥/٢١٧: ، وتبيين الحقائق مع حاشية الشلبي ٧/٢٠٥: بدائع الصنائع : ـ ينظر  5

  .ًيدعي الملك لنفسه، فيكون خصما لكل من ينازعه ألنه : وجه قوله 
، والبحــر ٥/٢١٨: لــشلبي تبيــين الحقــائق مــع حاشــية ا. ن اختــاروا إجــازة البيــع أخــذوا الــثمن ٕوا: ـــ ذكــر الزيلعــي وابــن نجــيم  6

  .٨/١٢٠: الرائق 
، فـإن اختـاروا تـضمين ّـ لهم أن يضمنوا البائع، أو المشتري؛ ألن كل منهما غاصب لحقـه، فكـان لهـم تـضمين أيهمـا شـاءوا 7

واشـتراه مـنهم، ختيـار الـضمان، فكـأنهم بـاعوه منـه بـثمن هـو قـدر قيمتـه، البيع؛ ألنـه خلـص ملكـه فيـه عنـد البيـع باالمولى نفذ 
 .٧/٢٠٥: بدائع الصنائع . المشتري بطل البيع؛ ألنه يمكن تمليكه منه بالضمان، فبطل واسترد الثمن ٕوان اختاروا تضمين 



   )١٩٧  (  المصراة                       باب_ النص المحقق                      كتاب البيوع    

 بغيـر بــدل أو ببـدل لـيس بمـال، فــال )٢(]ّملكـه [  لـم يبعـه، ولكـن وهبــه، أو تـصدق بـه، أو )١(]ولـو [  
ّالعبـد سـبيل إال بعـد العتـق، وال سـبيل لهـم علـى يجوز، وللغرماء أن يبطلوه، فإن أجـازوا فلـيس لهـم علـى 

   .    )٣(الواهب؛ ألنهم أبطلوا حقهم باإلجازة

وا العتق، ولكنهم يضمنوا السيد القيمة سواء كـان المـولى عالمـا، م أن يبطلولو اعتقه السيد، فليس له
إذا كـــان عالمـــا، ، وال يكـــون مختـــارا للـــدين بخـــالف الجنايـــة، إن كـــان هنـــاك يكـــون مختـــارا، )٤(أو جـــاهال
   .)٥( ببقية دينهم على العبد في الحال؛ ألنه عتقونويرجع

بقيــة الــدين علــى العبــد بعــد العتــاق، ب ون الــسيد قيمتــه، ويرجعــ)٦(]ويــضمنون [ ولــو دبــره نفــذ تــدبيره 
   .)٧(]فاستولدها [ وكذلك إذا كانت أمة 

، )٨(م؛ ألن الكتابة تحتمل النقص والفسخولو كاتبه المولى، فللغرماء أن يبطلوا الكتابة ويبيعونه بدينه
 بني آدم ليس لولي الجناية أن ينقض تصرف المولى، وههنا ينقص على ما ذكرنـا مـن  الجناية فيوفي

  .التفاصيل 

  )٩(]البيع بشرط البراءة من العيوب [ 
  علم ، ويدخل في البراءة ما )١٠(والبيع بالبراءة من العيوب جائز في الحيوان وفيما سواه: قال 

     
                                                 

 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  1
  ] .ه هلك) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  2
. وانتقـل حقهـم مـن العبـد إلـى القيمـةـ ألن هبة المولى لما نفذت، ولم يكـن للغرمـاء حـق الـنقض كـان بمنزلـة مـا نفـذ بـإذنهم،  3

   .٤٢٩: ، ومجمع الضمانات ٨/١١٧: ، والبحر الرائق ٢٥/١٣٥: المبسوط 
 ألنه أتلـف مـا تعلـق بـه مان عليه للغرماء؛ـ قوله والمولى ضامن محمول على ما إذا كانت القيمة مثل الدين أو أقل، والض 4

  .١/٣٦٩: الجوهرة النيرة . والجهل رقبته، فكان عليه ضمانها، وألنه ضمان استهالك، فاستوى فيه العلم حقهم وهي 
: لفداء صريحا بـأن قـال ـ ألن الدين هنا على العبد بحيث ال يبرأ بالعتق، وال يجب على المولى شيء، ولو اختار المولى ا 5

 تعـذر عليـه ها على المولى خاصة دون العبـد، فـإذافال يلزمه بخالف الجناية؛ ألن موجبدينه كان عدة منه تبرعا، أنا اقضي 
   .٥/٢١٨ : تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي. األرش عليه وبقي واجبا عليه على حاله الدفع بتصرفه، تعيين 

  ] .مضمون ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  6
  ] .استولد ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  7
ـ ألن احتمال الكتابة بالفسخ بعد قبض البدل، كما كان قبله، ويأخذون ما قبض المولى من الكتابة؛ ألنه كسب العبـد، ولـو  8
ن حقهــم فــي ديــونهم، فــإذا ديــنهم، فــأبوا أن يقبلـوا، وأرادوا رد المكاتبــة لــم يكــن لهــم ذلـك؛ ألدوا رد المكاتبـة فأعطــاهم المــولى أرا

الكتابـة ليبيعـوه، وقـد وصـلت إلـيهم ديـونهم، فلهـذا ال  من نفوذ الكتابة؛ ألنهم يفـسخون وصل إليهم كمال حقهم، فقد زال المانع
   .١٩٨ ـ ٧/١٩٧: ، وبدائع الصنائع ٢٥/٦١: المبسوط : ينظر . يكون لهم أن يفسخوا الكتابة 

  .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  9
  .٨١: مختصر الطحاوي . في قول الطحاوي ] سواه [ بدال من ] وفيما سوى الحيوان [ ـ  10



   )١٩٨  (  المصراة                       باب_ النص المحقق                      كتاب البيوع    

 )٢(]رحمهـم اهللا  [ )١( وهـو قـول أصـحابناالبائع وما لم يعلمه، ومـا وقـف عليـه المـشتري ومـا لـم يقـف،
كل عيـب موجـود بـه وقـت البيـع سواء سمى جنس العيوب، أو لم يسم، أشار إليه أو لم يشر، ويبرأ عن 
، وقـال )٤(]رضـي اهللا عنهمـا [ )٣(وعن ما يحدث بعده إلى وقت التسليم في قول أبـي حنيفـة وأبـي يوسـف

   .)٥(ال يبرأ عن العيب الحادث: محمد ـ رحمه اهللا ـ 
؛ ألنــه لمــا قــال بــه )٦(أنــه لــو كــان البيــع بــشرط البــراءة مــن كــل عيــب، ال يبــرأ عــن الحــادث: وأجمعــوا 

  .  قتصر على الموجود أ
   .)٧(ولو باع بشرط البراءة من كل عيب به، وما يحدث، فالبيع بهذا الشرط عندنا فاسد

ٕبـرأ، واذا عـم ولـم إذا سمى جنسا من العيوب، وشرط البـراءة منـه، جـاز البيـع وي: وقال ابن أبي ليلى 
   .)٨(ال يجوز البيع وال يبرأيسم جنسا منه، 

 تـرى إن حلـف بطـالق كـل امـرأة يتزوجهـا، فـال تـصح هـذه اليمـين عنـده؛ وهذا على أصله مستقيم أال
  . كذا، أو مصر كذا صحت اليمين )٩(، ولو حلف بطالق كل امرأة يتزوجها من قبيلةّألنه عم

     
                                                 

ــ ينظــر  1 ، وتحفــة ١/٣٨٠: لقــضاة ، وروضــة ا١٣/٩١: ، والنتــف فــي الفتــاوى ٥/٢٤٨٧: ، والتجريــد ٥/١٧٧: األصــل : ـ
بـين أهـل العلـم ال خـالف : صاص وقال الج. ٢/٤٦: ، ومجمع األنهر ١٧٣ـ ٥/١٧٢: ، وبدائع الصنائع ٢/١٠٢: الفقهاء 

ز شـرط البـراءة ٕوانمـا اختلفـوا فـي جـوا. شرط البراءة من عيوبه المحصورة معلومة، فإن ذلك ال يفسد البيع في جواز البيع مع 
ونقل ابن قدامة اإلجماع على  . ٧٦ ـ ٣/٧٥: للجصاص : شرح مختصر الطحاوي . فأجازها أصحابنا من العيوب مطلقا، 

   .٤/١٧٩ : المغني. ذلك 
  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  2
وأما أبـو . ٢/١٦٦: الحكام ، ودرر ٦/٣٩٧: ، وشرح فتح القدير ١/٢٠٠: ، والجوهرة النيرة ١٣/٩٣: المبسوط : ـ ينظر  3

سرخــسي وجــه د ذكــر القــ . ٣٥٣: فتــاوى النــوازل . الــسمرقندي فــذكر هــذا القــول ألبــي يوســف ولــم يــذكره ألبــي حنيفــة الليــث 
ال فــرق بــين  علــى تــسليمه، وفــي هــذا رزوم للعقــد واالمتنــاع مــن التــزام مــا ال يقــدلــمقــصود البــائع إثبــات صــفة الألن : قولهمــا 

  . ١٣/٩٣: المبسوط . القبض الموجود والحادث قبل 
 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  4
ثـم . ة عـن أبـي يوسـفهو قول محمد وزفر والحسن بن زيـاد، وهـو روايـأن هذا : وذكر فيه . ١٣/٩٣: المبسوط : ـ ينظر  5

 ولـو صـرح بـالتبري مـن العيـب الحـادث  ؟ وأي مقـدار يحـدث ؟ألن ذلك مجهول ال يدري أيحدث أم ال: القول ذكر وجه هذا 
يــين الحقــائق مــع تب: ويراجــع فــي هــذه المــسألة . ولــو دخــل فــي هــذا الــشرط لفــسد بــه العقــد أيــضا ض فــسد بــه العقــد، قبــل القــب
  .٦/٣٩٧: الهداية ، والعناية شرح ٤/٤٣: ية الشلبي حاش

  .٢/١٦٦: ، ودرر الحكام ٦/٣٩٧: ، وشرح فتح القدير ١/٢٠٠: ، والجوهرة النيرة ٢/١٠٢: تحفة الفقهاء : ـ ينظر 6
فــال يحتمــل اإلضــافة نــصا، ٕـــ ألن اإلبــراء ال يحتمــل اإلضــافة، وان كــان إســقاطا ففيــه معنــى التمليــك؛ لهــذا ال يقبــل الــرد،  7

  .٦/٧٢: ، والبحر الرائق ٥/٢٧٧: بدائع الصنائع . كالتعليق، فكان شرطا فاسدا فأفسد الجميع 
   .١٥: اختالف أبي حنيفة وابن أبي ليلى : ـ ينظر  8
ات س واحـــد، لهـــا عـــاديالت تجمعهـــا روابـــط الـــدم، وتخـــضع لـــرئكيـــان اجتمـــاعي، اقتـــصادي، سياســـي يـــضم عـــائ: القبيلـــةــــ  9

  .  ٣٥٧ـ ٣٥٦: معجم لغة الفقهاء . وهم بنوا أب واحد، تجمع القبائل وأعراف خاصة، 



   )١٩٩   ( راة                      باب المص_ النص المحقق                      كتاب البيوع   

أنـا بـرئ مـن : ال يبرأ حتى يـشير إليهـا البـائع، ويـضع اصـبعه عليـه، ويقـول : لى يقول وكان ابن أبي لي
   .  )١(هذا العيب

: ، فقـال ابـن أبـي ليلـى )٢(وقد ناظر أبو حنيفة معه في هذه المسألة في مجلـس أبـي جعفـر الـدوانيقي
ًتبيع عبدا زنجيا أرادت أن )٣(لو امرأة من قريش: ال يجوز وال يبرأ حتى يعين، فقال أبو حنيفة  ً)٤(   

ّأنا بريئـة مـن هـذا العيـب، فتحيـر، فقـال :  إصبعها عليه ؟ وتقول >١٢٧و<وعلى ذكره عيب، أتضع
ٕإذا ســـمى منـــه وان لـــم يـــشر إليـــه : ، فرجـــع عـــن ذلـــك، وقـــال)٥(]يعنـــي غلبـــك [  خـــصمك،: أبـــو جعفـــر ّ. 

ي قــول البيــع جــائز والــشرط فــي قــول البيــع فاســد والــشرط فاســد، وفــ: وللــشافعي أقــوال فــي هــذه المــسألة 
   .                                 )٦(فاسد، وفي قول يجوز هذا الشرط في الحيوان خاصة، وال يجوز في غيره

    
                                                 

    . ٢/١٠٢: ، وتحفة الفقهاء ١٣/٩٣: المبسوط : ـ ينظر  1
(  بن هاشم المعروف بـ  هو الخليفة أبو جعفر عبداهللا بن محمد بن علي بن عباس بن عبد المطلبـ:  أبو جعفر الدوانيقي ـ 2

هــ وكـان يلقـب بالـدوانيقي نـسبة إلـى الـدانق، وهـو نقـد فـي ١٣٦هــ، وبويـع لـه بالخالفـة سـنة ٩٥ولـد سـنة ) المنـصور  أبي جعفر
ّلتدقيقـه ومحاسـبته العمـال والـصن◌اع علـى الـدوانيق، وهـو أول مـن بنـى مدينـة : عهده أخذ تسميته من الفارسية، وقال بعضهم  ّّ

 ريخ اإلسـالم، وتـا١٠/٦١: ، والبداية والنهاية ٦/٩٠: البدء والتأريخ : ترجمته ينظر في . هـ ١٥٨توفى سنة ) بغداد ( السالم 
: م ٢٠٠١هـــ ـ ١٤٢٢، ٤دار الــساقي، ط: جــواد علــي . د: ريخ العــرب قبــل اإلســالم ، والمفــصل فــي تــا٩/٤٦٦: للــذهبي : 
١٦/٣٥٧.  

 اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  نسب إليها رسولبضم القاف وسكون الياء، قبيلة عربية من مضر أقامت بمكة المكرمة، : قريشـ 3
(( ٕبهذا االسم نسبة إلى قريش بن بدر بن يخلد بـن النـضر، وانـه كـان دليـل قومـه فـي الجاهليـة فـي متـاجرهم فكـان يقـال سميت 

بيـروت، دار ) : هــ٤٥٦ت(أبو محمد علي بن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم األندلـسي : جمهرة أنساب العرب )) قدمت عير قريش 
أبــو العبــاس أحمــد بــن : ، ووســيلة اإلســالم بــالنبي عليــه الــصالة والــسالم ١/١١:  م ٢٠٠٣ هـــ ـ ١٤٢٤، ٣لكتــب العلميــة، طا

، ١/٣٥: م ١٩٨٤هـــ ـ ١٤٠٤ســليمان العيــد المحــامي، بيــروت، دار الغربــي اإلســالمي، : ، تحقيــق ) هـــ ٨١٠ت( الخطيــب 
   . ٣٦٢: ومعجم لغة الفقهاء 

بالدهـم زنوج، وهم طائفـة مـن الـسودان تـسكن تحـت خـط االسـتواء وجنوبـه، ولـيس وراءهـم عمـارة، وتمتـد  واحد من ال:الزنجيـ  4
ـــل مـــصر مـــن  ـــى ني ـــشة، وبعـــض بالدهـــم عل ـــى قـــرب الحب ـــه ز ن ج: ( والمحـــيط األعظـــم المحكـــم : ينظـــر . الغـــرب إل ) مقلوب
   . ٦٠)  وما يثلثهما الزاي مع النون: ( ، والمصباح المنير ٢/٢٩٠) زنج : ( ، ولسان العرب ٧/٣٠٠
  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  5
وذكر المـاوردي وجـه األقـوال الثالثـة، فقـال  . ٢/٦٣: ، وأسنى المطالب ٢٧٣ـ ٥/٢٧٢: ، والحاوي١٨٢/ ٨: األم : ـ ينظر  6

؛ ألن اإلبـراء كالهبـة غيـر أن ألنـه ال يقـف لـه علـى قـدر: في قـول البيـع  فاسـد والـشرط فاسـد؛ ألن اإلبـراء عـن المجهـول غـرر 
عـن المجهـول، وأمـا فـي  اإلبراء يختص بما فـي الذمـة، والهبـة باألعيـان القائمـة، فلمـا لـم تـصح هبـة المجهـول، لـم يـصح اإلبـراء

قول البيع جائز والشرط فاسد؛ ألن اإلبراء حق فصح مجهوال ومعلوما كالعتق، وألن ما ال يفتقر إلى التسليم يصح مع الجهالـة، 
مــا يفتقــر إلــى التــسليم ال يــصح مــع الجهالــة كــالبيع، فلمــا كــان اإلبــراء ال يفتقــر إلــى التــسليم صــح فــي المجهــول، وأمــا فــي قــول و

يجوز هذا الشرط في الحيوان خاصة؛ ألن الحيوان يفارق ما سواه؛ ألنه يتغذى بالصحة والسقم وتحـول طبائعـه وقلمـا يخلـو مـن 
 عيوبــه الخفيـة باإلشـارة إليهـا والوقـوف عليهـا، ولــيس كـذلك فـي غيـر الحيـوان؛ ألنـه قــد كـن االحتـراز مـنمٕعيـب، وان خفـي فلـم ي

: الحـاوي . يخلو من العيوب ويمكـن االحتـراز منهـا باإلشـارة إليهـا لظهورهـا، فـدل علـى افتـراق الحيـوان وغيـره مـن جهـة المعنـى 
   .٢٧٣ ـ ٥/٢٧٢: للماوردي 



   )٢٠٠    ( اب المصراة                     ب_ النص المحقق                      كتاب البيوع    

  )١(]اءة الرد بالعيب بعد العقد بشرط البر[  
ًولــو وجــد المــشتري بــالمبيع عيبــا، فجــاء يــرده بعــد مــا وقــع بــشرط البــراءة مــن كــل عيــب، واختلفــا فيــه، 

هــو حــادث ولــم يــدخل فــي : ًكــان هــذا العيــب موجــودا ودخــل فــي البــراءة، وقــال المــشتري : فقــال البــائع 
ة فـي هـذا االخـتالف؛ ألنـه  ال فائـد)٣(]رضـي اهللا عنهمـا  [ )٢(البراءة، فعلى قول أبي حنيفـة وأبـي يوسـف

ٕيبرأ عنهما جميعا عندهما، وانما يفيد هذا على قول محمد، فعلى قوله القول قـول البـائع مـع يمينـه علـى 
  ؛ ألن بطالن حق المشتري في الفسخ ظاهر بشرط البراءة، وثبوت حق )٤(العلم على أنه حادث

ًالفــسخ لــه بحــدوث العيــب بــاطن، فــإذا ادعــى باطنــا ليزيــل بــه ظــا ًهرا، فــال يــصدق، واستــشهد لهــذا فــي ّ
ٍوهو أن من أقام البينة على آخر أنه أبرأه عن كل قليل وكثير، ثم أن المدعى عليه :  بمسألة )٥(الجامع ٍ

ّادعى عليه مثبت البراءة ألف درهم، وادعى أنها حادثة له بعد البراءة، واآلخر أقـر بهـا، ولكنـه قـال أنهـا  ّ ّ
لبراءة، أن القول قوله، وال يحتاج اآلخـر إلـى إقامـة البينـة أنهـا حادثـة بعـد كانت قبل البراءة ودخلت في ا

  .، وكذلك ههنا )٦(البراءة

ولــو كــان البيــع بــشرط البــراءة مــن كــل عيــب بــه والمــسألة بحالهــا، فــالقول قــول المــشتري ههنــا؛ ألن 
، ألن )٧(لقول قولـهالبراءة كانت خاصة ولم تكن عامة، فالمشتري يدعي العيب ألقـرب األوقـات ههنـا، فـا

   .  )٨(داللة الحال تشهد على مقاله

  

                                                 
 .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  1
ه، فكــان أن المــشتري هـو المبــرئ، ألن البـراءة تــستفاد مـن قبلــ: وذكـر فيــه وجـه قولهمــا  . ٥/٢٧٧: بـدائع الــصنائع : ر ــ ينظــ 2

   .٢/١٦٧: درر الحكام . ُوأما منال خسرو فلم يذكر ذلك إال ألبي يوسف، ولم يذكر أبا حنيفة معه . أبرأ القول فيما 
 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  3
ــ ينظــر 4 أن البــراءة  : ، وذكــر الكاســاني وجــه قولــه٢/١٦٧: ، ودرر الحكــام ٥/٢٧٧: ، بــدائع الــصنائع ١٣/٩٤: المبــسوط: ـ

ّوالمــشتري يــدعي حــق الــرد بعمــوم البــراءة عــن حــق الــرد فــي العيــب، والبــائع ينكــر، فكــان القــول قولــه، كمــا لــو أبــراءه عــن عامــة  ّ ّ
  .٥/٢٧٧: بدائع الصنائع .  وهو ينكر كان القول قوله دون المشتري، كذا  هذا ّالدعاوى كلها، ثم ادعى شيئا من في يده،

ـ، وقــد اشــتمل علــى عيــون هــ١٨٩هــو الجــامع الكبيــر فــي الفــروع لإلمــام محمــد بــن الحــسن الــشيباني المتــوفى ســنة : الجــامعـــ  5
   .٢/٨: وهدية العارفين، ٥٦٨ـ ١/٥٦٧: كشف الظنون: ينظر. ايات، وكتبوا له عدة شروح ومتون الدرالروايات 

   .١٥١: الجامع الكبير : ـ ينظر 6
ين والبـــائع يدعيـــه ــــ ألن البـــراءة المقيـــدة بحـــال العقـــد ال تتنـــاول إال الموجـــود حالـــة العقـــد والمـــشتري يـــدعي العيـــب ألقـــرب الـــوقت 7

موجـود إلـى اقـرب الـوقتين الظاهر شاهدا للمشتري وهذا ألن عـدم العيـب أصـل والوجـود عـارض، فكـان إحالـة الألبعدهما، فكان 
   . ٥/٢٧٨: بدائع الصنائع . والمشتري يدعي ذلك فكان القول قوله  أقرب إلى األصل

ة أن للحالـ: (( هذا أصل من األصول التي تدار عليها كتب الحنفية بلفـظ ] . مقاله [ بدال من ] مقالته ) [ ب ( ـ في نسخة  8
وذكر ذلك . ١٦٣: ، والمطبوع مع تأسيس النظر ٣٠٩): ضمن أصول البزدوي ( أصول الكرخي )) . كما للمقالة من الداللة 

   .١/٢١: للبركتي : قواعد الفقه . من قواعد الفقه  البركتي كقاعدة



   )٢٠١  (  المصراة                       باب_ النص المحقق                      كتاب البيوع    

ًولو أن رجال اشترى من رجل عبدا، فقبـضه، ثـم قـال الرجـل : قال  اشـتره منـي، فإنـه ال عيـب فيـه، : ً
ّ، ثم وجد المشتري به عيبا، فجاء يـرده علـى بائعـه، فـاحتج عليـه بائعـه، بقولـه )١(]يع ب[ فلم يتهيأ بينهما  ً

ّلذلك الرجل أنه ال عيب فيه، فإنه ال يبطل حق المشتري بذلك القول في الفسخ والـرد؛ ألن كذبـه ظـاهر 
   .)٢(]عيب [ في لفظه؛ ألن الحيوان ال يسلم عن 

ًولو سمى جنسا من العيب ّ
 مني، فإنـه لـيس بـه عيـب كـذا، والمـسألة بحالهـا، فإنـه )٤(رهاشت: ، فقال )٣(

ٕإن كــان العيــب الــذي وجــده بــه عيبــا آخــر ســوى مــا بــين كــان لــه أن يــرده، وان كــان العيــب مــن : ينظــر  ّ ّ ً
  ّإن كان ذلك العيب مما ال يحدث مثله في تلك المدة، فله حق الرد؛ : ّالعيب الذي بين، فإنه ينظر 

ّاضــي، وان كـان عيبــا يحــدث مثلـه فــي مثــل تلـك المــدة، فلــيس لـه حــق الــرد، ظهــر كذبـه عنــد الق ألنـه ً ٕ
   .)٥(وبطلت خصومته بقوله السابق
ى إنـي بـريء علـ: بعـت منـك هـذا العبـد بـألف درهـم علـى انـه آبـق، أو قـال : ًولو أن رجال قال آلخـر

ون هـذا إقـرار مـن قبلت بطلت خصومته مع بائعه في اإلبـاق؛ ألن لـه ذلـك، فيكـ: من إباقه، فقال اآلخر
ّالمشتري أنه آبق،حتى انه لو باعه من غيره كان للمشتري الثاني أن يرده عليه بعيب اإلباق، فإن أنكر 
ًالمشتري األول اإلباق بعد ما ظهر قبوله البيع على انه آبق ال يلتفت إليـه؛ ألن البـائع األول ذكـر إباقـا 

ًمضافا على العبد مشروطا في أصل العقد، فكان ذل ولو قـال البـائع   .)٦(ًك اعترافا من المشتري أنه آبقً
ًيكون هذا اعترافا مـن  بعت منك هذا العبد على أني بريء من اإلباق، ولم يضفه إلى العبد، فال: األول

    .)٧(ّالمشتري أنه آبق، ولكن بطلت خصومته مع بائعه في اإلباق؛ ألن البائع بين له اإلباق

     

                                                 
  .وهو تصحيف ] عيب ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  1
ٕتعــارف ال يــراد بــه حقيقــة، وانمــا ذكــر لتــرويج وألن مثــل هــذا الكــالم فــي الم] . العيــب ) [ أ ( ـــ مــا بــين المعقــوفين فــي نــسخة  2

: ، وبـدائع الـصنائع١٣/٩٢: ، والمبـسوط٢٥٦: الجـامع الكبيـر: ينظـر. السلعة، وألن ظـاهره كـذب؛ ألنـه نفـى عنـه العيـوب كلهـا
٥/٢٧٨.   
 ) .ب ( مكررة في نسخة ] ًولو سمى جنسا من العيب [ ـ  3
  .]اشتره [ ًبدال من ] اشتر ) [ ب ( ـ في نسخة  4
دم، وأمـا فـي حالـة كــون ّــ فـي حالـة كـون العيـب ممــا ال يحـدث مثلـه، لـه حـق الــرد ؛ ألنـا تيقنـا بكذبـه حقيقـة فـالتحق كالمــه بالعـ5

ــه، فلــيس لــه حــق الــرد، ألن مثــل هــذا الكــالم يــراد بــه التحقيــق فــي المتعــارف ال تــرويج الــسلعة،العيــب ممــا   فــصار ّيحــدث مثل
   .٥/٢٧٨: بدائع الصنائع . ن عيب معين، فلم يتعين بكذبه يخلو عًمناقضا، وألن الحيوان ال 

ً ذلــك إقــرارا مــن واألصــل فــي هــذا أنــه متــى شــرط فــي هــذا العقــد البــراءة مــن إبــاق مــضاف إليــه كــان: قــال أبــو بكــر الــرازي  -6
 المـضاف إلـى العبـد مثل أن يشتريه على أنه بريء من إباقه فدخوله معه في العقد على شـرط عليـه مـن اإلبـاقالمشتري بإباقه 

ّإقــرار مــن المــشتري بكونــه أيــضا، فــال يكــون لــه أن يــرده ولمــن يــشتريه منــه أن يــرده عليــه بهــذا اإلقــرار  ّ : شــرح الجــامع الكبيــر . ً
درر : وينظــر فــي هــذه المــسألة . ب ٢٦و : ٢٧٤ـــ١٥٢مخطوطــة فــي الحــرم النبــوي الــشريف، رقــم التــصوير ف : للجــصاص 
   .٤٣ـ٦/٤٢: لرائق ، والبحر ا٢/١٦٧: الحكام 

إقـرار مـن المـشتري بكونـه فإن ذلـك إعـالم مـن البـائع إيـاه أنـه كـذلك، ويبـرئ مـن عيبـه، ولـيس فـي ذلـك : ـ قال أبو بكر الرازي 7
   .ب ٢٦و: للجصاص : شرح الجامع الكبير . ًأيضا 



   )٢٠٢    ( اب المصراة                     ب_               كتاب البيوع النص المحقق           

بعــت منــك : بكــم تبعنــي ؟ فقــال : إن عبــدي آبــق فاشــتره منــي، فقــال اآلخــر : وكــذلك لــو قــال البــائع 
ّ اعترافــا منــه باإلبــاق، حتــى ال يــرده عليــه )١(]شــراؤه [ بــألف درهــم، فقبــل المــشتري ذلــك منــه فــال يكــون  ً

يــب إذا باعــه مــن غيــره بمــا قــد ذكرنــا مــن قــول البــائع، ولكــن تبطــل خــصومته مــع بائعــه األول فــي بالع
ًاإلباق؛ ألنه بين له اإلباق، وانما لم يكن اعترافا باإلباق؛ ألنه لم يكن مشروطا في أصل العقد  ً ٕ ّ .  

كــــن تبطــــل ًثــــم البيــــع بــــشرط البــــراءة ال يوجــــب تحقيــــق العيــــب، وال يكــــون اعترافــــا منهمــــا بالعيــــب، ول
ّأال تـرى أن البـائع والمـشتري لـو اختلفـا، فـادعى [ ّخصومته في الرد بالعيب ألجل البراءة مـن كـل عيـب 

  .، وأنكره المشتري، فالقول قول المشتري مع يمينه )٢(]البائع أن البيع كان بشرط البراءة من كل عيب 

ّولو أقام البائع البينـة علـى مـا ادعـى بطـل حـق المـشتري فـي الفـسخ ، ثـم أن أحـد الـشهود اشـترى هـذا ّ
ًالمبيع، فوجد به عيبا، كـان لـه أن يـرده، وال يكـون اعترافـا مـن الـشهود أنـه معيـب، وكـذلك لـو شـهدوا أن  ًّ
البيع كان بشرط البراءة من عيب كـذا، ثـم اشـتراه ووجـد بـه العيـب الـذي شـهد علـى البـراءة منـه، كـان لـه 

   .)٣(ًعترافا منهّأن يرده، وال تكون شهادته على البراءة ا

  )٤(]ّشراء ما باعه بأقل مما باع قبل قبضه الثمن [ 
ًولو اشترى شيئا بـثمن معلـوم حـال، أو إلـى أجـل، وقـبض مـا اشـترى ولـم يـدفع الـثمن، فـال : قـال 

 منـه، وكـذلك إذا بقـى عليـه )٥(]بـه [ يجوز لبائعه أن يبتاعه من مبتاعه بأقل مـن ثمنـه الـذي باعـه 
  .ّقل ٕمن ثمنه شيء، وان 

   .)٧(]رحمهم اهللا  [ )٦(وهو قول علمائنا

   .)٩(يجوز البيع : )٨(]رضي اهللا عنه [ وقال الشافعي 

  

  

                                                 
  ] .اشتراؤه ) [ أ ( ما بين المعقوفين في نسخة ـ  1
  ) . أ ( خة ـ ما بين المعقوفين سقطت من نس 2
   .١/٣٨١: روضة  القضاة . ـ ألن الشهادة بالبراءة ليست بإقرار بالعيب من الشاهد وال من البائع، وال من المشتري  3
 . ما بين المعقوفين من زيادتي - 4
   .٨٢: مختصر الطحاوي .  ما بين المعقوفين من قول الطحاوي، ولم تذكر في النسختين -5
، ٥/٢٥١٣: ، والتجريـد٣/١٥٣٧: ة، ومختلـف الروايـ١/٤٦٦: للجصاص: ، وأحكام القرآن٨٢: يمختصر الطحاو:  ينظر- 6

 . ٢٣١ – ٧/٢٢٩: ، والبناية شرح الهداية ١٩٩ -٥/١٩٨: ، وبدائع الصنائع١/٣٩٥: ، وروضة القضاة١٣/١٢٢: والمبسوط
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 7
 ) .أ ( خة  ما بين المعقوفين سقطت من نس- 8
  . ٨٥: كتاب البيع : ، ومختصر المزني ٧٩ -٣/٧٨: باب بيع اآلجال : األم :  ينظر - 9



   )٢٠٣   ( ب المصراة                      با_ النص المحقق                      كتاب البيوع    

   . )١(ولو باعه بمثل الثمن األول، أو أكثر جاز البيع

ّف جــنس الــثمن جــاز أيــضا إال فــي فــصل واحــد، وهــو أن يكــون الــثمن دراهــم فباعــه ولــو باعــه بخــال ً
ال يجـوز إن : أن يجـوز البيـع، وفـي االستحـسان : بدنانير، أو كان الثمن دنانير فباعه بـدراهم، القيـاس 

   . )٢(كانت قيمة الثمن الثاني بأقل من الثمن األول

عــه قبــل نقــد الــثمن بأقــل، جــاز البيــع؛ ألنــه تخلــف ولــو تعيــب المبيــع علــى المــشتري، ثــم باعــه مــن بائ
   .)٣(بعض المبيع عن المشتري، فجاز أن يتخلف بعض الثمن عند البائع

ّولو خرج المبيع عن ملـك المـشتري، فاشـتراه البـائع مـن المالـك الثـاني بأقـل ممـا بـاع قبـل نقـد الـثمن، 
ثــــه ال يجــــوز، كمــــا ال يجــــوز شــــراؤه مــــن ّ، إال إذا مــــات المــــشتري، فاشــــتراه البــــائع مــــن وار)٤(جــــاز البيــــع

المــشتري؛ ألن الــوارث يقــوم مقــام المــورث، أال تــرى أنــه لــو وجــد بــه عيبــا كــان لــه أن يخاصــم البــائع فــي 
ًالرد، ولو كانت جارية فاستولدها الوارث، أو كانت دارا فبنى بها الوارث، ثم اسـتحقت وأخـذت منـه قيمـة 

   .)٥( يرجع بقيمة الولد والبناء على البائع، كالمشتريالولد ونقض عليه البناء، كان للوارث أن

ولو مات البائع، فاشترى وارثـه مـن المـشتري جـاز الـشراء إذا كـان الـوارث ممـن تجـوز شـهادته للبـائع 
   .)٦(في حالة حياة البائع، ووراثته من البائع ال تمنع بخالف المشتري

     

                                                 
م ينقـد الـثمن حتـى من اشـترى سـلعة بنقـد أو نـسيئة فقبـضها ولـ: قال أبو حنيفة رحمه اهللا : ((  قال محمد في كتاب الحجة - 1

 فــإن اشــتراها بمثــل ذلــك الــثمن إلــى ذلــك األجــل، أو أقــل مــن ذلــك اشــتراها منــه بأقــل مــن الــثمن، فــال خيــر فيــه،باعهــا مــن الــذي 
: وينظــر فــي هــذه المــسألة طريقــة الخــالف فــي الفقــه بــين األئمــة األســالف  . ٢/٧٤٦: الحجــة  )).األجـل نــسيئة، فــال بــأس بــه 

بـر، القـاهرة، مكتبـة دار محمد زكي عبد ال: ، تحقيق )هـ ٥٥٢ت ( الشيخ اإلمام العالء العالم محمد بن عبد الحميد االسمندي 
   .  ٣١٣-٣١٢: م ٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨، ٢التراث، ط

اس فـي هـذا واستحـسن؛ ألن فإن كان باعه بدراهم، فال يشتريه بدنانير أقل من تلك الدراهم، أدع القي:  قال محمد رحمه اهللا -2
   .١٣/١٢٢: ً، وينظر في ذلك أيضا المبسوط ٥/٢٠٥: األصل . والدنانير في هذا سواء الدراهم 

.  يتحقــق الربــا  ألن نقـصان الــثمن يكـون بمقابلــة نقـصان العيــب، فيلتحـق النقــصان بالعـدم، كأنــه باعـه بمثــل مـا اشــتراه، فـال- 3
   .٤/٥٥: ، وتبيين الحقائق مع حاشية الشلبي ٥/١٩٩: بدائع الصنائع 

    .٥/١٩٩ : بدائع الصنائع.  ألن اختالف الملك بمنزلة اختالف العين، فيمنع تحقق الربا -4
: بــدائع الــصنائع. ي ٕ ألن الملــك هنــا لــم يختلــف، وانمــا قــام الــوارث مقــام المــشتري، فكــان الــشراء بمنزلــة الــشراء مــن المــشتر- 5
  .٣/١٣٢: ، والفتاوى الهندية ٣/٨٥٠: قاضي خان : الزيادات ، وشرح ٥/١٩٩

ا ال تقبــل شــهادته ّ مــا بعــد المــوت، فــإن وارثــه إذا كــان ممــفــرق أبــو حنيفــة رحمــه اهللا فــي وارث البــائع بــين حالــة الحيــاة، وبــين 6-
ّواالبن، لو اشترى في حياة البائع بأقل مما باع ال يجـوز، ولـو اشـترى بعـد مـوت المـورث بأقـل ممـا بـاع المـورث، للبائع، كاألب  ّ

المـورث، شـراء الـوارث يكـون جاز؛ ألن بينهما شبهة اتحاد الملكـين، ولهـذا ال تقبـل شـهادة كـل واحـد منهمـا لـصاحبه، ففـي حيـاة 
. للمــورث مــن وجــه، فحــرم الــشراء لمكــان الــشبهة، والــشبهة انقطعــت بــالموت؛ ألن حقيقــة الملــك تنقطــع بــالموت، فالــشبهة أولــى 

  .١٣/١٢٧: ، والبحر الرائق ٣/٨٥١: قاضي خان : شرح الزيادات 



   )٢٠٤  (  المصراة                       باب_ وع النص المحقق                      كتاب البي   

ّأن وارث المــشتري قــام مقــام المــشتري فــي عــين المبيــع؛ ألنــه ورثــه مــنهم، أمــا وارث : والفــرق بينهمــا 
  .الشراء ليس ما ورثه من البائعالبائع يقوم مقام البائع في الثمن، والثمن الذي يثبت في ذمته ب

ــــي يوســــف  ــــه قــــال )١(] تعــــالى رحمــــه اهللا[ وروي عــــن أب ــــائع، كــــوارث :  أن ال يجــــوز شــــراء وارث الب
   .)٢(المشتري

ّفلــو عــاد المبيــع إلــى ملكــه بحكــم ملــك جديــد، كاإلقالــة قبــل القــبض، أو بعــده، أو بــالرد بالعيــب بعــد 
ٍالقبض بغير قضاء قاض، أو بالشراء، أو بالهبة، أو بالميراث، أو ما أشبه ذلك من أسباب ملـك جديـد، 

ّ منه جائز بأقل مما باعفالشراء
)٣( .  

ًولو عاد إليه فسخا بخيار الرؤية، أو بخيار الشرط قبـل القـبض أو بعـده، أو بغيـر قـضاء، أو بخيـار 
ّعيب قبل القبض بقضاء أو بغير قضاء، أو بعد القبض بقـضاء، فالـشراء منـه بأقـل ممـا بـاع ال يجـوز؛ 

   .)٤(ًألنه عاد إليه فسخا، فكأنه لم يخرج من ملكه

ولـــو لـــم يـــشتره البـــائع، ولكـــن اشـــتراه بعـــض مـــن ال تجـــوز شـــهادته للبـــائع، كالوالـــدين والمولـــودين، أو 
يـصح الـشراء : ، وقـاال )٦(]رضي اهللا عنـه  [ )٥(الزوجة ال يجوز الشراء كالبائع سواء في قول أبي حنيفة

   .)٧(كاألجنبي سواء

وعليـه ديـن، أو ال ديـن عليـه ال يـصح وأجمعوا على أنه لو اشترى مكاتب البائع، أو بعـض مماليكـه 
   . )٨(الشراء، كالبائع

  ّولو كان البائع باع ملك الغير بأمره، ثم اشتراه البائع من المشتري بأقل مما باع قبل نقد الثمن،   

                                                 
   ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة -1
   .٣/٨٥٠: قاضي خان : ، وشرح الزيادات ٥/١٩٩: ، وبدائع الصنائع ١٣/١٢٧: المبسوط :  ينظر - 2
صـحة ذلـك منـه باعتبـار ّ ألنه ال يقال الوارث يقوم مقام المورث في اإلقالة والرد بالعيب، فكذلك في الفـسخ بالتحـالف؛ ألن - 3

ٕب باعتبار الملك، وان لم يكـن هـو عاقـدا حقيقـة وال ّالملك، ال في العقد، أال ترى أن الموكل يملك اإلقالة والرد بالعيالخالفة في 
  .١٣/٣٣: المبسوط . حكما 

ٕ ألن الرد في هذه المواضع يكون فسخا، والفـسخ يكـون رفعـا مـن األصـل واعـادة إلـى قـديم الملـك، ك- 4 ً أنـه لـم يخـرج عـن ملكـه ّ
   .٥/١٩٩: بدائع الصنائع . كان كذلك لكان ال يجوز له الشراء، فكذا هذا ًأصال، ولو 

أن كل واحد منهما : ه وجه قول: وذكر فيه . ٥/١٩٩: ، وبدائع الصنائع ١٣/١٢٤: ، والمبسوط ٥/٢٠٤: األصل :  ينظر-5
صــاحبه عــادة حتــى ال تقبــل شــهادة أحــدهما لــصاحبه، فكــان معنــى ملــك كــل واحــد منهمــا ثابتــا لــصاحبه، فكــان عقــده يبيــع بمــال 

  .ًياطا في باب الربا لصاحبه من وجه، فيؤثر في فساد العقد احت
  ) .أ ( ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  6 -
النفـصال ملكـه عـن ملـك أن كـل منهمـا أجنبـي عـن ملـك صـاحبه : وذكر الكاساني وجـه قولهمـا . المصادر نفسها : ينظر  7 -

بـدائع .  شـراؤه لـصاحبه عقد كل واحد منهمـا لـه ال لـصاحبه كـسائر األجانـب ثـم شـراء األجنبـي لنفـسه جـائز، فكـذاصاحبه فيقع 
   .٥/١٩٩: الصنائع 

   .٢/٦١: ، ومجمع األنهر ٥/١٩٩: ، وبدائع الصنائع ٥/٢٠٧: األصل :  ينظر 8-
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راء، كما لو باع ملك نفـسه، وكـذلك لـو اشـتراه اآلمـر ال يجـوز، وكـذلك لـو اشـتراه بعـض ال يجوز الش
 فــي قــول أبــي )٣(]لــه [ ، أو بعــض مــن ال يجــوز شــهادة الموكــل )٢(]لــه [  ال يجــوز شــهادة الوكيــل )١(مــن
   . )٥(]رضي اهللا عنه [   )٤(حنيفة

  )٦(]ّري له ما باع بأقل مما باع تل البائع وكيال ليشّوك[  
ّ بـأن يــشتري لــه ذلــك بأقـل ممــا بــاع قبــل نقـد الــثمن، فاشــتراه الوكيــل، )٧(]ًوكــيال [ ّولـو أن البــائع وكــل 

ً للموكل، والثمنـان يلتقيـان قـصاصا، والزيـادة ال تطيـب للبـائع ويكـون ملكـا لـه هـذا >١٢٨و <فذلك جائز ً
التوكيـــل فاســـد، ويكـــون  : )١٠(]رحمـــه اهللا [ وقـــال أبـــو يوســـف  )٩(]رضـــي اهللا عنـــه  [ )٨(عنـــد أبـــي حنيفـــة

   .)١١(ًالوكيل مشتريا لنفسه

ًالتوكيــل صــحيح إال أن الوكيــل إذا اشــتراه كــان مــشتريا للبــائع شــراء  : )١٢(]رحمــه اهللا [ وقــال محمــد  ً ّ
ًفاسدا، ويملكه البائع ملكا فاسدا ً ً)١٣( .   

اقـــد وال يعتبـــر ّ مـــر علـــى أصـــله؛ ألن مـــن أصـــله أنـــه يعتبـــر الع)١٤(]رحمـــه اهللا تعـــالى [ فـــأبو حنيفـــة 
ًاآلمر، وحقوق العقد راجعة إلى العاقد، كما قال في المسلم إذا وكل ذميا    بشراء الخمر، جاز )١٥(ّ

                                                 
 ) .ب ( سقطت من نسخة ] من  [ - 1
 ] .به ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 2
  ] .به ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 3
نتفع بعـضهم بمـال بعـض إن هؤالء ي: وذكر فيه وجه قوله  . ٣/١٤٣٨: ، ومختلف الرواية ٤١٠: فتاوى النوازل :  ينظر - 4

   . ٥/١٩٩: ع الصنائع وينظر كذلك بدائ. التصرف واقعا لنفسه من وجه، فيورث التهمة عادة، فصار 
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 5
 . ما بين المعقوفين من زيادتي - 6
 ] . وكيل ) [ أ ( ين المعقوفين في نسخة  ما ب- 7
:  وتبيين الحقائق مع حاشية الشلبي،٥/١٩٩: ،وبدائع الصنائع ١٣/١٢٤: والمبسوط  ،٣/١٥٠١: مختلف الرواية:  ينظر- 8
٥٤-٤/٥٣.  
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت في نسخة - 9

  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت في نسخة - 10
 .در نفسها المصا:  ينظر - 11
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت في نسخة - 12
  . المصادر نفسها : ينظر   -13
 ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 14
ميـا نـسبة إلـى ذمـة بمعنـى سـمي المعاهـد ذ: المعاهد من الكفار؛ ألنه أمن علـى مالـه ودمـه بالجزيـة، وقيـل :  لغة :ّالذمي - 15

 الجزيـة، ونفـوذ مّهـو الكـافر الـذي أقـر فـي دار اإلسـالم علـى كفـرهم بـالتزا: ً، واصـطالحا ١٧٦مـع المـيم الـذال : المغـرب. العهد
   .٧/١٠٦: سوعة الفقهية الكويتية المو. أحكام اإلسالم فيه 
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ٍ، وكــذلك لــو وكلـــه ببيــع )١(شــراؤه، ويكــون لآلمــر حكمــا ويخللهــا ّخمــر فباعــه الــذمي جــاز بيعــه، والـــثمن ّ ٍ
  .للمسلم، وال يطيب له، ويتصدق به 

ًوكذلك لو كان محرما ووكل وكيال حالال ً عند أبي [ ً يبيع صيدا له أو بشرائه، جاز التوكيل والعقد )٢(ًّ
  . ؛ ألن من أصله أن كونهما من أهله، فكذلك هذا )٤( ])٣(حنيفة

  أن كونهما من أهل ذلك العقد شرط لصحته، كما [ صله ّوأبو يوسف مر على أصله؛ ألن من أ

ً إذا وكل ذميا يبيع الخمر، أو بشرائها أنه ال يجوز)٥(]قال في المسلم  ّ)٦(.   

 فــي توكيـل المــسلم الــذمي مــع أبـي يوســف، أنــه وههنـا يقــول التوكيــل صــحيح )٧(]رحمــه اهللا [ ومحمـد 
   .)٨(والشراء فاسد

ًئع ههنا لو اشتراه بنفسه بأقل مما باعه قبـل النقـد يملكـه ملكـا فاسـدا، والفرق له في ذلك، وهو أن البا ً ّ
ًوكــذلك إذا اشــترى وكيلــه ألجلــه، والمــسلم لــو اشــترى الخمــر لنفــسه ال يملكــه ال جــائزا، وال فاســدا، فكــذلك  ً

  .    وكيله إذا اشترى ألجله 

   )٩(] بخمر من ذمي ًالمسلم يأمر ذميا بشراء عبد[ 
  ًفي المسلم إذا أمر ذميا بأن يشتري من ذمي عبده بخمر وعين ذلك العبد،وكذلك االختالف 

                                                 
تملك وجد من الذمي، إن التمليك وال: وله : ، وقال فيه ١٤٣٦ -٣/١٤٣٥: ، ومختلف الرواية ٥/٢٢٧: األصل :  ينظر - 1

  .والمسلم من أهل ذلك . ٕوانما يثبت الملك للمسلم حكما، ال قصدا بتمليكه وهو أهل له، 
عليه من محظورات الحـج  هو الرجل غير المحرم، وال متلبس بأسباب الحج، ويقال له حالال إذا حل له ما يحرم :ّالحالل  - 2
   .١١/١٦٦) حلل : ( ، ولسان العرب ١/٤٢٨) حال : ( في غريب األثر النهاية . 
: وبــــدائع الــــصنائع ، ١/٤٠٢: ، وروضــــة القــــضاة ١٣/١٢٤: ، والمبــــسوط ١٤٣٦-٣/١٤٣٥: مختلــــف الروايــــة :  ينظــــر- 3
٥/٢٠٠.  
 ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت في نسخة - 4
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت في نسخة - 5
 .٢٠٠/ ٥: ، وبــدائع الــصنائع ١/٤٠٢ :ة القــضاة ، وروضــ١٣/١٢٤: ، والمبــسوط ٣/١٥٠٢: مختلــف الروايــة :  ينظــر - 6

وهنــا لــو ذ ال معارضــة بــين الفاســد والــصحيح، أنــه متــى أمكــن تــصحيح العقــد ال يجــوز افــساده؛ إ: السرخــسي وجــه قولــه وذكــر 
ًجعلناه مشتريا لنفسه كان الشراء صحيحا، ولو جعلناه مشتريا لألمر كـان الـشراء فاسـدا  ً ً ًلنفـسه شـراء فينبغـي أن يجعـل مـشتريا . ً

  . ١٣/١٢٤: المبسوط . ًصحيحا 
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت في نسخة - 7
 فيقــول هنــاك الوكيــل يــصير محمــد يفــرق بينهمــا: ، وقــال فيــه ١٣/١٢٤: ، والمبــسوط ٣/١٥٠٢: مختلــف الروايــة :  ينظــر - 8

ًلنفسه، وهنا يصير مشتريا للموكـل شـراء فاسـدا، حتـى يـصير يقـبض امشتريا  ًلوكيـل مـضمونا بالقيمـة علـى الموكـل؛ ألن المـسلم ًً
  .٥/٢٠٠: ، وبدائع الصنائع ١/٤٠٢: وينظر كذلك روضة القضاة . ليس من أهل العقد على الخمر 

  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 9
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 ، ويكـون )٢(]رضي اهللا عنه  [ )١(فاشترى المأمور بالخمر كما أمره، صح الشراء في قول أبي حنيفة
 الخمر على اآلمر في قوله، ومر علـى  للبائع، وهو يرجع بقيمته)٣(]الخمر [  لآلمر وعلى الوكيل العبد
  .أصله 

رضـي اهللا [وكيل للموكل علـى قـول أبـي حنيفـة ينبغي أن ال يجوز شراء ال : )٤(قال أبو نصر العياضي
 باع والـده بأقـل ممـا بـاع قبـل أقرب من شراء الولد، ثم الولد لو اشترى ماللموكل  إن شراء الوكيل )٥(]عنه 

  .ن ال يجوز مع أن شراؤه أقرب أولىنقد الثمن ال يجوز على قوله، كما لو اشترى أبو الولد، فههنا أل
ًالتوكيـل صـحيح ويكـون مـشتريا لآلمـر فاسـدا، كمـا قـال فـي هـذه المـسألة: وفي قول أبـي يوسـف  ؛ )٦(ً

ًض شراء فاسدا، فكذلك إذا أمر غيره ألن إذا تولى شراء عبد بخمر ملكه إذا اتصل به القب ً.  
]ًشراء ما باع بأقل مما باع معنى [ 

)٧(  
  .ًولو اشترى البائع بأقل مما باع من جهة المعنى ال من جهة القدر لم يجز أيضا

وهو أنه لو كان البيع بألف درهم حالة، فاشتراه بألف درهـم إلـى أجـل فالـشراء فاسـد، وكـذلك : وبيانه 
   .)٨(لف درهم إلى أجل، فاشتراه بألف درهم أبعد من ذلك األجل، ال يجوزلو كان البيع بأ

  )٩(]شراء العبد الذي باعه مع عبد آخر قبل نقد الثمن [ 
ًولو اشترى البائع العبد الذي باعه من عبدا آخر قبل نقد الثمن، فإن الـثمن ينقـسم عليهمـا علـى قـدر 

  ًا آخر مثل ثمنه، أو أكثر، جاز الشراء فيهما قيمتهما، فإن كانت حصة العبد الذي باعه مع عبد
     

                                                 
  .٦/٣٤٨: ، والمحيط البرهاني ٥/٢٠٠: ، وبدائع الصنائع ١٣/١٢٤: المبسوط :  ينظر - 1
  ) .أ ( معقوفين سقطت في نسخة  ما بين ال- 2
  ] .الخمر [ ًبدال من ] الثمن ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 3
وهــو الفقيــه أحمــد بــن العبــاس بــن الحــسين الفقيــه الــسمرقندي، تفقــه علــى اإلمــام أبــي بكــر أحمــد بــن  :أبــو نــصر العياضــي - 4

، وقيـل غيـر ٢٣٠: ، وقيـل ٣٢٠: رك،أختلـف فـي تـاريخ وفاتـه فقيـل ًإسحاق الجوزجاني، أسره الكفـرة، فقتلـوه صـبرا فـي ديـار الت
هــ فيكـون ٢٣١ذلك، ولكن لما كان استشهاده في زمن األمير نصر بن إسماعيل بن أحمد بن أسد بن سامان، وهذا وفاته سـنة 

، ١٥/٨٦: م النـبالء ، وسـير أعـال١١/٢٠٤:البـن كثيـر : البدايـة والنهايـة : ينظـر فـي ترجمتـه . هــ ٢٣١تأريخ وفاته قبل سنة 
   .٢٣: ، والفوائد البهية ١٧ـ٢/١٦: ، وطبقات الحنفية ١١٧: ، الترجمة ١/٧٠: والجواهر المضية 

  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت في نسخة - 5
. هً الوكيـل مـشتريا لنفــسفالتوكـل فاسـد، ويكــون:  وأمــا قـول أبـي يوســف ٕيس ألبــي يوسـف، وانمـا هــو قـول محمـد هـذا القـول لـ- 6

  .٥/٢٠٠: ، وبدائع الصنائع ١٣/١٢٤: ، والمبسوط ٣/١٥٠١: مختلف الرواية : ينظر 
 . ما بين المعقوفين من زيادتي - 7
شراء فاســد؛ ألنــه  ألن الحالــة خيــر مــن المؤجلــة، والمؤجلــة إلــى أجــل خيــر مــن المؤجلــة إلــى أجــل أبعــد مــن ذلــك األجــل، فالــ- 8

  .٥/٢٠٠: ، وبدائع الصنائع ٢/٧٤٧: لحجة ا. باع من جهة المعنى اشترى بأقل مما 
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 9
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ٕوان كانت حصته من الثمن اقل من الثمن الذي باعه،فسد البيع فيه، وال يفـسد فـي العبـد اآلخـر ًا، جميع
، فال يشيع في الكل بخالف ما إذا بـاع )١(ذا الفساد ضعيف؛ ألنه مختلف فيهبحصته من الثمن؛ ألن ه

ًعبدا وحرا بألف درهم بطل البيع فيهما؛ ألن الفساد قوي، فشاع في الكل ً)٢( .   

  )٣(]الخيانة في اإلخبار بالثمن في بيع المرابحة والتولية [  
 )٥(]بخيانــة [ وليــة، ثــم علــم المــشتري  مرابحــة، أو ت)٤(]شــيئا [ ٕواذا بــاع الرجــل مــن الرجــل : قـال 

  . ثمنه، زادها عليه )٧( في)٦(كانت من البائع

: ة دراهــم، فقبــضه، ثــم قــال لرجــل آخــروهــي أن الرجــل إذا اشــترى ثوبــا بتــسع: وصــورة هــذه المــسألة 
اشــتريته بعــشرة دراهــم فوليتــك بمــا اشــتريت، أو باعــه مرابحــة، بــربح عــشرة أحــد عــشرة، قــال أبــو يوســف 

ً قوال واحدا فيهما انه ليس للمشتري خيار فسخ العقد سواء كان المعقود عليه بمحل الفسخ، أو لـم يكـن : ً
 )٩(]بالخيانـة[ ، وهـو درهـم، وفـي المرابحـة )٨(]بالخيانـة [ بمحل الفسخ، ويلزمه البيـع، ويرجـع فـي التوليـة 

   .)١٠(وحصتها من الربح، وهو درهم وعشر درهم

     

                                                 
ًما بثمانمائة درهم أني بعت من زيد بن أرقم خاد: أن امرأة سالت عائشة رضي اهللا عنها، فقالت (( ما روي :  األصل فيه - 1

م أن اهللا قد أبطل جهـاده مـع مـع رسـول اهللا صـلى بئس ما شريت، أبلغي زيد بن أرق: ثم اشتريتها بستمائة، فقالت إلى العطاء، 
 فمن جاءه موعظة من �: أرأيت إن لم أجد إال رأس مالي؟ فقالت عائشة رضي اهللا عنها : فقالت . اهللا عليه وسلم إن لم يتب 
ي يبيــع  بــاب الرجــل الــذ٥/٣٣٠: ســنن البيهقــي الكبــرى . )) . ٢٧٥ آيــة جــزء مــن:  ســورة البقــرة �ربــه فــانتهى فلــه مــا ســلف 

عنـد أبـي حنيفـة فـي الخالفيـات عـن هـذا : قـال السرخـسي فـي ذلـك  . ١٠٥٧٩الشيء إلى أجله، ثم يشتريه بأقـل، رقـم الحـديث 
  .١٣/١٢٧: المبسوط . دو حكمه محله الفساد ضعيف خفي، ولهذا خفي على زيد بن األرقم رضي اهللا عنه، فال يع

التجريد . لعقد بحال فساد في نفس المعقود، فكان نوع فساد ال يصح معه ا ألن الصفقة اشتملت على الصحيح والفاسد، وال- 2
  .٥/٢٥٥٣: للقدوري: 

  .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  3
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 4
 ] .بجناية ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 5
   .٨٢: مختصر الطحاوي . بزيادة له  ] البائع له : [  في قول الطحاوي - 6
 ) .ب ( سقطت من نسخة ] في  [ - 7
  ] .بالجناية ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 8
  ] .بالجناية ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 9

: ، والمبـسوط٣/٧٩: للجـصاص : طحـاوي ، وشـرح مختـصر ال٨٢: ، ومختـصر الطحـاوي ٥/١٧١: األصـل :  ينظر - 10
أن الـثمن األول : لى وذكر فيه وجه قول أبي يوسـف رحمـه اهللا تعـا .٥/٢٢٦: ، وبدائع الصنائع ٣/٥٧: الهداية و، ١٣/٨٦

المرابحة والتولية، فإذا ظهرت الخيانة تبين أن تـسمية قـدر الخيانـة لـم تـصح، فلغـت تـسميته، وبقـي العقـد الزمـا أصل في بيع 
  .بالثمن الباقي 



   )٢٠٩   ( ب المصراة                      با_               كتاب البيوع النص المحقق           

ًوقـال محمــد فيهمـا جميعــا قـوال واحــدا  ً ٕأن المـشتري بالخيــار إن شـاء رضــي بجميـع الــثمن، وان شــاء : ً
ٕرده على البائع، ويرجع عليه بجميع الثمن، وهذا إن كان المعقود عليه بمحل الفسخ، وان لم يكن بمحل  ّ

   .)٢( بطل خياره، ويلزمه جميع الثمن)١(لفسخا
  .)٣(وأبو حنيفة فرق بينهما، وقال في المرابحة مثل قول محمد، وفي التولية مثل قول أبي يوسف

ًوهــو أن مــن اشــترى مــن رجــل كــر حنطــة مكايلــة :  علــى هــذا االخــتالف )٤(وذكــر فــي الجــامع الكبيــر
ًبمائة درهم، فاكتاله وقبضه، ثم واله رجال ع  ،لى ما اشترى على أنه كر أو باعه مرابحة على ما اشترى

ّفاكتاله الثاني، فوجد زيادة على الكر، فإن كانت هذه الزيادة مما ال يجـري بـين الكيلـين، فإنهـا تـرد علـى  ّ
ّالبائع األول؛ ألنها أخذت غلطا، وان كانت هـذه الزيـادة ممـا تجـري بـين الكيلـين، فإنهـا للمـشتري األول،  ٕ ً

  . ذلك ويطيب له
ّولو أن المشتري باع أوال قفيزا، ثم ولى الباقي على أنه كر، أو باعه مرابحـة علـى أنـه كـر ولـم يبـين  ّ ً ً
ًانه بـاع قفيـزا منهـا، فهـذه خيانـة مـن المـشتري األول، وان وجـده المـشتري كـرا كـامال، فـإذا علـم بـه، ففـي  ً ًّ ٕ

 انــة، وال يفــسخ العقــد، وهــو جــزء مــن أحــد ًفيهمــا جميعــا يرجــع بالخي : )٥(]رحمــه اهللا [ قــول أبــي يوســف 
ً جزءا من الثمن؛ ألن الكر أربعون مختوما)٦(]وأربعين[   .ً، فلذلك يقسم الثمن على أحد وأربعين جزءا )٧(ً

     

                                                 
  ) .أ (  هذه العبارة مكررة في نسخة ]ٕوان لم يكن بمحل الفسخ  [ - 1
لمـسمى مـن الـثمن، أن المشتري لم يرض بلزوم العقد إال بالقدر ا: وذكر الكاساني وجه قوله  . السابقةالمصادر :  ينظر- 2

ع المبيـويثبـت لـه الخيـار؛ لفـوات الـسالمة عـن الخيانـة، كمـا يثبـت الخيـار بفـوات الـسالمة عـن العيـب إذا وجـد فال يلـزم بدونـه 
 .٥/٢٢٦: بدائع الصنائع . معيبا 

خـروج العقـد عـن كونـه مرابحـة؛ أن الخيانـة فـي المرابحـة ال توجـب : وذكر الكاسـاني وجـه قولـه  . المصدر نفسه:  ينظر- 3
بـح فلـم يخـرج العقـد المرابحة بيع بالثمن األول وزيادة ربح، وهذا قـائم بعـد الخيانـة؛ ألن بعـض الـثمن رأس مـال وبعـضه رألن 
 فلــو أثبتنــا توليــة؛ ألن التوليــة بيــع بــالثمن األول مــن غيــر زيــادة وال نقــصان، وقــد ظهــر النقــصان فــي الــثمن األول،ونــه عــن ك

كونه تولية وجعلناه مرابحة، وهذا إنشاء عقد آخر لم يتراضيا عليه، وهذا ال يجوز فحططنا قدر الخيانة الخيار ألخرجناه عن 
 .ر نفسه المصد. زمنا العقد بالثمن الباقي وأل

   .٢٢٢: الجامع الكبير :  ينظر- 4
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 5
ففي هذه الـصفحة طمـس ال يمكـن ) ب ( ، وهو غير صحيح، وأما نسخة ]عشرين ) [ أ (  في نسخة ن ما بين المعقوفي- 6

 .قراءتها 
وم الهاشــمي األول يقابــل وزنــا كـان المختــ . ٩٨: العاريــةكتــاب : لطلبــةطلبـة ا. مكيـال مــن المكايــل المعروفــة : المختــوم  - 7

 عمــر بــن الخطــاب كغــم وكــان مختــوم الحجــاج يــساوي صــاعا واحــدا فــي عهــد الخليفــة١٣ رطــال ويــساوي ٣٢القمــح يبلــغ مــن 
ا ســمي ٕوالمختــوم هــو الــصاع بعينــه، وانمــ: وذكــر أبــو عبيــد .  يــساوي ســدس قفيــز وفــي القــرن العاشــر كــان) رضــي اهللا عنــه(
( ألبـي عبيـد القاسـم بـن سـالم : األموال . ًعلى أعاله ختما مطبوعا لئال يزاد فيه وال ينقص منه توما؛ ألن األمراء جعلت مخ
   .٦٢٢: هـ ١٣٤٧الفقي، دمشق، المكتبة الظاهرية، محمد حامد : ، تعليق )هـ ٢٢٤ت 
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ًفيهما جميعا له خيار الفسخ، إذا كان محال للفسخ : )١(]رحمه اهللا [ وقال محمد  ً)٢(.   

   قال في التولية، كما قال أبو يوسف، وفي المرابحة كما قال )٣(]رضي اهللا عنه [ وأبو حنيفة 

  .)٤(محمد

  )٥(]أوجه بيع المرابحة والتولية باعتبار خيار الفسخ [ 
  : ثم أعلم بأن نوع هذه المسألة على ثالثة أوجه 

 وجه للمشتري خيار الفـسخ ال غيـر، إذا كـان المعقـود عليـه فـي محـل الفـسخ، فـإذا صـار المعقـود في
 خيــار )٦(]لــه [ عليــه إلــى حــال ال يقبــل الفــسخ بطــل خيــاره، ولزمــه البيــع بجميــع الــثمن، وفــي وجــه لــيس 

  .الفسخ، ولكن يطرح من الثمن حصته،وفي وجه اختلفوا فيه 

ال غيــر، وهــو أن الخيانــة فــي صــفقة الــثمن ال فــي قــدره، نحــو أن أمــا الوجــه الــذي لــه خيــار الفــسخ 
ّيشتري عبدا بألف درهـم نـسيئة وقبـضه، ثـم باعـه بـألف درهـم حالـة توليـة ومرابحـة علـى ألـف درهـم، ولـم  ً

، فكـذلك إذا كـان لرجـل علـى آخـر )٧(يبين أنه اشتراه نسيئة، فإذا علم المشتري، فله خيار الفسخ ال غيـر
ٍالحه منهـا علـى عبـد وقبـضه، ثـم باعـه مرابحـة علـى ألـف درهـم، أو باعـه توليـة ولـم ألف درهـم ديـن فـص

ًيبـــين أنـــه أخـــذه صـــلحا، ثـــم علـــم المـــشتري بـــذلك، فلـــه الخيـــار بالفـــسخ ال غيـــر؛ ألن بنـــاء الـــصلح علـــى 
اإلغماض والحظ، فإذا لم يبين صار ذلك منه خيانة في صفقة الثمن، وبمثله لو اشترى منه عبدا بألف 

بالدين الذي له عليـه، ثـم باعـه توليـة أو مرابحـة علـى ألـف درهـم، ولـم يبـين، فـال يكـون هـذا خيانـة درهم 
  .من البائع 

     
                                                 

  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 1
: ،والمبــسوط ٣/٧٩: لجــصاص ل: ، وشــرح مختــصر الطحــاوي ٨٢: مختــصر الطحــاوي ، و٥/١٧١: األصــل :  ينظــر - 2

  .٥/٢٢٦: ، وبدائع الصنائع ٣/٥٧: والهداية ، ١٣/٨٦
 ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 3
  .المصادر نفسها :  ينظر - 4
 . ما بين المعقوفين من زيادتي - 5
   .)أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 6
ت األمانـة مطلوبـة فـي  ألنه عقد مبني على األمانة؛ ألن المشتري اعتمد البائع وائتمنه في الخبر عن الثمن األول، فكانـ- 7

األصـل : ينظـر . فكانت صيانته عن الخيانة مشروطة داللة، ففواتها يوجـب الخيـار، كفـوات الـسالمة عـن العيـب هذا العقد، 
ً ويجب التحرز عن ذلك بالبيان؛ ألن لألجـل شـبهة المبيـع وان لـم يكـن مبيعـا حقي،٥/٢٢٥: الصنائع ، وبدائع ٥/١٥٥:  قـة؛ ٕ

الثمن يزاد لمكان األجل، فكان له شبهة أن يقابله شيء من الثمن، فيصير كأنه اشـترى شـيئين ألنه مرغوب فيه، أال ترى أن 
، وشـرح فـتح ٥/٢٢٤: بـدائع الـصنائع . البـاب ألنـه الـشبهة ملحقـة بالحقيقـة فـي هـذا اع أحدهما مرابحة على ثمن الكل؛ ثم ب

   .٦/٥٠٩: القدير 
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ر مـا كـان لـه علـى البـائع، ولكنهمـا ًأن الشراء يوجب ضمانا فـي ذمـة المـشتري غيـ : )١(والفرق بينهما
يلتقيان قصاصا، أال ترى أنهما لو تصادقا بعد الشراء بالدين على أنه لـم يكـن عليـه، فالـشراء ال يبطـل، 
ًفأما الصلح، فإنه ال يوجب ضمانا غير ما كان، ولكن يتعلق به أال تـرى أنهمـا لـو تـصادقا بعـد الـصلح  ّ

  .ّ رد ما قبض على عدم الدين الذي يبطل الصلح، وعليه

وهو انه لو اشترى ثوبا بعشرة وقبـضه، ثـم باعـه مرابحـة أو : وأما الذي يطرح وليس له خيار الفسخ 
ًتولية، ثم أن البائع األول حط عن المشتري درهما، فإنه يحط عن المشتري الثـاني ذلـك الـدرهم وحـصته 

انــة، وهــذا بخــالف مــا لــو باعــه مــن الــربح فــي المرابحــة، ولــيس لــه خيــار الفــسخ؛ ألنــه لــم يوجــد منــه خي
، ثــم حــط المــشتري األول شــيئا ال يحــط عــن المــشتري الثــاني؛ ألنــه ال عبــرة للــضمان فــي بيــع )٢(مــساومة

المــساومة، أال تــرى أن مــن اشــترى عبــدين قيمتهمــا ســواء، أحــدهما بخمــسمائة واآلخــر بــألف درهــم، ثــم 
نـصفين علـى القيمـة ال علـى الـضمان، ولـو ا بغير ما قبضهما مـساومة، فـإن الـثمن ينقـسم بينهمـا مباعه

باعهمــا توليــة أو مرابحــة، فــإن الــثمن ينقــسم بينهمــا أثالثــا علــى قــدر الــضمان ال علــى قــدر القيمــة، فــإذا 
  .)٣(ًنقص من ضمانه، فال بد من أن يطرح عن المشتري الثاني شيئا من ضمانه

 إذا كانـت فـي قـدر الـثمن علـى مـا >١٢٩و <أما الوجه الـذي اختلفـوا فيـه، وهـو مـا ذكرنـا أن الخيانـة
  .اختلفوا فيه على ثالثة أقوال 

أن يقول بيع أمانة يجب صونه عن الخيانة وشبهها مـا أمكـن، أو يقـول : األصل في مسالة المرابحة
األمانـة عنـه  ًبأن بيع المرابحة إسترباح على حاصل الضمان، فـإن كـان حاصـل ضـمانه معلومـا، يمكـن

ًعلـــى ذلـــك، وان كـــان حاصـــل ضـــمانه مجهـــوال ال يمكـــن أداءبـــالخبر صـــح بيعـــه مرابحـــة  األمانـــة عنـــه  ٕ
ّبالخبر، وانما يتوصل إليه بالحزر والظن ، فال يجوز أن يبيعه مرابحة على الثمن  ّ ٕ.   

     

     

                                                 
بدليل أنه لو صالح من األلف أن عقد الصلح مبناه على المساهلة والحط واإلبراء، :  ذكر الكرابيسي الفرق بينهما، فقال - 1

 مـن غيـر ظـن وال لمـالخمسمائة جاز، فلم يعلم كم القى العبـد مـن الـدين وكـم حـط، فـال يـصل إلـى اإلخبـار عـن رأس اعلى 
الـه مـن ٕوليس كذلك البيـع؛ ألنـه مبنـاه علـى الحـط، وانمـا هـو علـى اإلعتيـاض فأمكنـه اإلخبـار عـن رأس م. حزر، فال يجوز 

، وزارة )هــ ٥٧٠ت(ن الحـسين النيـسابوري الكرابيـسي أسـعد بـن محمـد بـ: الفـروق .يعقد مرابحة غير ظن وال حزر، فجاز أن 
  . ٢٥٦ـ٢/٢٥٥: األوقاف الكويتية 

فتاوى النـوازل . س مالها هو بيع السلعة بالسعر الذي يتفق عليه الطرفان دون إعالم البائع المشتري برأ :بيع المساومة - 2
   .١١٤: ومعجم لغة الفقهاء ، ٣٦٢: 
ه، ويصير ا الحط عنوهذا على أصل أصحابنا الثالثة؛ ألن الزيادة على الثمن تلتحق بأصل العقد، وكذ:  قال الكاساني - 3

ة فـي الـثمن وأمـا علـى أصـل زفـر فالزيـادة والحـط كـل واحـد منهمـا ال يـصح زيـاد. االبتداء وقع على هذا القدر كأن العقد في 
   .٢٢٣ـ٥/٢٢٢: بدائع الصنائع . هبة مبتدأة ٕوحطا عنه، وانما يصح 
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ٕن ثمـن المـشترى إذا كـان بمالـه مثـل مـن جنـسه، لـه أن يبيعـه مرابحـة علـى الـثمن، وان وهو أ: بيانه 
ّالمـشترى ممــا ال أصـل لــه مـن جنــسه، ٕيبيعـه توليــة بـالثمن؛ ألن حاصــل الـضمان معلــوم، وان كـان ثمــن 

ّفال يبيعه مرابحـة علـى قيمـة الـثمن، وال توليـة بـالثمن؛ ألن القيمـة يتوصـل إلـى قـدرها بـالحزر والظـن ّ)١( ،
ّوذلك مجهول ال يمكن أداء األمانة عنه بالخبر إال إذا باعه ممن كان عنده ذلك الـثمن بـه وبزيـادة ربـح  ّ
ّعليــه معلــوم، أو باعــه ممــن لــيس عنــده بــذلك الــثمن إال انــه أجــاز الــذي عنــده الــثمن البيــع، جــاز البيــع،  ّ

عشرة أحد عـشر، ال يجـوز البيـع ، ولو باعه بربح )٢(ويرجع الذي عنده الثمن على المشتري بقيمة الثمن
ســواء باعــه مــن الــذي عنــده الــثمن أو مــن غيــره؛ ألن الــربح ههنــا يقتــضي أن يكــون مــن جــنس الــثمن، 
ًفصار كأنه باعه به وبجزء من أحد عشر جزءا منه، وهو ليس بمثلي، وذلك مجهول، ألنـه ال مثـل لـه، 

ّوفي الفصل األول الربح مما سمى من المال معلوم، أال ترى ً أن من اشترى عبـدا مـن رجـل بـألف درهـم ّ
بجياد نقد بيت المال، وقبض، ثـم باعـه مرابحـة بـربح مائـة درهـم، فـإن مـا بـه الـربح يكـون مـن نقـد البلـد؛ 
 ألنه مـن جـنس الـثمن، وبمثلـه لـو بـاع مرابحـة بـربح عـشرة أحـد عـشر، فـان الـربح مـن البخيـة، وال يكـون

  .)٣(ون الربح من جنسهمن نقد البلد، فيثبت أن هذا يقتضي أن يك
  )٤(]بيع المواضعة [ 

، فـالجواب علـى قلـب هـذا يعنـي لـو باعـه بغيـر ذلـك الـثمن، وذلـك مجهـول، ولـو )٥(ولو بـاع مواضـعة
  .ً جزءا منه )٨(]عشر [ ، فالبيع جائز بعشرة أجزاء من أحد )٧( يازده)٦(باعه بوضيعة ده

                                                 
ت والموزونـات حتـى مـا لـه مثـل كـالمكيال المرابحـة والتوليـة إال أن يكـون العـوض مقوال تتحقـ:  قال أبو الليث الـسمرقندي- 1

فيه، ولو لم يكن له مثل، لو ملكه ملكه بالقيمة، وهي مجهولة، وكل ما يوجب المثل في االستهالك تجري فيه تظهر الخيانة 
   . ٣٦٢: فتاوى النوازل .  والتولية ةالمرابح

ه مرابحـة بــذلك وز؛ ألنـه ال يخلــو إمـا أن يبيعــّفـإن باعــه ممـن لــيس فـي ملكــه ويـده ال يجــ:  ذكـر عــالء الـدين الــسمرقندي - 2
 ألن القيمـة وال وجه لألول؛ ألن العرض لـيس فـي ملـك مـن يبيعـه منـه، وال وجـه أن يبيعـه مرابحـة بقيمتـه؛العرض أو بقيمته، 

   .٢/١٠٦: تحفة الفقهاء . فيتمكن منه شبهة الخيانة تعرف بالحزر والظن، 
رف لربح من نقد البلد؛ ألنه أطلق الربح ومـا أضـافه إلـى رأس المـال، والمطلـق ينـصجاز أن يكون ا:  في الحالة األولى - 3

عــشر، فــال أضــاف الــربح إلــى رأس المــال، وذلــك بقولــه بــربح عــشرة أحــد : وهــو نقــد البلــد، وفــي الحالــة الثانيــة إلــى المتعــارف 
  .٥/٢٢٢: بدائع الصنائع : ينظر . المال يكون الربح إال من جنس 

 .لمعقوفين من زيادتي  ما بين ا- 4
، المطلـع علـى ٨/٤٠١)  وضـع : (لسان العرب . بيع المشاركة، وهي مفاعله من وضع، يضع :  لغة :بيع المواضعة - 5

، ٣٦٢:  النــوازل فتــاوى. هــو تمليــك المبيــع بمثــل الـثمن األول مــع نقــصان شــيء منــه : ًواصــطالحا . ١/٢٣٨: المقنــعأبـواب 
  .٢/١٠٥: وتحفة الفقهاء 

  .٢٤١: فاضل نظام الدين :  عربي –قاموس كردي .  عشرة : ده - 6
لمعرفــة الـثمن كـم هــو ؟ و . ٥٧١: فاضــل نظـام الـدين :  عربـي –قــاموس كـردي .  أحـد عــشر، أو إحـدى عـشر :يـازده - 7

 فيكون ً درهماًتجعل كل درهم من العشرة التي هي رأس المال أحد عشر جزءا فيكون الكل أحد عشر، اطرح منهافسبيلك أن 
ًوجزءا من أحـد عـشر جـزءا مـن درهـم، وعلـى هـذا القيـاس تجـري مـسألة المواضـعة الثمن تسعة دراهم  ، ١٣/٩١ :المبـسوط . ً
   .٦/١١٨: ، والبحر الرائق ٦/٥١٠: وشرح فتح القدير ، ٥/٢٢٨: بدائع الصنائع 

 ] .عشرة ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 8



   )٢١٣     ( صراة                     باب الم_النص المحقق                      كتاب البيوع    

  )١(]مرابحة واألجناس المختلفة بيع العددي المتفاوت [  
ًولــو اشــترى جماعــة مــن العــددي المتفــاوت، كــالحيوان والعــروض، فــأراد أن يبيــع منهــا واحــدا بحــصته 

ّمــن الــثمن مرابحــة أو توليــة لــيس لــه ذلــك؛ ألن حــصته تعــرف بــالحزر والظــن، وذلــك  مجهــول وال يمكــن ّ
ّأداء األمانة عنه بالحزر، ولو أنه سمى لكل منها ثمنا على حدة، إال أنه اشترى الكل صفقة واحـدة، لـه  ً ّ

ٕأن يبيع أحدهما مرابحة بما سمى له من الثمن، وان     .)٢(يوسفلم يبين على قول أبي حنيفة وأبي ّ

   .)٣(ّال يبيعه إال بالبيان: وقال محمد 

  .ًجناسا مختلفة صفقة واحدة، فهو على هذا التفصيل وكذلك لو اشترى أ

  )٤(]بيع الذرعي مرابحة وتولية [ 
ًولو اشترى ثوبا بثمن معلوم، وأراد أن يبيع ذراعا منه مرابحة على حصته من الثمن، أو توليـة لـيس  ً

ّله ذلـك؛ ألنـه يعـرف ذلـك بـالحزر والظـن، وذلـك مجهـول، وال يمكـن أداء األمانـة عنـه بـالخبر،  ولـو بـاع ّ
  .)٥(ًنصفه مشاعا مرابحة على نصف الثمن، أو باع تولية جاز ذلك؛ ألن ثمن النصف معلوم بال حزر

  )٦(]بيع الكيلي والوزني مرابحة [ 
ًولو اشترى كيليـا أو وزنيـا، ثـم أراد أن يبيـع قفيـزا منهـا مرابحـة جـاز ذلـك، كمـا إذا اشـترى قفيـزين مـن  ً ً

ًيبيع قفيزا منهـا مرابحـة علـى خمـسة، لـه ذلـك باالتفـاق؛ ألن القفيـز مـن الحنطة بعشرة دراهم، ثم أراد أن 
   . )٧(القفيزين ال تتفاوت

     

                                                 
  .يادتي  ما بين المعقوفين من ز- 1
وذكـر  . ٦/٥١٠: لقـدير ، وشـرح فـتح ا١٣/٨١: ، والمبـسوط ٣/١٤٨٠: ، ومختلف الرواية ٥/١٥٩: األصل :  ينظر - 2

كمــا لــو اشــتراهما إن ثمــن كــل واحــد معلــوم، ســواء كــان جيــدا أم رديئــا، فانتفــت التهمــة، : الــسمرقندي وجــه قولهمــا . أبــو الليــث
   . ٣/١٤٨٠: الرواية مختلف . صفقتين 

وذكـر  . ٦/٥١٠: لقـدير ، وشـرح فـتح ا١٣/٨١: ، والمبـسوط ٣/١٤٨٠: ، ومختلف الرواية ٥/١٥٩: األصل :  ينظر - 3
: مختلـف الروايـة . إن عـادة التجـار ضـم الـرديء إلـى الجيـد للتـرويج، فتمكنـت فيـه التهمـة : السمرقندي وجه قولـه أبو الليث 

٣/١٤٨٠.   
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 4
لـة بيـع النـصف، فلـه ي حالـة بيـع الـذراع ال يجـوز؛ ألن الـثمن ينقـسم علـى ذرعـان الثـوب باعتبـار األجـزاء، وأمـا فـي حا ف- 5

   .١٣/٨٧: المبسوط . ع، فال يتفاوت م يقينا، وهذا ألن النصف جزء مشاالنصف معلوذلك؛ ألن ثمن 
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 6
: ، ورد المحتار ٦/١١٩: ، والبحر الرائق ١/٣٩٧: روضة القضاة . فاوت بخالف القيمة  وذلك في بيع المثلي لعدم الت- 7
٥/١٣٤.  



   )٢١٤  (  المصراة                       باب_ النص المحقق                      كتاب البيوع    

  )١(]بيان ما يلحق برأس المال وما ال يلحق به [  
إن كان للتجار عـرف فـي : ًعلوم، ثم ضمن فيه ضمانا، فإنه ينظر في ذلك ولو اشترى شيئا بثمن م

ٕ، وان لـم )٢(حمله، فإنه يحمل على الثمن، ويقال قام علي بكذا، وال يقول اشـتريته بكـذا؛ ألنـه يكـون كـذبا
ّيكن للتجار عرف في حمله، فال يحمله عليه، فيبيعه مرابحـة علـى الـثمن األول إال إذا بـين األمـر علـى  ّ

 خمـسة عــشر )٤(إن مـن اشـترى ثوبـا بعـشرة دراهـم، ورقمـه:  شـاء، وهـذا كمـا يقـول كيفمـا، فيبيـع )٣(جهـهو
أن أبيعك هذا الثوب مرابحة على الرقم، والرقم معلوم، فالبيع جائز الزم، وال يكـون : درهما، فقال لرجل 

  .هذا خيانة، وال يقول اشتريته بكذا 
إذا كـــان المـــشتري ال يعلـــم عـــادة التجـــار، :  أنـــه قـــال )٥(]رحمـــه اهللا تعـــالى [  عــن أبـــي يوســـف وروي

، وكــذلك إذا )٦(ويظــن أن الــرقم هــو الــثمن الــذي اشــتراه بــه، فإنــه ال يبيعــه مرابحــة علــى ذلــك، حتــى يبــين
   .)٧(]يجوز [ ورث ماال ورقمه، ثم باعه على رقمه، فإنه 

، والخياطــــة، )٩(قــــصارة، وال)٨(ثــــم الــــضمان للتجــــار عــــادة وعــــرف فــــي حملــــه، هــــو ضــــمان الــــصياغة
  ، وسائق الغنم من مكان إلى مكان، ونفقة )١٣(، والفتل)١٢(، والغسل)١١(، وأجرة السمسار)١٠(والكراء

     

                                                 
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 1
يـه، ثـم لحقـه ٕ يكون كذبا؛ ألنه لم يأخذه به وانما قام عليـه مـع النفقـة بعـد مـا اشـتراه بكـذا كـذا وقـد اشـتراه بأقـل ممـا قـام عل- 2

   .١٥٨ -٥/١٥٧: األصل . ليه بذلك عمن النفقة حتى قام 
ام علـي بكـذا، ومـا  في هذه المسالة العادة قامت مقام النطق، ففي حمولة المتاع أنه برأس المال ويبيعه مرابحة، فيقول قـ- 3

   .٣/٤٥٨: للجصاص : أحكام القرآن : ينظر . به ال يلحقه برأس المال لم تجر العادة 
بـاب : ة فـي غريـب األثـر النهايـ.  من أثمانها لتقع المرابحة عليه، أو يغتر بـه المـشتري  هو ما يكتب على الثياب:الرقم - 4

ي عليهـا مـن فهـو بيـع الـسلعة بـالرقم الـذ: وأمـا البيـع بـالرقم  . ١٢/٢٤٩) رقـم : ( ، ولسان العرب ٢/٢٥٣: القاف الراء مع 
   .١١٣: معجم لغة الفقهاء . بمقداره غير أن يعلم المشتري 

  ) .أ ( ن المعقوفين سقطت من نسخة  ما بي- 5
   .٥/٢٢٤: ، وبدائع الصنائع ١٣/٩٠: المبسوط :  ينظر - 6
بـــدائع : ينظـــر . والـــصواب مــا أثبتنـــاه، وهـــو موافــق لقـــول الكاســاني ] . ال يجــوز ) [ أ (  مــا بـــين المعقــوفين فـــي نـــسخة - 7

   .٥/٢٢٤: الصنائع 
ًصوغه صوغا، جعله حليا غ الذهب يوهي حرفة الصائغ من صا: الصياغة  - 8 الـصاد مـع الـواو ومـا : المصباح المنيـر . ً

     . ٣٥٢: يثلثهما 
المحكـم . طعـة مـن الخـشبة  وهي حرفة مقصر محور الثياب، وسمي هو قصارا؛ ألنـه يـدقها بالقـصرة وهـي الق:القصارة  - 9

   .٥/١٠٤) قصر : ( ، ولسان العرب ٦/١٩٨: القاف والصاد والراء : األعظم والمحيط 
: الكـاف مـع الـراء المهملـة : المغرب .  األجر، ومنه المكاري، اسم فاعل من أكرى الذي يؤجر الدواب ونحوها :الكراء - 10

  .٤٥٥: ومعجم لغة الفقهاء  ،٤٠٧
 .٢٣٥: السين مع الميم: ، والمغرب٢/١٩٧: الفائق. وهو المتوسط بين البائع والمشتري، وجمعه سماسرة : السمسار -  11
  .٣٣١: ، ومعجم لغة الفقهاء٧/١٦٢: نائع بدائع الص.  إزالة الوسخ ونحوه بتحرير الماء عليه عن الثوب :الغسل - 12
 .٦/١١٩: ، والبحر الرائق ١/٢٠٩ : الجوهرة النيرة.  هو ما يصنعونه في أطراف الثياب بحرير، أو كتان :الفتل - 13



   )٢١٥         ( باب المصراة                _ ع النص المحقق                      كتاب البيو   

 على المعروف، وما أشرف في ذلك، فإنـه يحمـل الرقيق والحيوان وكسوتهم وطعامهم، وما البد لهم منه
   . )١(عليه قدر المعروف، وال يحمل الزيادة عليه حتى يبين

وأما الضمان الذي ليس للتجار عرف في حمله، فهو مـا أنفـق علـى نفـسه فـي سـفره، ومـا انفـق علـى 
ــــق فــــي تعلــــيم عمــــل مــــن األعمــــال، أو فــــي تعلــــيم الــــشعر  الطبيــــب، ، وأجــــرة)٣(، وأجــــرة الراعــــي)٢(الرقي

  . اآلبق والفداء في الجناية، وما أشبه ذلك )٧(،وجعل )٦(، والرائض)٥(انّ، والخت)٤(والبيطار

 فــي المعقـود عليــه، فـإن بدلــه يلحــق )٨(]يــؤثر [ كــل مـا : وبعـض مــشايخنا أصـلوا لهــذا أصــال، وقـالوا 
 هـذا األصـل ال يـصح؛ برأس المال، وكل ما ال يؤثر في العـين، فـإن بدلـه ال يلحـق بـرأس المـال، إال أن

   .)١٠(، وأجرة السمسار، وأجرة السائق للغنم يضم، وال يؤثر في العين)٩(]الكراء [ ألن 

  

     

     
                                                 

 هـذه المـؤن بـرأس يلحق به، وألن العادة فيمـا بـين التجـار أنهـم يلحقـونكل ما يزيد في المبيع أو في قيمته :  األصل فيه - 1
ب والثــاني ّكـان قــام علـي بكــذا؛ ألن األول كـذ: اشـتريته بكــذا، ولكـن يقــول : منــه، إال أنـه ال يقــول عنـد البيــع المـال ويعـدونها 

  .٥/٢٢٣: وبدائع الصنائع ، ٣/٥٦: الهداية . صدق 
الـشين مـع : اح المنيـر المصب. ده ما تركب تركبا متعاضدا،وكان مقفى موزونا، مقصودا هو النظم الموزون وح : الشعر- 2

   .٢٦٣: ، ومعجم لغة الفقهاء ٣١٥: يثلثهما العين وما 
هر فيـه؛ وألن هـذا  اجرة الراعي ليست نظير سائق الغنم؛ ألن أجر سائق الغنم الذي يسوقها من بلد إلى بلد للعـرف الظـا- 3

جرة البيـت ّما له حمل ومؤونة، أما الراعي فال يستحق األجر بالنقل، وال يعمل الراعي بل يحفظ الغنم، فهو كأفيبمنزلة الكراء 
   .١٣/٨٣: ، والمبسوط ٥/١٦٣: األصل . الذي تحفظ فيه الغنم

   .١/٧٩: باب الباء : المعجم الوسيط .  هو معالج الدواب، وجمعه بياطير :طارالبي - 4
  . ١/٢٦٦: المطلع على أبواب المقنع .  يقوم بالختان، وهو قطع جلدة القلفة من الذكر  اسم لمن:ّالختان - 5
أبـواب ، والمطلـع علـى ١٢/٤٣: تهـذيب اللغـة .  هو اسم فاعل من راض، وهو الذي يعلم الدابة السير ويذللها :الرائض - 6

  .١/٢٦٧: المقنع 
عـين بقطــع النظـر عــن هــو التـزام عــوض معلـوم علـى عمــل م: والجعـل] . جعـل [ بـدال مــن ]  عجــل ) [ب (  فـي نـسخة - 7

آجــر ســائق الغــنم؛ ألن اإلبــاق نــادر وفــي الحــاق شــيء بــرأس وجعــل اآلبــق لــيس نظيــر . ١٦٤: هــاء لغــة الفقمعجــم . فاعلــه 
  . ٤/٧٥: ، وتبين الحقائق ٨٤ – ١٣/٨٣: المبسوط. ذلك ال يوجد في النادر المال العرف الظاهر، و

  ] .يوتر ) [ أ ( عقوفين في نسخة  ما بين الم- 8
  ] .الكيل ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 9

 باألقـل، فيكـون  وأجيب بـأن لـه دخـال فـي األخـذ((:أورد أن السمسار ال يزيد في عين المبيع، فقال :  ذكر ابن عابدين - 10
ًال عـن  أو قيمتـه يـضم إلـى رأس المـال، ثـم قـال نقـهو كل ما يزيد في المبيـع: الضابط : وقال . في القيمة في معنى الزيادة 

ظاهر لكن ال يتمشى في بعض المواضع والمعنى المعتمد عليه عادة التجار، حتى يعم المواضع إن هذا المعنى : اإليضاح 
  . ٥/١٣٥: رد المحتار  . ))كلها



   )٢١٦(   المصراة                       باب _ النص المحقق                      كتاب البيوع    

  )١(]ّبيع ما اشترى ممن ال تجوز شهادته له مرابحة [  
ذا اشــترى ســلعة ممــن ال تجــوز شــهادته لــه مــن الوالــدين والمولــودين، والــزوج والزوجــة، فإنــه يبيعــه ٕوا

ّ إال إذا بين )٢(]رضي اهللا عنه [ مرابحة على أقل الضمانين، ضمانه وضمان بائعه في قول أبي حنيفة  ّ
   .)٣(األمر على وجهه، فيبيع كيف شاء

  .)٥(ٕه أن يبيعه مرابحة على ضمان نفسه وان لم يبينل: )٤(]رحمهما اهللا [ وقال أبو يوسف ومحمد

 عليـه ديـن، أو ال ديـن عليـه، أو )٧(مكاتبه وعبده المأذون لـهك أنه لو اشترى من مماليكه، )٦(وأجمعوا
ّمماليكه اشتروا منه، فإنه يبيعه مرابحة على أقل الضمانين إال إذا بين األمر على وجهه  ّ.  

  )٨(]حة أو بالعكس بيع ما اشترى من مضاربه مراب[ 
 مرابحـــة علـــى أقـــل الـــضمانيين، وحـــصة اشـــترى مـــن مـــضاربه، أو مـــضاربه اشـــترى منـــه، فإنـــه يبيعـــه   

من  فباعها درهم، فاشترى المضارب بها سلعة، المضارب من الربح، نحو أن يكون مال المضاربة ألف
 مــن المــضارب وحــصة يبيعــه مرابحــة علــى ألــف درهــم،رب المــال بــألف ومــائتين درهــم، فــإن رب المــال 

ّالربح، وهي مائة درهم، وهو أقل الضمانين إال إذا بين األمر على وجهه    ، وكذلك لو اشترى)٩(ّ

                                                 
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 1
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 2
: ، والمبــــــسوط ٣/١٤٣٩: ، ومختلــــــف الروايــــــة ٣/١٠٨: ، ومختــــــصر اخــــــتالف العلمــــــاء ٥/١٦٩: األصــــــل :  ينظــــــر - 3

: ووجـه قولـه. ٤/٥٦:  حاشـية الـشلبي ، وتبيين الحقائق مع٥/٢٢٥: ، وبدائع الصنائع ١/٣٩٦: ، وروضة القضاة ١٣/٨٨
كـسون فــي الــشراء مــن هــؤالء فكانــت التهمــة وهــي ت ال يمامــة؛ ألن النــاس فــي العــادااألول قائأن تهمـة المــسامحة فــي الــشراء 

البيان كما في المكاتب والمأذون، وألن الشراء من هـؤالء شـبهة الـصحة؛ ألن كـل واحـد  بزيادة الثمن قائمة، فال بد من الشراء
مــال كــل واحــد شــاهدة أحــدهما لــصاحبة لكونهــا شــهادة لنفــسه مــن وجــه، فكــان  بمــال صــاحبه عــادة ولهــذا ال تقبــل منهمــا يبيــع

شـبهة عـدم الـصحة، والـشبه فـي هـذا البـاب ملحقـة بالحقيقـة فيـؤثر فـي ء قائما معنى، فكان لهذا الشراء منهما بعد البيع والشرا
   .٥/٢٢٥: وبدائع الصنائع ، ١٣/٨٨: المبسوط . عبد المأذون المرابحة كما في المكاتب وال

  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 4
: ، والمبــــــسوط ٣/١٤٣٩: ، ومختلــــــف الروايــــــة ٣/١٠٨: ، ومختــــــصر اخــــــتالف العلمــــــاء ٥/١٦٩: األصــــــل : ظــــــر  ين- 5

 ووجـه. ٤/٥٦: ، وتبيين الحقائق مع حاشـية الـشلبي ٥/٢٢٥: ، وبدائع الصنائع ١/٣٩٦: ، وروضة القضاة ٨٩ -١٣/٨٨
احبه منفـصل عنـه، فـصح الـشراء األول، فـال األول ألن ملك كـل واحـد منهمـا متميـز عـن صـأنه ال خلل في الشراء : قولهما 

   .٥/٢٢٥: بدائع الصنائع . يجب البيان 
  . ٥/٢٢٥ : ، وبدائع الصنائع١/٣٩٦: روضة القضاة، ١٣/٨٨: المبسوط، ٣/١٠٨: مختصر اختالف العلماء:  ينظر-  6
  ) .ب ( سقطت من نسخة ] له  [ - 7
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 8
 وتهمـة، فيطــرح ذلــك  ربــح وهـي بينهمــا، إذا كانـت المــضاربة بالنــصف، إال أن حـصة رب المــال فيهـا شــبهةألن المـائتين - 9

علـى ألـف المرابحة، وأما حصة المضارب، فال شبهة فيها وال تهمة؛ إذا الحـق فيهـا لـرب المـال فيبيعـه مرابحـة القدر من بيع 
   .٥/٢٢٥: بدائع الصنائع. ومائة 



   )٢١٧    ( اب المصراة                     ب_ النص المحقق                      كتاب البيوع    

مـن المـضارب بـألف وخمـسمائة، فـإن رب المال سلعة بألف درهم، وهي تساوي ألفـا وخمـسمائة، فباعهـا 
ّالمضارب يبيعها مرابحة على ألف ومائتين وخمسين إال إذا بين األمر على وجهه  ّ.  

 وشبهها ما أمكن، وفي بيع هؤالء وهذا لما ذكرنا أن بيع المرابحة بيع أمانة يجب صونه عن الخيانة
  .بعضهم من بعض شبهة وتهمة، فلذلك يبيعها على اقل الضمانين 

  )١(]بيع ما اشترى من شريكه مرابحة [ 
ولــو اشــترى مــن شــريكه ســلعة، فإنــه ينظــر  إن كانــت الــسلعة ليــست مــن شــركتهما، فــإن لــه أن يبيعــه 

ٕ، وان كانــت الــسلعة مــن شــركتهما، فإنــه يبيــع نــصيب شــريكه علــى )٢(مرابحــة علــى مــا اشــترى وال يبــين
ء األول، نحـو أن يكـون سـلعة اشـتريت ضمانه في الشراء الثاني، ونـصيب نفـسه علـى ضـمان فـي الـشرا

 درهم، فإنه يبيعه مرابحة بـألف )٣(بألف من شركتهما، ثم اشترى أحدهما من صاحبه بألف درهم ومائتي
ـــاني ســـتمائة ونـــصيب نفـــسه مـــن الـــثمن األول  ـــى الـــثمن الث ـــة درهـــم؛ ألن نـــصيب شـــريكه عل درهـــم ومائ

                   .)٤(خمسمائة، فيبيعها على ذلك
  )٥(]ع نصيبه مرابحة من السلعة المشرية بعد القسمة بي[ 

  ولو اشتريا سلعة ثم اقتسماها، وأراد أحدهما أن يبيع نصيبه مرابحة على حصة من الثمن، فإنه 
 القـسمة اسـتيفاء كـالكيلي والـووزني، والعـددي المتقـارب، جـاز بيعـه )٦(]تكـون [ إن كان بحـال : ينظر
 القــسمة مبادلــة، كاألشــياء المتفاوتــة، أو كاألشــياء المــستوية مــن )٨( ]تكــون[ ٕ، وان كــان بحــال )٧(مرابحــة

وبعــضه ل واحــد منهمــا حــصل لــه بعــضه بــالثمن األجنــاس المختلفــة، فــال يجــوز مرابحــة؛ ألن نــصيب كــ
، وفي المسألة األولى اجتمع نصيب كل واحد منهما، وكان متفرقا قبل القسمة، )٩(بإزاء ما ترك لصاحبه

  .وضمانه معلوم 

                                                 
 .زيادتي  ما بين المعقوفين من - 1
، ١٣/٩٠: لمبــسوط ا.  ألنهمــا فيمــا لــيس مــن شــركتهما كــسائر األجانــب، ولهــذا تقبــل شــهادة كــل واحــد منهمــا لــصاحبه - 2

   .١/٣٩٧: وروضة القضاة 
  ] .ماتي ) [ ب (  في نسخة - 3
   .٦/١٢٢: البحر الرائق .  ولو قال إال أن يبين لكان أولى؛ ألنه لو بين ورابح على األول جاز - 4
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 5
 ] .يكون ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 6
كه، ولهـذا لـه أن يبيعـه  في هذه الحالة تميز محض وهو القسمة، ولهذا ينفرد أحدهما بتناول من مقدار نصيبه بغيبة شري- 7

: شـرح فـتح القـدير ، و٥/٢٦٤: حاشـية الـشلبي ، وتبيـين الحقـائق مـع ٧/١٨: ، وبـدائع الـصنائع ١٥/٢: المبـسوط . مرابحة 
  .٨/١٦٨: الرائق ، والبحر ٩/٤٢٦
  ] .يكون ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 8
فرد به  إن ما يصيب كل واحد منهما مما نصفه كان مملوكا له ونصفه عوض عما أخذه صاحبه من نصيبه؛ولهذا ال ين- 9

 .المصادر السابقة . مرابحة وال يبيع احدهما نصيبه أحد الشريكين 



   )٢١٨  (  المصراة                       باب_ النص المحقق                      كتاب البيوع    

  )١(]أنواع البيع في حق البدل [  
  .بيع مساومة، وبيع ضمان :  على ضربين )٢(ثم البيع> ١٣٠و<

  .بيع مرابحة، وبيع مواضعة، وبيع تولية : وبيع الضمان ثالثة 

  .  تولية البعض، وتولية الكل، وتولية البعض إشراك : ن فالتولية على ضربي
  )٣(]اختالف المتبايعين في الثمن والمبيع قائم [ 
  . بحاله، تحالفا وترادا البيع )٤( في الثمن، والمبيع قائميعانٕ واذ اختلف المتبا:قال 

  . هالكة ّإذا اختلف البائع والمشتري في الثمن، فال يخلو إما أن تكون السلعة قائمة، أو

ـــاس  ـــان: ّأمـــا إذا كانـــت قائمـــة، فالقي ـــه، وال يتحالف ، وفـــي )٥(أن يكـــون القـــول قـــول المـــشتري مـــع يمين
رحمـه – )٦(باليمن هو المشتري في ظاهر الرواية، وهو قـول محمـد[ يتحالفان، والذي يبدأ : االستحسان 

؛ )١٠(]رحمـه اهللا  [ )٩(ول أبـي حنيفـةأنه ق: وقيل   .)٨(البائع ] )٧(أوال يبدأ:  وكان أبو يوسف يقول –اهللا 
    القول قوله مع يمينه،)١٢(]ينكر فكان [ تملكه بهذا وهو )١١(]عليه .[ ألن المشتري يدعي 

                                                 
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 1
وهو البيـع بـأي ثمـن : ة أن البيع في حق البدل ينقسم خمسة أقسام بيع المساوم:  ذكر عالءالدين السمرقندي والكاساني - 2

وهـو : بيع التوليـة : ثالث وال.  ربح وهو تمليك المبيع بمثل الثمن األول مع زيادة: بيع المرابحة : والثاني . المعتاداتفق وهو 
بيـع مـن النـصف والثلـث وهو تولية بعـض الم: اإلشراك : والرابع . المبيع بمثل الثمن األول من غير زيادة وال نقصان تمليك 

: قهـــاء تحفـــة الف. وهـــو تمليـــك المبيـــع بمثـــل الـــثمن األول مـــع نقـــصان شـــيء منـــه : بيـــع الوضـــيعة : والخـــامس . وغيـــر ذلـــك 
   .١٣٥ -٥/١٣٤:  وبدائع الصنائع ،٢/١٠٥
 . ما بين المعقوفين من زيادتي - 3
  ] .والمبيع قائم [ بدال من ] والمبيع في الثمن قائم ) [ أ (  في نسخة - 4
ّ عقــد صــحيح، والبيــع مــدع لزيــادة القــول قــول المــشتري، التفاقهمــا علــى حــصول الــسلعة للمــشتري فــي: (  قــال الجــصاص- 5 ّ 

والمبيـع قـائم بنفـسه، إذا اختلف البيعان : � وهو قوله نهم تركوا القياس لألثر،ينة، والقول قول المشتري، إال أالثمن، فعليه الب
ّقول مــا قــال البيــع، أو يتــرادان ولــيس بينهمــا بينــة، فــال  وكــان أبــو الحــسن الكرخــي: (ثــم قــال  . ٢/٧٣٧: ســنن ابــن ماجــه ) . ّ

  .   ٨١ -٣/٨٠: للجصاص: شرح مختصر الطحاوي).  جاء به األثر يميل إلى القول بأن القياس ما)رحمه اهللا (
   .١/٣٥٧: ، وروضة القضاة ١٣/٢٩: ، والمبسوط ٥/١٠٧: األصل .  وهو قول أبي يوسف األول - 6
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 7
   . ١/٣٥٧: ، وروضة القضاة ١٣/٢٩: ، والمبسوط ٥/٢٥٤٤: التجريد :  ينظر-8
كــر أن الحــسن بــن زيــاد وذ: ، وقــال فيــه ١/٣٥٧: ، وروضــة القــضاة ١٣/٢٩:، والمبــسوط ٥/٢٥٤٤: التجريــد : ينظــر - 9

  .   المبيع يبدأ بالبائع ٕحنيفة أنهما إذا اختلفا في الثمن يبدأ بالمشتري، وان اختلف فيروي عن أبي 
 ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 10
  ) .أ ( طت من نسخة  ما بين المعقوفين سق- 11
 ] .شريكان ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 12



   )٢١٩   ( ب المصراة                      با_ النص المحقق                      كتاب البيوع    

المــشتري مــن الملــك قــد ســلم لــه، فالبــائع  مــا يــدعي ؛ ألن)١(رجــع علــى قــول محمــد انــه يبــدأ بالمــشتريثــم 
 ثمـن، وهـو منكـر، فـالقول قولـه مـع يمينـه، فأيهمـا نكـل عـن اليمـين قـضى عليـه بمـا )٢(يدعي عليه زيـادة
  .ادعاه صاحبه 

  . أن يترك المبيع للمشتري بما قال : ٕوان حلفا، القياس 

 بنفس التحالف ما لم يفسخ الحاكم حتى أن ، وال ينفسخ البيع بينهما)٣(]يترادان : [ وفي االستحسان 
  .أحدهما لو أراد أن يلزم البيع بما قال صاحبه بعد التحالف قبل فسخ الحكم كان له ذلك 

   .)٥( أصح هذا إذا لم يكن ألحدهما بينة)٤(]واألول [ نفس التحالف ينفسخ، ب: ل بعضهم قا

ا، فــإن قامــت لهمــا البينــة، فالبينــة بينــة ولــو قامــت ألحــدهما بينــة، فإنــه يقــضي لــه، وال تحــالف بينهمــ
  .البائع؛ ألنه يثبت الزيادة 

  )٦(]اختالف المتبايعين في الثمن والمبيع هالك [ 
  ، )٧(وأما إذا اختلفا والمبيع هالك في يدي المشتري سقط التحالف في قول أبي حنيفة وأبي يوسف

ائع يمينـه علـى ذلـك، فـإن حلـف أعطـى  مع يمينه، إن طلب البـ)٨(]الثمن [ والقول قول المشتري في 
  .ٕله بما قال، وان نكل لزمه ما قال البائع 

     

                                                 
  .٤/١٤: ، واالختيار ١/٣٥٧: ، وروضة القضاة ٥/٢٥٤٤: ، والتجريد ٥/١٠٧: األصل :  ينظر - 1
  ] .رده ) [ ب (  في نسخة - 2
 .بإسقاط النون ] يترادا ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 3
  . بإسقاط الواو ] األول ) [ أ ( عقوفين في نسخة  ما بين الم- 4
ضــي عنــد طلبهمــا أو طلــب والقــول بأنــه ال ينفــسخ إال بفــسخ القا.  ألنهمــا إذا تحالفــا لــم يكــن فــي بقــاء العقــد فائــدة فيفــسخ - 5

بـدائع . عـة نازالصحيح؛ ألنه لم يثبت مـا ادعـاه كـل واحـد منهمـا، فيبقـى بيـع مجهـول، فيفـسخه القاضـي قطعـا للمأحدهما هو 
 ، نقــال عــن الكــافي، ودرر٨/٢١٠: ، وشــرح فــتح القــدير ٤/٣٠٥: وتبيــين الحقــائق مــع حاشــية الــشلبي ، ٦/٢٥٩: الــصنائع 
  .٢/٢٦٤: ، ومجمع األنهر٢/٣٤٠: الحكام 

  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 6
، ٣/١٤٧٩: ف الروايـــة لـــ، ومخت٣/٨٢: للجـــصاص : ، وشـــرح مختـــصر الطحـــاوي ٨٢: مختـــصر الطحـــاوي :  ينظـــر - 7

وذكر  . ١/٣٥٨: لقضاة ، وروضة ا١٣/٣٠: ، والمبسوط ٤٩٩: ، وشرح مختصر القدوري ٥/٢٥٣٢: للقدوري : والتجريد 
 لـه كلـه، وقـد إن المنكـر هـو المـشتري ال يـدعي علـى البـائع شـيئا؛ ألن المبيـع سـلم: السمرقندي وجه قولهمـا، فقـال أبو الليث 

ب  كتـا١١١ -٣/١١٠: سنن الـدار قطنـي )) . البينة على من ادعى واليمين على من أنكر  : (( وسلمقال صلى اهللا عليه 
   .٣/١٤٧٩: مختلف الرواية  . ٩٩، ٩٨الحدود والديات، حديث رقم 

  ] .اليمين ) [ ا (  ما بين المعقوفين في نسخة - 8



   )٢٢٠    ( اب المصراة                     ب_ النص المحقق                      كتاب البيوع    

  ي مقدار  ال يمنع التحالف، ولو اختلفا ف)١(]عنده [ ّيتحالفان ويترادان وهالك السلعة : وقال محمد 

ّولــو ادعــى أحــدهما الهبــة واآلخــر البيـــع،   )٢(القيمــة بعــد التحــالف، فــالقول قــول المــشتري مــع يمينــه
ًفإنهما يتحالفان باإلجماع، وان كان المعقود عليه هالكا ٕ)٣(.   

ولــو أتلــف المعقــود عليــه أجنبــي قبــل القــبض ورضــي المــشتري، يبــاع المتلــف بقيمتــه ثــم اختلفــا فــي 
  )٤(]رحمه اهللا تعالى [ تحالفان باإلجماع، وهذان الفصالن حجة لمحمد الثمن، فإنهما ي

  )٥(]اختالف المتبايعين بعد هالك المبيع [  
  .حقيقي، وحكمي : الهالك على ضربين 

ّوهو أن يموت، أو كان طعاما فأكله، أو ثوبا فلبسه وخرقه، وما أشبه : أما الهالك الحقيقي، فظاهر  ً ً
  .ذلك مما يوجب الفوات 

 مـن ملكـه فـي منـع التحـالف )٦(]وخروج الـبعض [ أن يخرج ملكه كله أو بعضه، : والهالك الحكمي 
؛ ألنـــه يـــؤدي إلـــى تفريـــق )٨(]رضـــي اهللا عنهمـــا  [ )٧(بمنزلـــة خـــروج الكـــل عنـــد أبـــي حنيفـــة وأبـــي يوســـف

  الصفقة على البائع، إال إذا رضي البائع أن يأخذ القائم وحصة الغائب من الثمن بقول 

     

     
                                                 

  ] .عنه ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 1
، ٣/١٤٧٩: ف الروايـــة ، ومختلـــ٣/٨٢: للجـــصاص : ، وشـــرح مختـــصر الطحـــاوي ٨٢: اوي مختـــصر الطحـــ:  ينظـــر - 2

وذكر .  ١/٣٥٨: ، وروضة القضاة ١٣/٣٠: ، والمبسوط ٤٩٩: ، وشرح مختصر القدوري ٥/٢٥٣٢: للقدوري : والتجريد 
ٍإن كـل واحـد منهمـا مـدع ومنكـر، ألن كـل واحـد منهمـ:  وجه قولـه، فقـال  السمرقنديأبو الليث  ا غيـر مـا يدعيـه ا يـدعي عقـدّ

   .٣/١٤٧٩: مختلف الرواية . قيام المبيع اآلخر، فصار كحال 
خــر هبــة، أو فــي ولـو اختلفــا فــي جــنس العقــد، فقــال أحـدهما بيــع، وقــال اآل: ّقــال الموصــلي .  القـول باإلجمــاع فيــه نظــر - 3

 ال : وقــاال ،لمختــار؛ ألن وصــف الــثمن وجنــسهأحــدهما دراهــم واآلخــر دنــانير يتحالفــان عنــد محمــد، وهــو اجــنس الــثمن، فقــال 
ال :  فــــي الجــــامع، وقــــال – رحمــــه اهللا تعــــالى –ذكــــر محمــــد  ( : الهنديــــة الفتــــاوى فــــي وجــــاء . ٢/١٥ : االختيــــار . يتحالفــــان

) .  وهــو الــصحيح  يتحالفــان،– رحمــه اهللا تعــالى –المــذكور فــي الجــامع قولهمــا، فأمــا عنــد محمــد : يتحالفــان، قــال مــشايخنا 
   .٤/٣٠٧: ، وتبيين الحقائق مع حاشية الشلبي ١٣/٣١: ويراجع المسألة في المبسوط . ٤/٣٣: الفتاوى الهندية

  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 4
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 5
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 6
: ، وروضـة القـضاة ١٣/٣٥: ، والمبـسوط٣١٤: للبـزدوي : الجامع الصغير ، وشرح ٣/١٥٠٣: مختلف الرواية :  ـ ينظر 7
   .٣٠٩-٤/٣٠٨: ، وتبيين الحقائق مع حاشية الشلبي ٢/١٥: ، واالختيار ٢٦١-٦/٢٦٠: وبدائع الصنائع ، ١/٣٧٠
 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  8



   )٢٢١       ( باب المصراة                  _ النص المحقق                      كتاب البيوع    

ّالمشتري فحينئذ يتحالفان ويترادان ما بقي في ملك المشتري وعليه حصة الخارج من ملكه بقوله فـي 
   .)١(قول أبي يوسف

   .)٢(ال يتحالفان في األحوال كلها: وفي قول أبي حنيفة 

أنـا أرضـى بالبـاقي وال أطلـب مـن ثمـن الهالـك شـيئا، فحينئـذ يحلـف البـائع مـا بعتهـا : فإن قال البـائع 
 البـائع البـاقي، وصـار كـأن الهالـك لـم يكن،وعنـد خـروج الكـل )٣(]فيأخـذ [ بألف، فإذا حلف يفـسخ البـائع 
إن خــرج الكــل : إنــه ينظــر ، ثــم إذا تحالفــا، ف)٥( خــروج الــبعض)٤(]فكــذلك [ مــن ملكــه ال يــسقط التحــالف 

  ٕمن ملكه، فعلى المشتري أن يرد القيمة أو مثله إن كان مثليا، وان خرج البعض من ملكه، فإنه إن 

ً فيـه عيبـا، فللبـائع الخيـار بعـد التحـالف،  )٦(]التـشقيص [ ّكان المبيع مما فـي تبعيـضه ضـرر ويكـون 
ّأخـذ قيمـة الكـل، وان كـان المبيـع ممـا لـيس فـي ٕإن شاء أخذ الباقي وقيمة الهالك، وان شاء ترك البـاقي و ٕ

   .)٨( فيه عيبا، فللبائع أن يأخذ الباقي ومثل العائب)٧(]التشقيص [ تبعيضه ضرر وال يكون 

ٕوان عــاد إلــى ملكــه ثــم اختلفــا، ينظــر إن كــان العــود فــسخا يتحالفــان ويتــرادان العــين، وان عــاد بحكــم  ّٕ ً
: وقــال محمــد  .)١٠(]رحمهمــا اهللا تعــالى  [ )٩(وأبــي يوســفملــك جديــد ال يتحالفــان فــي قــول أبــي حنيفــة 

   . )١١(ّيتحالفان ويترادان القيمة دون العين

     

                                                 
-٦/٢٦٠: ئع الـــصنائع ، وبـــدا١/٣٦١: روضـــة القـــضاة ، و١٣/٣٥: ، والمبـــسوط٣/١٥٠٣: مختلـــف الروايـــة : ــــ ينظـــر  1

  .الف للهالك، فيتقدر بقدرهألن امتناع التح: وذكر وجه قوله  . ٣٠٩-٤/٣٠٨: الحقائق مع حاشية الشلبي ، وتبيين ٢٦١
: م اهللا عليـه وسـلإن التحالف بعد القبض ثبـت بـالنص لقولـه صـلى: وذكر الزيلعي وجه قوله . المصادر نفسها :  ينظر - 2
وهــو خــالف )) . ّ فــالقول قــول البــائع أو يتــرادان البيــع  – والــسلعة كمــا هــي لــم تــستهلك –المتبايعــان فــي البيــع إذا اختلــف (( 
والسلعة اسم لجميعها فال تبقى السلعة بعد فوات جزء منها، وألنه ال يمكن التحالف في القائم إال قياس في حال قيام السلعة ال
ع الجهـل بالحزر والظن، فيـؤدي إلـى التحليـف مـمن القسمة على قيمتها والقيمة تعرف ن، وال بد ى اعتبار حصته من الثمعل

   .٣٠٩ -٤/٣٠٨: تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي . حصة الهالك ى البائع أن يترك وذلك ال يجوز إال أن يرض
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 3
  ] .فلذلك ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 4
  )  .ب ( سقطت من نسخة ] البعض  [ - 5
  ] .الشقص ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 6
  ] .الشقص ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 7
  ] .العائب [ بدال من ] الثابت ) [ ب (  في نسخة - 8
لـم يكـن فـسخا ال ألن العود إذا :  فيه وجه قولهما ، وذكر٦/٢٦١: ، وبدائع الصنائع ١/٣٧٠: روضة القضاة :  ينظر - 9

 . لم يكن، والهالك يمنع التحالف عندهما يتبين أن الهالك 
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 10
   .نفسهماالمصدران :  ينظر - 11



   )٢٢٢      (  باب المصراة                   _النص المحقق                      كتاب البيوع    

  )١(]اختالف المتبايعين في الثمن بعد زيادة المبيع [  
ّإمـا أن تكـون متـصلة :  الثمن بعد ما ازداد المبيع في يدي المشتري، فالزيادة ال تخلو ولو اختلفا في

، أو غيـر متولـدة مـن األصـل، كالـصبغ فـي الثيـاب، )٢(]وغيره [ متولدة من األصل، كالسمن، والحسن، 
عقـر، أو ، أو منفصلة متولدة من األصل، كالولد، واألرش، وال)٤(، وغيره)٣(والبناء على األرض، والغرس

  .غير متولدة من األصل، كالهبة، والكسب، والغلة 
 فـــي قــول أبـــي حنيفـــة وأبـــي )٦( تمنـــع التحـــالف)٥(ا إذا كانـــت الزيـــادة متــصلة متولـــدة مـــن األصـــل، فإنهــاّأمــ
الفـسخ، ال تمنـع : ؛ ألن الزيادة المتصلة تمنع الفسخ في عقود المبادالت على قولهما، وعنـد محمـد )٧(يوسف

؛ ألن هــذا هالــك مــن طريــق الحكــم، والهــالك الحكمــي ال يمنــع التحــالف، ولكــن )٨(ّرادان القيمــةويتحالفــان ويتــ
ذلك علـى هـذا االخـتالف عنـدهما  القيمة، وكذلك إذا كانت الزيادة متصلة غيـر متولـدة مـن األصـل، فكـ)٩(ّيرد
  .)١٢(يمةّال تمنع التحالف ويترادان الق:  )١١(]رحمه اهللا [ ، وعند محمد )١٠(تمنع التحالف: 

، فإنهــا ال تمنــع )١٣(]فإنهمــا ال يتحالفــان عنــدهما [ ٕوان كانــت الزيــادة منفــصلة متولــدة مــن األصــل، 
   )١٥(ّ، ويتحالفان ويترادان المبيع دون الزيادة، والزيادة للمشتري  ويطيب له ذلك)١٤(الفسخ باإلجماع

    

                                                 
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 1
  . الهاء بإسقاط] وغير ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 2
  ] .والغرس [ بدال من ] والغراس ) [ ب (  في نسخة - 3
  ] .وغيره [ بدال من ] وغيرها ) [ ب (  في نسخة - 4
  ) .ب ( سقطت من نسخة ] فإنها [ - 5
  ] .التحالف [ بدال من ] والتحالف ) [ ب (  في نسخة - 6
، ٧/٢٢٢: الرائــق ، والبحــر ٢/٣٤٠: ر الحكــام ، ودر٢٦٠ -٦/٢٥٩: ، وبــدائع الــصنائع ١٣/٣٣: المبــسوط :  ينظــر - 7

ع ٕالزيــادة المتــصلة تمنــع الفــسخ، واذا تعــذر الفــسخ امتنــ: وذكــر السرخــسي وجــه قولهمــا  . ٢٦٥ -٢/٢٦٤: ومجمــع األنهــر 
   .١٣/٣٣: المبسوط . ّإال فيما ورد عليه العقد التحالف، وألنه ال يفسخ العقد 

ألن الزيـادة المتـصلة ال عبـرة لهـا فـي عقـود المعاوضـات؛ ألنهـا : سي وجـه قولـه وذكر السرخ. المصادر نفسها :  ينظر - 8
   . ٣٣/ ١٣: المبسوط . فال تمنع التحالف  ال تمنع الفسخ،

  ] .ّيرد [ بدال من ] ّيترادان ) [ ب (  في نسخة - 9
  . المصادر نفسها :  ينظر - 10
  ) . أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 11
  . المصادر نفسها : ينظر - 12
 من النسختين ولكـي الظاهر أنه قد سقط شيء من الكالم في هذه المسألة) . أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 13

لـى يتحالفـان، ويفـسخ العقـد ع: وعنـد محمـد [ كالمـا هـو ] فإنهمـا ال يتحالفـان عنـدهما [ يمكـن أن نـضيف بعـد يستقيم الكـالم 
ويراجع فـي ] . ٕمن األصل تمنع الفسخ عنده، وان كانت الزيادة منفصلة غير متولدة من األصل تولدة القيمة؛ ألن الزيادة الم

  . ٧/٢٢٢ : ، والبحر الرائق٦/٢٦٠: ، وبدائع الصنائع ١٣/٣٣: والمبسوط ، ٦٠: تأسيس النظر : ه المسألة هذ
  .٢/٢٦٥:األنهر ، ومجمع ٧/٢٢٢: والبحر الرائق ، ٦/٢٦٠: ائع ، وبدائع الصن١٣/٤٣: المبسوط :  ينظر - 14
   .٦/٢٦٠: بدائع الصنائع . ألنها حدثت في ملكه - 15



   )٢٢٣    (                     اب المصراة ب_ النص المحقق                      كتاب البيوع    

  )١(]اختالف المتبايعين في الثمن بعد انتقاص المبيع [  
  إن كان النقصان بآفة : ولو اختلفا في الثمن بعد ما انتقص المبيع في يدي المشتري، فإنه  ينظر 

 إذا رضـي ّ، إال)٢(سماوية، أو بفعل المشتري، فإنهما ال يتحالفان، والقـول قـول المـشتري علـى قولهمـا
ّالبــائع أن يأخــذه ناقــصا، وال يأخــذ ألجــل النقــصان شــيئا، فحينئــذ يتحالفــان ويتــرادان العــين، وعنــد محمــد ً ً 

ٕيتحالفان، ثم البائع بالخيـار إن شـاء أخـذه ناقـصا، وال يأخـذ ألجـل النقـصان شـيئا، وان  : )٣(]رحمه اهللا [
   . )٤(شاء ترك وأخذ القيمة

  .)٥(تار أخذ العين يأخذ معه قيمة النقصان، كالمقبوض بالبيع الفاسدوقال بعضهم على قوله إذا اخ

، )٦(ٕوان كـــان النقـــصان بفعـــل األجنبـــي، أو بفعـــل البـــائع، وجـــب األرش ويمنـــع التحـــالف فـــي قولهمـــا
، هــذا كلــه إذا هلــك المبيــع كلــه أو )٧(ّويكــون القــول قــول المــشتري، وعنــد محمــد يتحالفــان ويتــرادان القيمــة

  .ي، أو هالك حقيقي بعضه هالك حكم

  )٨(]حدهما أو كليهما اختالف ورثة المتبايعين بعد موت أ[ 
ًوأمـــا إذا كـــان المبيـــع قائمـــا، ولكنـــه مـــات أحـــد المتعاقـــدين، أو ماتـــا جميعـــا، ثـــم وقـــع االخـــتالف بـــين  ً ّ

عـين ّالورثتين، أو بين أحدهما وورثة اآلخر، إن كـان المبيـع غيـر مقبـوض، فإنهمـا يتحالفـان، ويتـرادان ال
ٕإال أن اليمين على الورثة على العلم؛ ألنهم يحلفون علـى فعـل الغيـر، وانمـا جـرى التحـالف بينهمـا، ألن 

    .)٩(القبض له تشابه العقد

  )١١(]عنهما رضي اهللا[ )١٠(فال تحالف بينهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسفّولو كان المبيع مقبوضا،

      
                                                 

  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 1
ألن :  وجــه قولهمــا ، وذكــر فيــه٦/٢٥٩: ، وبــدائع الــصنائع ١/٣٦٩: ، وروضــة القــضاة ١٣/٣٤: المبــسوط  :  ينظــر - 2

  .ع من التحالف كهالك الكل على أصل أبي حنيفة هالك جزء منه، وهالك الجزء في المننقصان المبيع 
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 3
   .نفسهاالمصادر :  ينظر - 4
   .٦/٢٥٩: بدائع الصنائع :  ينظر - 5
  .المصدر نفسه :  ينظر - 6
  .المصدر نفسه :  ينظر - 7
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   .١/٣٦٨: ، وروضة القضاة ٥/٢٥٤٢: التجريد . ًلبائع أو ورثته ثبت التحالف استحسانا  إن كان المبيع في يد ا- 9

: ، وبـــدائع الـــصنائع ١/٣٦٨: ، وروضـــة القـــضاة ٣/١٢٧: ، ومختـــصر اخـــتالف العلمـــاء ٥/١٠٨: األصـــل :  ينظـــر - 10
   .٢٢٢ -٧/٢٢١: ، والبحر الرائق ٦/٢٦٢
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 11



   )٢٢٤   (  المصراة                     باب_ كتاب البيوع النص المحقق                         

 ورثتــه بعــد وفاتــه؛ ألن مــذهبهما أن هــالك المعقــود عليــه )١(]أو [ والقــول قــول المــشتري فــي حــال حياتــه 
؛ ألن مـن )٢(يتحالفـان ويتـرادان القيمـة: يمنع التحـالف، كـذلك هـالك العاقـدين، أو أحـدهما، وعنـد محمـد 

ـــا مـــع مذهبـــه أن هـــالك  ـــه إذا اتفق ـــع التحـــالف، وكـــذلك هـــالك المتعاقـــدين، هـــذا كل ـــه ال يمن المعقـــود علي
  . ًاختالفهما على أن الثمن دينا 

  )٣(]اختالف المتبايعين في عين الثمن ودينه [ 
ّولـــو اختلفـــا فـــي عـــين الـــثمن ودينـــه، فـــادعى أحـــدهما أن الـــثمن عـــين، وادعـــى اآلخـــر الـــدين إن كـــان  ّ 

  بعت منك جاريتي بعبدك هذا، والمشتري يقول اشتريت : البائع، كما إذا قال  العين هو )٤(]ّمدعي[

ٕمنك بألف درهم، فإن كانـت الجاريـة قائمـة يتحالفـان ويتـرادان، وان   هالكـة عنـد المـشتري )٥(]كانـت [ ّ
   .)٧(، والقول قول المشتري، وعند محمد يتحالفان)٦(يسقط التحالف عندهما

شتري، وهــو أن يقــول المــشتري اشــتريت جاريتــك بغالمــي هــذا، وقــال ّولــو كــان مــدعي العــين هــو المــ
ٕبعــت منــك بــألف درهــم، أو بمائــة دينــار، فــإن كانــت الجاريــة قائمــة يتحالفــان، وان كانــت هالكــة : البــائع

ًكذلك يتحالفان ويترادان القيمة في قولهم جميعا ، أما على قول محمـد، فـال يـشكل، وأمـا علـى قولهمـا، )٨(ّ
 التـزام العـين، وهـو )١٠(]ّيدعي عليه [ ً أيضا ههنا؛ ألن المشتري ههنا )٩(يمين على البائعفألن وجوب ال

  .الغالم وأنكره البائع، فيتحالفان لهذا المعنى 

     
                                                 

  .بإسقاط الهمزة ] أو [ بدال من ] و ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 1
   .المصادر السابقة: ينظر  2
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 3
  ] .المدعي ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 4
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 5
، ٣٥١ - ٣٤٩: يقة الخالف ، وطر١/٣٥٨: ، وروضة القضاة ٥/٢٥٣٢: ريد ، والتج٨٢: مختصر الطحاوي :  ينظر - 6

   .٤/٣٤: ، والفتاوى الهندية ٨/٢١٧: ، وشرح فتح القدير ٢٦٢ -٦/٢٦١: ، وبدائع الصنائع ١٤٧المسألة 
  .المصادر نفسها :  ينظر - 7
تلفــا ولـو اخ: ابلـسي فـي هـذه المـسألة وقــال الطر . ٤/٣٤: ، والفتـاوى الهنديـة ٢٦٢ -٦/٢٦١: بـدائع الـصنائع :  ينظـر - 8

ّفي يد المشتري، فادعى البائع أن الثمن عين، وهـو هـذا العبـد، وادعـى المـشتري أن الـثمن ديـن،بعد هالك الجارية  ّ أو ادعـى ّ
ٕوادعـى البــائع أن الـثمن ديــن لـم ينظــر إلـى دعــوى البـائع وانمــا ينظـر إلــى دعـوى المــشتري، فـإن أقــر المـشتري أن الـثمن عــين  ّ

عــالء الــدين أبــو الحــسن : معــين الحكــام فيمــا يتــردد بــين الخــصمين مــن أحكــام . تحالفــا ٕ وان أقــر بــالعين بالــدين فــالقول قولــه،
   .١٠٢: دار الفكر بيروت، ) : هـ ٨٤٤ت(  الطرابلسي علي بن خليل

ّيتحالفان ويترادان القيمة في قولهم جميعا، أما على قول محمد فال يشكل، وأما على  [ - 9 ن وجـوب اليمـين علـى قولهما فـألّ
  ) .ب ( الكالم سقط من نسخة هذا ] البائع 

  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 10



   )٢٢٥    ( اب المصراة                     ب_ النص المحقق                      كتاب البيوع    

ّوان كــان البــائع يــدعي بعــض الــث ّمن عينــا وبعــضه دينــا، والمــشتري يــدعي الكــل، فــإن كــان المبيــع قائمــا ٕ ً ً
ٕيتحالفــان ويتــرادان، وان كــان هالكــا فعلــى اال ًالف، وان كــان المــشتري يــدعي الــبعض دينــا، نحــو أن تخــّ ّ ٕ

بعـت منـك : يقول اشتريت منك جاريتك بغالمي هذا وبألف درهم، وقيمـة الغـالم خمـسمائة، وقـال البـائع 
 فــي قــول أبــي حنيفــة وأبــي ًضا أيــ>١٣١و< درهــم، فــإن كانــت الجاريــة قائمــة يتحالفــان)١(جــاريتي بــألف

 )٤( الجارية تقسم على قيمة الغالم وعلى ألف، فمـا حـاذى)٣(ّ، إال أن)٢(]رضي اهللا تعالى عنهما [يوسف 
ّرد ألـف درهـم،  األلف، وهو ثلثا الجارية ي)٥(ّمنها الغالم، وهو ثلثها يرد على المشتري القيمة، وما حاذى

ّ؛ ألنــه المــشتري لــو كــان يــدعي جميــع الــثمن عينــا كانــا يتحالفــان، ويتــرادان القيمــة، ولــو )٦(ّوال يــرد القيمــة ًّ
ًكان يدعي جميـع الـثمن دينـا كـان القـول قولـه، وال يتحالفـان، فلمـا كـان يـدعي بعـضه عينـا وبعـضه دينـا  ًّ ّ

ّيتحالفـان ويتـرادان جميـع  : )٧(]رحمـه اهللا[ ، وعند محمـد ء الدين ترد القيمة بإزاء العين، والقول قوله بإزا
   .)٨(القيمة
  )٩(]اختالف المتبايعين في أجل الثمن [ 

، واألصــل فــي هــذا أن )١٠(ولــو اختلفــا فــي أجــل الــثمن بعــد اتفاقهمــا علــى الــثمن، فإنهمــا ال يتحالفــان
لمملوك بالشرط لم يتحالفا، أو يقول العاقدين متى اختلفا في المملوك بالعقد يتحالفان، ومتى اختلفا في ا

متـــى اختلفـــا فـــي كلمـــة العقـــد يتحالفـــان، ومتـــى لـــم يختلفـــا فـــي كلمـــة العقـــد ال يتحالفـــان، واألجـــل مملـــوك 
   .)١١(بالشرط، وليس من كلمة العقد، والثمن والمثمن مملوك بالعقد، وهو من كلمة العقد

ّصــله، أو فــي قــدره، أو فــي مــضيه، فــإن ّثــم االخــتالف فــي أجــل الــثمن ال يخلــو إمــا أن يختلفــا فــي أ
ًاختلفـا فــي أصـله، فــالقول قـول البــائع؛ ألنـه يــستفاد مـن جهتــه، وان اختلفـا فــي قـدره، فــالقول قولـه أيــضا،  ٕ

   .)١٢(والبينة في المسألتين بينة المشتري؛ ألنه يثبت أصل األجل والزيادة في القدر
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   .٢٥٩: الجامع الكبير :  ينظر - 6
  ) .أ ( ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  -7
  . المصدر نفسه :  ينظر - 8
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 9

  .٥/٢٥٣٩: التجريد). ، ويكون القول قول من ينفي األجلإذا اختلفا في األجل لم يتحالفا:قال أصحابنا:(ي قال القدور- 10
اختالفهمـا فـي شـرطه، األجل شرط ملحق بـالبيع لـيس مـن نفـس البيـع؛ ألنـه لـيس بـثمن وال مبيـع، فهـو ك(: قال الطحاوي- 11

  .٣/١٢٦: مختصر اختالف العلماء ). ّدان، كذلك األجلالبائع باالتفاق وال يتراأنه خباز أو كاتب، أن القول قول 
   .٦/٢٤١: بدائع الصنائع . ألنها تظهر زيادة :  ذكر الكاساني ذلك بقوله - 12



   )٢٢٦   (    باب المصراة                   _ ع النص المحقق                      كتاب البيو   

ًوان اختلفا في مضيه مع اتفاقهما في القدر، فالقول قول المشتري، إنه لم يمض والبينة بينته أيـضا؛  ّ ٕ
  .ألنه مثبت 

  ، وفي القدر القول قول )٢( فالقول قول المشتري في المضي)١(]والمضي [ ولو اختلفا في القدر 

   .)٤(]ًعينا [ ، هذا كله إذا كان البيع )٣(ًهرا لم يمض والبينة بينة المشتريالبائع، فيجعل ش

  )٥(]اختالف المتبايعين في السلم إذا لم تقم لهما بينة [ 
إمــا أن : ً دينــا بعــين الــسلم، واختلفــا فــي ذلــك، وال يخلــو مــن ثالثــة أوجــه )٦(]وأمــا إذا كــان المبيــع [  

تلفـا فــي الـسلم واتفقــا علـى رأس المــال، أو اختلفـا فــي رأس المـال واتفقــا ، أو اخ)٧(]ًجميعــا [ اختلفـا فيهمـا 
  .على السلم 

ّفــإن اختلفــا فــي الــسلم واتفقــا فــي رأس المــال، فــال يخلــو إمــا أن يختلفــا فــي قــدره، أو جنــسه، أو فـــي 
ي قـول أبـي ّصفته، وال بينة لهما، فإنهما يتحالفان ويتـرادان العقـد، والـذي يبـدأ بـاليمين هـو المـسلم إليـه فـ

[ ، وفـي قولـه األخـر وهـو قـول محمـد )٩(]رضي اهللا تعـالى عنـه  [ )٨(يوسف األول، وهو قول أبي حنيفة
؛ ألن رب الــسلم هــو المــشتري، فأيهمــا نكــل يقــضي عليــه بمــا )١١( يبــدأ رب الــسلم بــاليمين)١٠(]اهللا رحمــه

ّادعى صاحبه، واذا تحالفا وترادا العقد ٕ)١٢(.   

                                                 
  ] .المعنى ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 1
هما تـصادقا علـى ثبـوت ألن القول قول المطلوب، إما ألن الطالب يدعي تأريخا سابقا في العقد والمطلوب منكر لذلك، أو -2

لمطلـوب أيـضا؛ ٕللمطلوب ثم الطالب يدعي إيفاء حقه، والمطلوب ينكر، فالقول قول المنكر، وان أقام البينة بينـة اًاألجل حقا 
  . ١٢/١٥٧: ، والمبسوط ٥/١١٠: األصل : ينظر . األجل ألن المقصود إثبات 

طلـوب؛ ع يمينه، فإن أقام البينة، فالبينة بينـة المقول قول المنكر مالب ينكر، وال ألن المطلوب يدعي زيادة في حقه والط- 3
اختلـــف إذا : وقـــال أبـــو الليـــث الـــسمرقندي  . ١٢/١٥٧: ، والمبـــسوط ٥/١٠٩: األصـــل : ينظـــر . فـــي حقـــه إلثباتـــه الزيـــادة 

   .٣/١٥١١: مختلف الرواية . األجل لم يتحالفا عند أصحابنا وعند زفر يتحالفان العاقدان في السلم في قدر 
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 4
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  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 6
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 7
تــذكر معــه قــول أبــي إال أن كتــب الحنفيــة ذكــرت قــول أبــي يوســف رحمــه اهللا ولــم  . ٦/٢٦٢: بــدائع الــصنائع :  ينظــر - 8
   .٣٦١ -١/٣٦٠: ، وروضة القضاة ٢/١٥٥: ، والمبسوط ٥/٢١: األصل : ينظر . يفة حن

     ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 9
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 10
 . ٦/٢٦٢: لـــصنائع ، وبـــدائع ا٣٦١ -١/٣٦٠: ، وروضـــة القـــضاة ٢/١٥٥: ، والمبـــسوط ٥/٢١: األصـــل :  ينظـــر - 11

   .١/٣٦١: روضة القضاة . وجه قوله؛ ألنه جعل المطلوب كالبائع والطالب كالمشتري وذكر السمناني 
ّواذا تحالفا وترادا العقد  [ - 12 ّواذا تحالفا ترادا العقد [ هكذا جاءت في النسختين، والصحيح ] ٕ ٕ. [  



   )٢٢٧        ( صراة                 باب الم_              كتاب البيوع النص المحقق            

   بالدعوى يستحلف اآلخر، وكذلك هذا )١(]بدأ [ أيهما : وروي عن أبي يوسف أيضا أنه قال 
   .)٢(االختالف في ثمن المبيع

   .)٤(ٕيبدأ بأيهما شاء القاضي، وان شاء أقرع بينهما : )٣(وقال بعضهم

 في رأس المال مع اتفاقهما على السلم في جنـسه، أو قـدره، أو فـي صـفته، وال بينـة لهمـا، ٕوان اختلفا
ًفإنهما يتحالفان أيضا، والذي يبدأ بيمينه رب السلم في قولهم جميعا ً)٥(.   

ًولو اختلفا فيهما جميعا، وال بينة لهما، فإنهما يتحالفان أيضا، والقاضي يبـدأ بيمـين أيهمـا شـاء، هـذا  ً
  .  لم تقم لهما بينة كله إذا
  )٦(]اختالف المتبايعين في السلم بعد إقامة البينة [ 

ّفأما إذا أقام أحدهما البينة، تقبل بينة
ٕ أيهما كان، وان أقاما جميعا البينة، فإن كان االختالف وقـع )٧(

قـول أبـي  مع اتفاقهما على رأس المال، فالبينة بينة رب الـسلم، ويقـضى بـسلم واحـد فـي مبينهما في السل
ويقــضي بــسلم واحــد فــي [ ًتقبــل البينتــان جميعــا، : ، وقــال محمــد )٩( وقيــل بأنــه قــول أبــي حنيفــة)٨(يوســف

، هـذا كلـه إذا )١١(، ويقـضى بـسلمين)١٠(]ًتقبـل البينتـان جميعـا : قول أبي يوسف، وقيـل بأنـه قـول محمـد 
؛ )١٢(يقــضى بــسلم واحــد باإلجمــاعّوأمــا إذا اختلفــا بعــد التفــرق تقبــل بينــة رب الــسلم، و .كــان قبــل التفــرق 

  .ّألنه لم يقبض إال رأس مال واحد 

                                                 
  ] .يبدأ ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 1
  . ّألنه صار مدعى عليه وهو منكر : ، وذكر فيه ٦/٢٦٣: ئع الصنائع  بدا- 2
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  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 6
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أنـه لـم يجـر بينهمـا إال إنهمـا اتفقـا علـى : ، وذكر فيه وجـه قولـه ٣/١٤٩١: ، ومختلف الرواية ٥/٢١: األصل :  ينظر - 8

: المبـسوط: وينظـر كـذلك . بـا واحـدا أس المـال ثوفالقضاء لهما قضاء بمـا يدعيـه احـدهما، وصـار كمـا لـو كـان رعقد واحد، 
  .٦/٢٤١: الصنائع ، وبدائع ١٢/١٥٥

  .٧/١١٢: ، وشرح فتح القدير ٦/٢٤١: ، وبدائع الصنائع ١٢/١٥٥: ، والمبسوط٣/١٤٩١: مختلف الرواية:  ينظر- 9
  . ما بين المعقوفين وقع سهوا في النسختين - 10
عمـل بهـا مـا أمكـن، إنه البينات يجب ال: ، وذكر فيه وجه قوله ٣/١٤٩١: اية ، ومختلف الرو٥/٢١: األصل :  ينظر - 11

وقــال رأس المــال هــذا، : القــضاء بالعقــدين كمــا ادعيــا، وصــار كمــا إذا كــان رأس المــال ثــوبين قــال أحــدهما وههنــا قــد أمكــن 
   .٧/١١٢:  القدير ، وشرح فتح٦/٢٤١: ، وبدائع الصنائع ١٢/١٥٥: كذلك المبسوط وينظر . بل هو هذا : اآلخر

، وشـرح ٦/٢٤١: ائع ، وبـدائع الـصن١٢/١٥٥:  المبـسوط  . نقل السرخسي والكاساني وابن الهمـام اإلجمـاع علـى ذلـك- 12
   .٧/١١٢: فتح القدير 



   )٢٢٨   ( ب المصراة                     با_ النص المحقق                      كتاب البيوع     

ٕوان اختلفا في رأس المال مع اتفاقهما على المسلم فيه، فالبينة بينة المسلم إليه، ويقضى بـسلم واحـد 
   .)٢(تقبل البينتان ويقضى بسلمين: ، وعند محمد )١(مافي قوله

ّأسلمت إليك عشرة في كري: ٕوان اختلفا فيهما، فقال رب السلم 
 ال بـل:  حنطة، وقال المـسلم إليـه )٣(

ّ عـشرين درهمـا فـي كـر واحـد، وأقامـا البينـة، ففـي قـول أبـي يوسـف يقـضي بـسلم واحــد، )٤(]أسـلمت إلـي [
، هــذا إذا تــصادقا أن رأس )٦(يقــضي بــسلمين: ، وعنــد محمــد )٥(مــا علــى الزيــادةفتقبــل بينــة كــل واحــد منه

  .ًالمال كان دينا 

ّأمــا إذا تــصادقا أن رأس المــال كــان عينــا، واختلفــا فــي المــسلم فيــه، فــإن كــان رأس المــال عينــا واحــدا 
ب فــي كــر أســلمت إليــك هــذا الثــو: يقــضي بــسلم واحــد علــى مــا يدعيــه الطالــب، كمــا إذا قــال رب الــسلم 

]ّأسلمت إلي [ حنطة، وقال المسلم إليه ال بل 
  .ّ في كر شعير، وأقاما البينة، فالبينة بينة الطالب )٧(

 )٩(]إليك[أسلمت : إذا قال رب السلم ، كما )٨(ولو كان رأس المال عينين، يقضي بالسلمين باإلجماع
ّ اآلخـر فـي كـر شـعير، )١٠(]ا الثـوب ّفي كر حنطة، وقال المسلم إليه ال بل أسلمت إلى هذ[ هذا الثوب 

  . وأقاما البينة، فإنه يقضي بعقدين 

  )١١( ]ءاختالف المتبايعين في مكان اإليفا[ 
شــرطت عليــك اإليفــاء فــي مكــان كــذا، وقــال : ولــو أنهمــا اختلفــا فــي مكــان اإليفــاء، قــال رب الــسلم 

  ، وال يتحالفان في قول أبي ال بل شرطت لك في مكان كذا، فالقول قول المسلم إليه: المسلم إليه 

      

                                                 
شـــرح ، و٦/٢٤١: ، وبــدائع الــصنائع ١٢/١٥٥: ، والمبــسوط ٣/١٤٩١: ، ومختلــف الروايـــة ٥/٢١: األصــل :  ينظــر - 1

  .٧/١١٢: فتح القدير 
  .المصادر نفسها :  ينظر - 2
  . بإسقاط الياء ] كر ) [ ب (  في نسخة - 3
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 4
   .٦/٢٤١: ، وبدائع الصنائع ١٢/١٦٢: المبسوط :  ينظر - 5
  . المصدران نفسهما - 6
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 7
وعلل السرخسي ذلك، .  ٦/٢٤١: ، وبدائع الصنائع ١٢/١٦٢: المبسوط : ينظر . والكاساني  نقل اإلجماع السرخسي - 8

ملكـه فـي كل واحد منهما ببينته يثبت حقه، فالطالـب يثبـت إزالـة الثـوب بالـذي عينـه عـن ملكـه، والمطلـوب يثبـت ألن : بقوله 
  .القضاء بعقدين الثوب اآلخر، فال بد من 

  ) .أ ( ن نسخة  ما بين المعقوفين سقطت م- 9
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 10
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 11



   )٢٢٩  (  المصراة                       باب_ النص المحقق                      كتاب البيوع    

؛ ألن من مذهبـه أن مكـان اإليفـاء مملـوك بالـشرط، أال تـرى أنـه لـو تـرك اشـتراطه يبطـل الـسلم، )١(حنيفة
  . ال يوجب التحالف وقد ذكرنا إن االختالف فيما يملك بالشرط

؛ ألن مكان اإليفاء شرط مملوك بالعقد عندهما، أال ترى أنه لو تـرك اشـتراطه )٢(يتحالفان: وعندهما 
  .   ال يفسد السلم على قولهما 

  )٣(]اختالف المتبايعين في أجل السلم [  
؛ ألنهمــا )٤(الثالثــة فيــه ال يوجــب التحــالف والتــراد عنــد علمائنــا فولــو  اختلفــا فــي أجــل الــسلم، فــاالختال

  .اختلفا في المملوك بالشرط 

ـــرادان ّ؛ ألن الـــسلم ال يـــصح إال بـــه، فـــاالختالف فيـــه كـــاالختالف فـــي صـــفة )٥(ّوعنـــد زفـــر يتحالفـــان ويت
   .)٦(السلم

 أن يختلفــا فــي أصــله، أو فــي قــدره، أو فــي مــضيه، أو فيهمــا ّف فــي أجــل الــسلم ال يخلــو إمــاثــم االخــتال
  .ًجميعا 

ًإن كان مدعي األجل هو رب السلم، فالقول قوله قياسا : تلفا في أصله، فإنه ينظر فأما إذا اخ ّ  

   .)٨(]رضي اهللا عنه  [ )٧(ًواستحسانا، ويجوز السلم، وهو قول أبي حنيفة

   .)٩(القول قول رب السلم، ويفسد السلم، وهو القياس: وقال أبو يوسف ومحمد 
                                                 

سمرقندي وجه قوله وذكر أبو الليث ال . ١٢/١٥٦: ، والمبسوط ٣/١٤٣١: ، ومختلف الرواية ٥/٢٢: األصل :  ينظر - 1
  . في خيار الشرط في البيع ففصار كاالختالعلى المعقود عليه وبدله، واختلفا في شرط ملحق به، إنهما اتفقا : 
إن مؤنـــة الحمـــل ملحقـــة بـــرأس المـــال، فـــصار : وذكـــر أبـــو الليـــث الـــسمرقندي وجـــه قولهمـــا . المـــصادر نفـــسها :  ينظـــر - 2

   . ١٤٣٢ -٣/١٤٣١: مختلف الرواية . ورأس المال  في الثمن فكاالختال
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 3
   .٣٠٧ -٤/٣٠٦: ، وتبيين الحقائق مع حاشية الشلبي ١٢/١٥٧: ، والمبسوط ٣/١٥١١: الرواية مختلف :  ينظر - 4
ـــه . المـــصادر نفـــسها :  ينظـــر - 5 ـــو الليـــث وجـــه قول ـــة، والقيمـــة، فـــصار : وذكـــر أب ـــادة األجـــل توجـــب نقـــصان المالي إن زي

  .كاختالفهما في قدره 
  ) .أ (  في نسخة مكررة] فاالختالف فيه كاالختالف في صفة السلم  [ - 6
، وتبيــين الحقــائق ٦/٦٥٦: ، والبنايــة ١٢/١٥٧: ، والمبــسوط ٣/١٤٣٢: ، ومختلــف الروايــة ٥/٢٣: األصــل :  ينظــر - 7

ن القــول قــول مــن أ: وذكــر أبــو الليــث الــسمرقندي وجــه قولــه  . ٦/٢٣٨: ، وشــرح فــتح القــدير ٤/١٢٢: الــشلبي مــع حاشــية 
   .٣/١٤٣٣: مختلف الرواية . العقد والظاهر يشهد بصحة يشهد له الظاهر، 

  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 8
 ق، وتبيــين الحقــائ٦/٦٥٦: ، والبنايــة ١٢/١٥٧: ، والمبــسوط ٣/١٤٣٢: ، ومختلــف الروايــة ٥/٢٣: األصــل :  ينظــر - 9

=  المنكــر هــو ربإن: لهمــا أبــو الليــث الــسمرقندي وجــه قووذكــر. ٦/٢٣٨: ، وشــرح فــتح القــدير٤/١٢٢: مــع حاشــية الــشلبي
ت لـك شـرط:  كـرب المـال مـع المـضارب إذا اختلفـا، فقـال رب المـال –المنكر، فإن كان فيـه فـساد العقـد السلم والقول قول =



   )٢٣٠   (                   باب المصراة   _ كتاب البيوع النص المحقق                          

  .ولو اختلفا في قدره، فالقول قول رب السلم 

ًولو اختلفا في مضيه فالقول قول المسلم إليه، والبينة بينته أيضا  ّ.  

ل كـان األجـ: كان األجل شهرا، وقد مضى، وقال المسلم إليه : إذا قال رب السلم : وصورة المسألة 
  .ٕشهرا، ولكنه لم يمض، وانما أحدث السلم الساعة، فالبينة بينته، ألنه يثبت الفصل في المدة 

  .والقول في المضي قول المسلم إليهولو اختلفا في قدره ومضيه، فالقول قول رب السلم في القدر، 

   لم )١(]إنما [ يادة، ولو اختلفا في ذلك، وأقاما جميعا البينة، فالبينة بينة المسلم إليه على إثبات الز

  .يمض؛ ألنه يدعي أخذ السلم الساعة 

  )٢(]اختالف المتبايعين في الثمن بعد هالك أحد المبيعين [  
ّولو اشترى عبدين فقبضهما ومات أحدهما، ثم اختلفا في الثمن، فالقول قول المشتري مع يمينه، إال 

رضي اهللا تعـالى  [ )٣( شيئا في قول أبي حنيفةأن يشاء البائع أن يأخذ الحي، وال يأخذ من  ثمن الهالك
   .)٤(]عنه

   .)٥(ّالقول قول المشتري في حصة الهالك، ويتحالفان ويترادان في الباقي: وفي قول أبي يوسف 

      

                                                                                                                                                         

: مختلف الرواية .  فالقول قول رب المال –شرطت لي نصف الربح مطلقا : وقال المضارب نصف الربح إال عشرة دراهم، 
١٤٣٣ -٣/١٤٣٢ .   
  ] .إنها ) [ أ ( ما بين المعقوفين في نسخة  - 1
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 2
:  ، والتجريــــد ٣/١٥٠٢: ، ومختلــــف الروايــــة ٣٤٠: ، والجــــامع الــــصغير مــــع النــــافع الكبيــــر ٥/٧٠: األصــــل :  ينظــــر - 3
: بـسوط ، والم٦٠: ر ، وتأسـيس النظـ٣١٤: للبـزدوي : ، وشـرح الجـامع الـصغير ٤٩٩: مختصر القـدوريرح ، وش٥/٢٥٣٢
المنكــر هــو المــشتري؛ ألن البــائع : أبــو حنيفــة يقــول : وقــال أبــو الليــث الــسمرقندي  . ٦/٢٦٠: ، وبــدائع الــصنائع١٢/٢٠١

ّإال إنا عرفنا التحالف حال قيام كل السلعة بالحديث زيادة الثمن، فكان القول قوله، يدعي عليه  قوله صلى اهللا عليـه – أي -ّ
كتــاب البيــوع، حــديث رقــم ٣/٢٠: ســنن الــدار قطنــي )). تحالفــا وتــراداالمتبايعــان والــسلعة قائمــة بعينــه ختلــف إذا ا: (( وســلم 
   .٣/١٥٠٣: مختلف الرواية . فتمسك باألصل ، فإذا هلك بعضه ٦٧

  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 4
:  ، والتجريــــد ٣/١٥٠٢: ، ومختلــــف الروايــــة ٣٤٠: ، والجــــامع الــــصغير مــــع النــــافع الكبيــــر ٥/٧٠: األصــــل :  ينظــــر - 5
: ، والمبـسوط ٦٠: ، وتأسـيس النظـر ٣١٤: للبـزدوي : ، وشـرح الجـامع الـصغير ٤٩٩: مختصر القـدوري، وشرح ٥/٢٥٣٢
لــو كــان الكــل قائمــا يتحالفــان فــي : أبــو يوســف يقــول : ، وقــال أبــو الليــث الــسمرقندي ٦/٢٦٠: لــصنائع، وبــدائع ا١٢/٢٠١

: مختلـف الروايــة . فـإذا هلـك النـصف دون النــصف يعطـى كـل نــصف حكمـه ن هالكــا ال يتحالفـان فـي شــيء،  كـاالكـل، ولـو
٣/١٥٠٣.   



   )٢٣١     ( باب المصراة                   _ النص المحقق                      كتاب البيوع    

   .)١(ّالفان، ويترادان على ذلك كلهيتح: وفي قول محمد 

اشــتريتهما منــك : بعتهمــا منــك بــألفي درهــم، وقــال المــشتري : أن البــائع إذا قــال : وتفــسير المــسألة 
يحلف المشتري بـاهللا مـا اشـتريتهما بـألفين،  : )٢(]رضي اهللا تعالى عنه [ بألف درهم في قول أبي حنيفة 

ّال يلزمه إال ألف، وال يتحالفان إال إذا رضي البـائع أن يأخـذ فإن نكل عن اليمين لزمه ألفان، فإن حلف  ّ
ٕالحــي خاصــة، فــإن رضــي بــذلك يتحالفــان، وان كــان قــد حلــف المــشتري يحلــف البــائع بــاهللا مــا بعتهمــا 
ٕبــألف، فــإن نكــل عــن اليمــين يأخــذ األلــف، وان حلــف فــسخ البيــع، ويأخــذ البــائع الحــي ولــيس لــه غيــر 

  .)٣(ذلك

، فــإن نكــل عــن اليمــين لزمــه يحلــف المــشتري بــاهللا مــا اشــتريتهما بــألفين: ســف وأمــا فــي قــول أبــي يو
ٕوان حلف، يحلف البائع باهللا ما بعتهما بألف، فإن نكل ال يأخذ إال ألف درهم، وان حلف ألفان،  ٕ  

يفسخ البيع في الحي منهما، وفي حـصة الهالـك القـول قـول المـشتري يحلـف بـاهللا مـا عليـك مـن ثمـن 
ٕ درهـم، وان نكـل عـن اليمـين يؤخـذ منـه ألـف، ةمائة درهم، فـإن حلـف يؤخـذ منـه خمـسمائالهالك إال خمس

ٕفيضاف التحالف إليهما، وان كان القصد به التحالف في الحي؛ ألنه لو حلف في الحـي خاصـة، فلعلـه 
 كــان اشــتراهما بــألفين، وبعــد مــا )٤(]ٕوان [ يتــأول فــي ذلــك ويقــول مــا اشــتريت هــذا الواحــد بــألف درهــم، 

ًلفــا يحلــف يمينــا آخــر علــى مــا ذكرنــا لمــا وجــب عليــه مــن اليمــين، هــذا إذا لــم يختلفــا فــي قيمــة واحــد تحا
   . )٥(منهما> ١٣٢و<

ّ وقيمة الهالك، ففـي قيمـة الهالـك القـول قـول البـائع؛ ألن المـشتري ادعـى )٦(ولو اختلفا في قيمة الحي
ا فــي الحـي، فإنـه ينظــر إلـى قيمتــه فـي الحــال، ّزيـادة البـراءة، والبــائع ينكـر، فــالقول قولـه مـع اليمــين، وأمـ

ٕفإن كانت قيمته مثل ما قال المشتري أو أكثر، فالقول قوله مع يمينـه، وان كانـت قيمتـه فيمـا بـين ذلـك، 
   .)٧(فالقول قول كل واحد منهما مع يمينه إلى مقدار القيمة

      

                                                 
. يمنـع التحـالف مر على أصله، وهو هالك الـسلم ال : محمد : وقال أبو الليث السمرقندي  . السابقةالمصادر :  ينظر - 1

   .٣/١٥٠٣: مختلف الرواية 
  ) .أ (  من نسخة  ما بين المعقوفين سقطت- 2
يئين بـألف ثـم حلـف مـا  ألن من اشترى شيئين بألفين ثم حلـف مـا اشـترى أحـدهما بـألف كـان صـادقا، وكـذلك مـن بـاع شـ- 3

   .١٢/٢٠٢: المبسوط . بخمسمائة كان صادقا، فلهذا يجمع بينهما بالتحالف باع أحدهما 
  ] .فإن ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 4
ٕيمينـه، وان كـان ً فصل أحدهما عن اآلخر عن التحالف يفـوت مقـصود اليمـين، فكـل واحـد منهمـا يكـون بـارا فـي  ألنه إذا- 5

   .١٢/٢٠١: المبسوط . خصمه، فلهذا يجمع بينهما في التحالف الحال كما يدعيه 
  ] .أو ) [ ب (  في نسخة - 6
   .٢٥٨: الجامع الكبير :  ينظر - 7



   )٢٣٢   ( ة                      ب المصرابا_ النص المحقق                      كتاب البيوع    

يحلـف المـشتري بـاهللا مـا اشـتريتهما بـألفين، فـإذا حلف،يحلـف البـائع بـاهللا مـا بعتهمـا : وفي قول محمد
ًبألف درهم، فإن حلف فسخ البيع فيهما جميعا فيما بينهما، فيأخذ البائع الحي وقيمة الهالك، فإن اختلفـا 

ً؛ ألن ذلك صار دينا عليه، فالقول قوله في )١(ي في قيمته مع يمينهفي قيمة الهالك، فالقول قول المشتر
  .مقدار الدين 

 أن الـسلعة إذا )٢(]رضـي اهللا تعـالى عنهمـا [ إن من أصل أبي حنيفة وأبـي يوسـف : وأصل المسألة 
صل أبي ّ، إال أن من أ)٣(ّكانت هالكة أو متغيرة، فإنهما ال يتحالفان إال أن يرضى البائع بالسلعة متغيرة

رحمـه [ ، وأبـو يوسـف )٥(ًأن هـالك أحـدهما يجعـل تغيـرا فـي اآلخـر : )٤(]رضي اهللا تعـالى عنـه [ حنيفة 
   .)٧(ً ال يجعل هالك أحدهما تغيرا في اآلخر)٦(]اهللا تعالى 

ّالهالك أو التغير ال يمنع التحالف، فيتحالفان ويترادان القيمـة فـي  : )٨(]رحمه اهللا [ وفي قول محمد 
  . كما ذكرنا )٩(ك وفي التغيرالهال
  )١٠(]بيع اآلبق [ 
  ّ وال يجوز بيع اآلبق حال إباقه وال بيع صيد لم يصطد، وال بيع سمك لم يوجد إال بصيد :قال 

  .)١١(مستأنف

ّاعلم بـأن اإلبـاق ال يزيـل ملـك المـولى عـن العبـد، أال تـرى أنـه لـو أعتقـه نفـذ عتقـه، وكـذلك إذا دبـره، 
   بمجرد ؛ ألن هبة األب البنه الصغير تملك)١٣(]ويكون له [ )١٢(ر صحت الهبةولو وهبه البنه الصغي

                                                 
، والمبـسوط ٣١٥ -٣١٤: للبـزدوي : ، وشـرح الجـامع الـصغير ٣/١٤٧٩: لف الروايـة ، ومخت٥/٧٠: األصل :  ينظر - 1
 :١٣/٣١.   
 ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 2
  .المصادر نفسها :  ينظر - 3
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 4
   .١٣/٣٠: ، والمبسوط ٣١٥: للبزدوي : ، وشرح الجامع الصغير ٣/١٥٠٣: مختلف الرواية :  ينظر - 5
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 6
  . المصادر نفسها :  ينظر - 7
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 8
  .المصادر نفسها :  ينظر - 9

  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 10
مك ال يؤخــذ إال بــصيد ز بيــع طيــر لــم يــصطد، وال ســوال يجــوز بيــع اآلبــق علــى حــال، وال يجــو: (  فــي قــول الطحــاوي - 11

   .٨٢: مختصر الطحاوي ) . مستأنف 
ً ألنه باق في يد مواله حكما، فيصير قابضا للصغير باليد الحكمي الذي بقي له، وحق القبض فيم- 12 ا يوهب للصغير إليه ً
   .١١/٢٢: المبسوط . 
  ] .يكونا ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 13



   )٢٣٣          ( باب المصراة              _ وع النص المحقق                      كتاب البي    

لعبـد ّالعقد إال أن يبعه لم يجز؛ ألنه ال يقدر على تسليمه، فقد باع ما ال يقدر على التسليم، فإن ظهر ا
ّ امتنــع إمــا البــائع عــن التــسليم، أو المــشتري عــن القــبض، )١(]وأيهمــا [ وســلمه إلــى المــشتري جــاز البيــع، 

 المـــشتري إلـــى القاضـــي، وطلـــب )٢(]رفعـــه [ ّفإنـــه يجبـــر علـــى ذلـــك، وال يحتـــاج إلـــى بيـــع جديـــد، إال إذا 
د، فإنــه يحتــاج إلــى بيــع التــسليم وعجــز البــائع عــن تــسليمه، وفــسخ القاضــي العقــد بينهمــا، ثــم ظهــر العبــ

، وجعـل هـذا كمـا إذا بـاع الـشيء المغـصوب، وهـو فـي يـدي )٤( ذكر الكرخي في مختصره)٣(جديد، هكذا
  .فإن صحة البيع موقوف على التسليمالغاصب، أو في يدي غير الغاصب، 

   بخالف  أنه يحتاج إلى بيع جديد)٧(]رحمه اهللا  [ )٦(، وأبو عبداهللا البلخي)٥(]بلخ [ وقال مشايخ 

 المغصوب؛ ألن العبد اآلبق ليس هو في ضمان نفسه، وال في ضمان أحد، فصار كبيـع الطيـر فـي 
، والــــسمك فــــي المــــاء، والــــوحش فــــي الفــــضاء، ثــــم أخــــذه وســــلمه، فإنــــه ال يجــــوز بخــــالف )٨(]الهــــواء [ 

   .)٩(المغصوب، فإنه في ضمان الغاصب

                                                 
  ] .وليهما ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 1
 ] .دفعه ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 2
  ] .هكذا [ بدال من ] هكذى ) [ ب (  في نسخة - 3
، وتبيـين الحقـائق مـع ٥/١٤٧: بـدائع الـصنائع .  نقل الكاساني والزيلعي وابن همام وابن نجيم وغيرهم ذلك عن الكرخي - 4

   .٦/٨٠: ، والبحر الرائق ٦/٤٢٢: ، وشرح فتح القدير ٤/٥٠: لبي  الشحاشية 
ــ :مــشايخ بلــخ ) . أ (  مــا بــين المعقــوفين ســقطت مــن نــسخة - 5  لــم يلحقــوا وهــم علمــاء مــن طبقــة المــشايخ الحنفيــة الــذينـ

ي حنيفة لم يقف عند الحد مطيع البلخي وطبقته من هذا البلد وما دونها، وأن انتساب بلخ إلى مذهب أبباألئمة الثالثة كأبي 
التعصب، فإن منصور بن محمد السمعاني لما انتقل من مذهب أبي حنيفـة ـ رحمـه اهللا ـ إلـى  االعتيادي، بل جاوزته إلى حد

وقد بلغ بهم التعصب حدا . هـ ٤٦٨به أهل بلخ فأخرجوه من مرو إلى طوس سنة  سعى -إلمام الشافعي ـ رحمه اهللامذهب ا
بغــداد، : محمـد محــروس عبـد اللطيـف المـدرس : مـشايخ بلــخ مـن الحنفيـة . ل الفقهيــة المرويـة عـنهم المـسائظهـر فـي بعـض 

   .١/١٤٨: م ١٩٧٧ -هـ ١٣٦٧دار العربية للطباعة، 
ول هــو أبــو مطيــع البلخــي مــن قلــت األ. وهــو اختيــار مــشايخ بلــخ والثلجــي وبــه كــان يفتــي البلخــي، : ( دين قــال ابــن عابــ- 6

هو محمد بن شجاع الثلجي من أصحاب الحسن بـن زيـاد، تـوفي وهـو : ، والثاني  ))١٩٧(( في سنة أبي حنيفة توأصحاب 
و عبـداهللا هـو أبـ: ، ولعل ذلك تصحيف والصحيح الثلجي ـ واهللا أعلم ـ وبـذلك يكـون أبـو عبـداهللا ٥/٧١: رد المحتار.  )ساجد

ولـيس مـن أهـل بلـخ، ) البلخـي (  يتصحف عند بعـضهم البغدادي، الفقيه الحنفي، أحد األعالم وقدمحمد بن شجاع الثلجي، 
ووكيع، وأبي أسامة، وقد تـال علـى اليزيـدي، وأخـذ الحـروف عـن يحيـى بـن آدم، والفقـه هـ، سمع من ابن علية، ١٨١لد سنة و

ــم، مــات ســاجدا فــي صــالة العــصر ســنة حــسن بــن زيــاد، وبــرع وكــان مــن بحــور عــن ال : ينظــر فــي ترجمتــه . هـــ  ٢٦٦العل
: ، وطبقات الحنفية ٢/٦٠: ، والجواهر المضية ٥/٣٥٠: هـ، وتاريخ بغداد ٢٥٦كر فيه وفاته سنة ، وقد ذ٣٠٥ : الفهرست

ـــرة :  أعـــاله ينظـــر ومـــا ذكـــر . ٢٧٤ -١/٢٧٢ ، ٢/٥٨: ، ومجمـــع األنهـــر ٦/٨٦: ، والبحـــر الرائـــق١/٢٠١: الجـــوهرة الني
   . ٣/١١٢: والفتاوى الهندية 

  ) .أ ( نسخة  ما بين المعقوفين سقطت من -7
  ] .الهوى ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 8
غاصــب ، ولـيس اآلبــق أن أصــحابنا فرقـوا بينهمــا مـن جهــة أن المغـصوب فــي ضـمان ال : - رحمـه اهللا – قـال الطحــاوي - 9

   .٣/٨٩: مختصر اختالف العلماء . فهو مال ناء، فكذلك لم يجز بيعه، وهو ضرب من االستحسان في ضمان أحد، 



   )٢٣٤( باب المصراة                        _ ع النص المحقق                      كتاب البيو    

 الكفار، ولم يـستولوا عليـه، فـإن حكمـه )١(]يأخذه [ ولو أن العبد اآلبق لحق بدار الحرب غير أنه لم 
ًسالم ولم يلحق بدار الحرب، ولـو أخـذه المـشركون وقهـروه، فإنـه ال يـصير ملكـا كما إذا كان في دار اإل
، وال يـزول ملـك المـولى عنـه، حتـى يجـوز عتقـه )٣(]رضـي اهللا تعـالى عنـه  [ )٢(لهم فـي قـول أبـي حنيفـة

، أال تـرى أن عبـد )٥(]الكفـار [ ؛ ألنـه زال يـده بحـدوث يـد )٤(وتدبيره، ولكن ال تجوز هبته لولـده الـصغير
  ّ اغتصبه رجل فادعى الغاصب الرقبة لنفسه، ال يزول ملك المولى عنه، )٦(الرجل لو

زوال ملـك : صغير لم يجز؛ لزوال يده عنه وحدوث يد غيره كذلك ههنـا، وعنـدهما ولو وهبه البنه ال
، وال يجـوز عتقـه، وال تـدبيره، ولـو أسـلم األخـذ يكـون لـه، وال سـبيل لـألول )٧(وملكه الكفار باألخـذ المولى

للمـولى  إلـى دار اإلسـالم بأمـان، فـال سـبيل )٨(]أخرجـه [ ًّعليه، وكذلك إذا صار ذميا، وهو في يـده، أو 
  .)٩(عليه

   .)١١(للمولى أن يأخذه : )١٠(]رضي اهللا عنه [ وعند أبي حنيفة 
إن وجده قبل القـسمة أخـذه : ، وعندهما)١٢(وكذلك لو ظهر المسلمون على الدار فمواله أحق به عنده

   .)١٣(ٕبغير شيء، وان وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة

                                                 
  ] .تأخذه ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  1
، وذكر أبو ٥/٢٦١: ، وشرح فتح القدير٥/٧٦٤: ، والبناية٣/٢٦٣: وتبيين الحقائق ، ٣/١٢٦١: مختلف الرواية: ـ ينظر 2

 وهـو –هـور أن العبد لما انفصل من دار اإلسالم ظهـرت يـده علـى نفـسه؛ لـزوال المـانع مـن الظ: الليث السمرقندي وجه قوله
   .٣/١٢٦١: مختلف الرواية . ّ فيمنع استيالء الغير عليه، بخالف الدابة؛ ألنه ال يد لها –يد المالك 

 ) .أ ( ما بين المعقوفين سقطت من نسخة   ـ3
   .١١/٢٣: المبسوط . ـ روي ذلك عن أبي حنيفة؛ ألن اليد الحكمي ليس بثابت له في دار الحرب  4
  ] .الكافر ) [ أ ( في نسخة ما بين المعقوفين   ـ5
  ) .ب ( سقطت من نسخة ] لو [ ـ  6
، وشـرح فـتح القـدير ٥/٧٦٤: ، والبناية ٣/٢٦٣: ،وتبيين الحقائق مع حاشية الشلبي ٣/١٢٦١: مختلف الرواية : ـ ينظر  7
لـك عنـدنا وقـد بب للمأن اسـتيالء الكفـار علـى المـسلم بـدار الحـرب سـ: وذكر أبو الليث السمرقندي وجـه قولهمـا  . ٥/٢٦١: 

  .٣/١٢٦١: مختلف الرواية . المنفلتة وجد، فصار كالدابة 
  ] .إخراجه ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  8
، ١٠/٩٤: المبـسوط : وكـذلك ينظـر . هـو حـر؛ ألنـه مـسلم : ، وذكر فيه وجـه قولهمـا ٣/١٢٦٣: مختلف الرواية: ـ ينظر 9

   .٣/٢٥٣: ي مع حاشية الشلب: الحقائق وتبيين 
  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  10
.  دار اإلســالمألنــه وقــع فــي أيــديهم قبــل الخــروج إلــى: ذكــر أبــو الليــث الــسمرقندي وجــه قولــه . المــصادر نفــسها : ـــ ينظــر 11

  .٣/١٢٦٣: مختلف الرواية 
محمــد بــن أحمــد بــن أبــي :  الكبيــر، وشــرح الــسير١٢٦٢ - ٣/١٢٦١: ، ومختلــف الروايــة٢٨٦: مختــصر الطحــاوي: ـــ ينظــر 12

. ١٢١: ، وطريقــة الخــالف١٠/١٤٠: ، والمبــسوط٤/١٣٠١ الناشــر الــشركة الــشرقية لإلعالنــات): هـــ٤٨٣ت( ســهل السرخــسي 
   .١٠/١٤٠: المبسوط. ٕألنهم لم يملكوه، وانما اعطيناه األمان فيما هو مملوك له: وذكر السرخسي وجه قوله

  .المصادر نفسها : ـ ينظر  13



   )٢٣٥   (   باب المصراة                   _ وع النص المحقق                      كتاب البي    

رضــي اهللا [ يــر بــدل عنــد أبــي حنيفــة وكــذلك لــو دخــل واحــد بأمــان واشــتراه مــنهم، أو ملكــوه منــه بغ
يأخـــذه بـــالثمن فـــي الـــشراء، وفـــي التمليـــك بغيـــر بـــدل يأخـــذه : ، وعنـــدهما )٢( يأخـــذه بغيـــر شـــيء)١(]عنـــه
   .)٣(بالقيمة

 دار اإلسالم أحد، ثم جاء إلى مـواله واشـتراه منـه صـح الـشراء، ثـم ينظـر إن ولو أخذ العبد اآلبق في
ٕكــان أحــضره مــع نفــسه صــار قابــضا عقيــب عقــده، وان لــم يحــضره مــع نفــسه، فإنــه ينظــر إن كــان أخــذه  ً

ً يـصير قابـضا عقيـب عقـده حتـى يـصل )٤(]وال [ ّليرده إلى صاحبه، وأشهد على ذلك كـان قبـضه أمانـة 
ألمانة ال ينوب عن قبض المضمن حتى أنه هلك العبد قبل الوصول إليـه، هلـك علـى إليه؛ ألن قبض ا

ًالبائع وبطل العقد بينهما، ولو وصل إليه وأمكنه قبضه، قبضه حقيقة أو لم يقبضه صار قابضا، حتـى 
، والمـضمون مـن القـبض ينـوب هلك على المـشتري؛ ألن قبـضه مـضمونأنه لو هلك قبل الوصول إليه 

  .راء عن قبض الش

ًولو أخذه ليـرده، ولكـن لـم يـشهد علـى ذلـك، فإنـه يـصير قابـضا عقيـب عقـده عنـد أبـي حنيفـة ومحمـد  ّ 
   .)٦(؛ ألن قبضه مضمون عندهما)٥(]رضي اهللا تعالى عنهما [

  .؛ ألن القبض أمانة عنده )٨(ال يصير قابضا حتى يصل إليه: )٧(]رحمه اهللا تعالى[ وعند أبي يوسف   
إن عبـدك أخـذه فـالن فبعـه منـي وأنـا أقبـضه : بقـا، وجـاء رجـل إلـى مـواله، فقـال لـه ولو أخـذ الرجـل آ

  .ٕمنه، فباعه منه، فإن البيع ال يجوز، واذا قدر على القبض، وصار في يده جاز البيع ونفذ 
  )٩(]بيع صيد أو بهيمة منفلتة [ 

ٍ أو بحـر، أو أرسـله ٍيد بـر مـن صـذوكذلك هذا الحكم في صـيد انفلـت منـه بعـد مـا أخـذه وملكـه باألخـ
  ، فإذا باعه بعد ذلك ال يجوز بيعه، ولو قدر على )١٠(فإن ملكه ال يزول باالنفالت واإلرسالبنفسه، 

     
                                                 

  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  1
ّلبقائه على ملكه وال يغرم المشتري شـيئا ممـا أدى: له : وذكر وجه قوله  . ١٠/٥٦: المبسوط : ـ ينظر  2 ّ ؛ ألنـه فـدى ملكـه ً

  . ّأن يكون أمره بالفداء، فحينئذ يرجع عليه بما أدى ّبغير أمره إال 
  .المصدر نفسه : ـ ينظر  3
  ] .ال ) [ أ ( المعقوفين في نسخة  ما بين - 4
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 5
  .٤/٢٩١: ، ورد المحتار ١/٧١٠: ، ومجمع األنهر ٢/١٢٧: ، ودرر الحكام ٥٠ -٤/٤٩: تبيين الحقائق :  ينظر- 6
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة -7
  .المصادر نفسها :  ينظر - 8
  .معقوفين من زيادتي  ما بين ال- 9

 ألنه مال مملوك لـه، فـال يـزول ملكـه بـاالنفالت مـن يـده، وال يملكـه الثـاني باألخـذ؛ ألنـه باألخـذ يملـك الـصيد المبـاح ال - 10
   . ١٢/١٩: المبسوط . المال المملوك كمن أبق عبده، فأخذه إنسان آخر ال يملكه 



   )٢٣٦    ( اب المصراة                     ب_ النص المحقق                      كتاب البيوع    

 كمــا ذكرنــا فــي اآلبــق )٢(ايخ بلــخ ال يجــوز، وعلــى قــول مــش)١(التــسليم جــاز بيعــه علــى قــول الكرخــي
يجـوز ، فـال )٣(ّوكذلك حكم البهيمة إذا انفلتت منه، إال إذا دخلت دار الحرب، فأخذوها ملكوها باإلجمـاع

  .بيعه وتصرفه بحال 

  )٤(]بيع صيد لم يصطد [  
  .ال يملكبصيد مستأنف؛ ألنه باع ماّ وال يجوز بيع صيد لم يصطد، وال سمك لم يوجد إال :وقوله 

أن من باع ملك غيره بغيـر أمـر مالكـه، أو بـاع مـا لـيس بملـك لـه، ثـم تملكـه بعـد : واألصل في هذا 
البيـع بــسبب حــادث، فـال يجــوز بيعــه الـسابق، وال ينفــذ بيعــه إال إذا كـان ســبب ملكــه تقـدم البيــع نفــذ معــه 

 قيمتــــه نفــــذ البيــــع ًحينئــــذ، وهــــو أن يكــــون البيــــع مــــضمونا عليــــه، فباعــــه بغيــــر إذن مالكــــه، ثــــم ضــــمن
   .)٥(كالغصب

ً، أو كــان صــيدا فأخــذه، أو كانــت ســمكة فأخــذها، )٦(]أو ورثــه [ ولـو اشــتراه مــن مالكــه، أو وهبــه لــه، 
  .فإنه ال يجوز بيعه السابق 

ٕ؛ ألنه باع ما ال يملك، وان أخـذه )٧(ًولو كان سمكا في الحوض، إن كان لم يأخذه قط ال يجوز بيعه
كــان ال ٕ، وان )٨(ٍن كــان يقــدر علــى أخــذه مــن غيــر صــيد، وللمــشتري خيــار الرؤيــةثــم أرســله جــاز البيــع إ

ـــسليم، ويـــسلم )٩(يمكـــن أخـــذه ال يجـــوز بيعـــه ـــى [ ّ إال إذا قـــدر علـــى الت ـــا مـــن اخـــتالف )١٠(]عل  مـــا ذكرن
   .)١١(المشايخ
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  )١(]بيع الشيء بغير أمر مالكه [  
   .)٢( ومن باع شيئا بغير أمر مالكه، فمالكه بالخيار:قال 

ّإمـــا أن باعـــه بـــثمن عـــين، أو باعـــه بـــثمن ديـــن، كالـــدراهم والـــدنانير، والفلـــوس، : هـــذا علـــى وجهـــين 
المالك بعد قيام األربع والكيلي، والوزني الموصوف في الذمة بغير عين، فإن المبيع موقوف على إجازة 

البائع، والمشتري، والملك، والمبيع، وقيام الثمن في يد البائع ليس بشرط، فإن  : )٣(شرط للحوق اإلجازة[
، ويكــون )٦( اإلجــازة الالحقــة بمنزلــة الوكالــة الــسابقة)٥(]وتكــون [  جــاز )٤(]أجــازه المالــك بعــد قيــام األربــع 

ٕمجيــز إن كــان قائمــا، وان كــان هلــك فــي يــدي البــائع، هلــك أمانــة البــائع كالوكيــل عــن المجيــز، والــثمن لل ً
ّوقبــل إجــازة المالــك، إذا فــسخ البــائع ينفــسخ العقــد؛ ألن حقــوق العقــد تنــصرف إليــه، فلــه أن يتجــوز عــن 

  .، وكذلك لو فسخه المشتري )٧(إلتزام العهدة
مــرأة نفــسها مــن ذلــك  خطــب امــرأة لرجــل بغيــر أمــره وزوجــت ال)٨(ً◌وفــي بــاب النكــاح، لــو أن فــضوليا

الرجــل، فــإن النكــاح موقــوف علــى إجازتــه، فــإن فــسخ هــذا العقــد قبــل اإلجــازة ففــسخه باطــل؛ ألن حقــوق 
رأة ، فـإذا عبـر فقـد انتهـى، فـصار بمنزلـة األجنبـي، ولـو فـسخت المـ)٩(ّالعقد ال تنـصرف إليـه، وهـو معبـر

  .لم يجز المالك البيع وفسخ انفسخو النكاح قبل اإلجازة ينفسخ 
  .  وله أن يسترد المبيع ويرجع المشتري بالثمن على البائع إن كان نقده 

  )١٠(]موت المالك قبل اإلجازة بعد بيع الفضولي [ 
ولــو مــات المالــك قبــل اإلجــازة انفــسخ البيــع، وال يجــوز بإجــازة الورثــة، ولــيس هــذا كالقــسمة عنــد أبــي 

عـضهم، فاقتـسموه قـسمته إذا طلبهـا ب وهـو أن مـاال بـين ورثـة كبـار ممـا يجيـزون علـى >١٣٣و<يوسـف،
  فإن مات الغائب قبل اإلجازة، القسمة موقوفة على إجازة الغائب،ّوبعضهم غيب، فبغير أمر القاضي 

      

                                                 
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 1
   .٨٣-٨٢: مختصر الطحاوي ) . ومن باع شيئا بغير أمر مالكه بغير عوض، فمالكه بالخيار : (  قول الطحاوي - 2
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ــ  6 ــة الوكالــة الــسابقة ( ـ جنايــة العبــد : ( ألة هــذا أصــل مــن أصــول الحنفيــة تقــدم تخريجــه فــي مــس) . اإلجــازة الالحقــة بمنزل
  ) .المالشترى في الم

  .٣٢٣: معجم لغة الفقهاء. ُ إن استحق المبيع أو وجد به عيبضمان الدرك الذي هو ضمان الثمن للمشتري: ُالعهدة - 7
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؛ ألنـه ال فائـدة فـي نقـض القـسمة؛ ألنهـا لـو )١(ً◌ف استحـسانافأجازت ورثته جازت القـسمة عنـد أبـي يوسـ
  . إلى إعادتهما )٢(]تحتاج [ نقضت

  .، وال تجوز بإجازة وارثه، وهو القياس )٤(القسمة مبادلة كالبيع : )٣(]رحمه اهللا [ وقال محمد 

  .ً ولو مات البائع أو المشتري قبل إجازة المالك بطل البيع أيضا 

  )٥(]يع الفضولي  في بهالك المبيع[ 
إن كان هالكه قبل التسليم إلى المشتري، فإنه يبطل العقـد؛ ألن العقـد : ولو هلك المبيع، فإنه ينظر 

ٕالنافذ يبطل بهالكه قبل القبض، فالبيع الموقوف أولى، وان كـان هالكـه بعـد القـبض ال يجـوز باإلجـازة، 
ٕوللمالــك أن يــضمن أيهمــا شــاء، إن شــاء ضــمن البــائع، وان شــاء ّ ضــمن المــشتري، وأيهمــا اختــار يــرى ّ

 بعــد ذلــك؛ ألن التــضمين تمليــك أمانــة، فــإن هلــك أحــدهما ال )٦(]عليــه [ اآلخــر مــن حيــث ال ســبيل لــه 
يقـــدر يملـــك مـــن غيـــره فـــإن اختـــار تـــضمين المـــشتري بطـــل البيـــع؛ ألن أخـــذ القيمـــة منـــه كأخـــذ العـــين، 

ٕ ضمن، وان اختار تضمين البائع، فإنـه ينظـر وللمشتري أن يرجع بالثمن على البائع وال يرجع عليه بما
ٕإن كان قبض البائع مضمونا عليه بضمان؛ ألن سبب ملكه تقدم بيعه، فـإن كـان قبـضه أمانـة، وانمـا :  ً

  . قد تأخر العقد )٧(]ملكه [ ًصار مضمونا عليه بالتسليم بعد البيع،فال ينفذ بيعه بالضمان؛ ألن سبب 

: ة ، وقيل في وجه ظاهر الروايـ)٨(بأنه يجوز بتضمين البائع : وذكر محمد في ظاهر الرواية، وقال
ًسلم أوال حتى صار مضمونا عليه، ثم باعه، فصار كالمغصوب إذا باعه بثمن دينأنه إذا  ً ّ)٩( .   
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  )١(]ًالفضولي إذا كان الثمن عينا إجازة بيع [  
ّوأما إذا باعه بثمن عين
ّ، وهو عـرض ممـا يتعـين للعقـد إذا عينـه فههنـا قيـام الخمـس شـرط للحـوق )٢( ّ

 ، فــإذا أجــازه المالــك ً أيــضاقيــام العــرض، وهــو الــثمن شــرط: اإلجــازة، أمــا األربعــة مــا ذكرنــا، والخــامس 
، ولــه أن يرجــع علــى )٤(]المالــك المجيــز [ ثمن للبــائع دون  قيــام الخمــس جــاز البيــع، ويكــون الــ)٣(]عنــد [

ًالبائع بقيمة المبيع إن لم يكن لـه مثـل فيرجـع عليـه بمثلـه، وانمـا كـان كـذلك؛ ألن الـثمن إذا كـان عرضـا  ٕ
 علـى العاقـد، وهنـا وجـد النفـاذ ًاذاًصار البائع مشتريا من وجه، والشراء ال يتوقف على إجـازة إذا وجـد نفـ

ً ألن العاقد من أهله غير أنه صـار ناقـدا مـال غيـره بغيـر إذن مالكـه فـي عقـد عقـده لنفـسه، على العاقد؛
ً ألنــه يكــون بائعــا مــن كــل ؛ًاًفــإذا أجــازه مالكــه، صــار مجيــزا للنقــد ال للعقــد، وال كــذلك إذا كــان الــثمن دينــ

ٕا أجــازه كــان مجيــزا للعقــد فكــان بدلــه لــه، واذاًوال يكــون مــشتريا مــن وجــه، فــإذوجــه،   هلــك واحــد مــن هــذه ً
  .ً اإلجازة بعد ذلك على ما ذكرنا فيما إذا كان بدله دينا )٥(]تلحقه [ األشياء الخمسة بطل البيع، وال 

ًعقد الفضولي موقوف على اإلجازة نفاذا وابطاال[  ًٕ[ )٦(  
 ّ اإلجــازة، ويــرد المبيــع إلــى صــاحبه،)٧(]تلحقــه [ ولــو هلــك العــرض فــي يــدي البــائع بطــل العقــد، وال 

  .ًويضمن البائع مثله للمشتري إن كان مثليا، أو قيمته إن كان غير مثلي؛ ألنه قبضه بعقد فاسد 

ٕإن تــصرف فيــه قبــل القــبض، فتــصرفه باطــل، وان : ف البــائع قبــل لحــوق اإلجــازة، ينظــرولــو تــصر
ًتصرف فيه بعد القبض فتصرفه صحيح، وان كـان قبـضه بـإذن المـشتري دلـيال أو صـريحا ولزمـه قيمتـه ً ٕ 

ولو تصرف المـشتري فـي ، )٩( اإلجازة بعد ذلك)٨(]تلحقه [ أو مثله، وقد هلك؛ لجواز التصرف فيه، فال 
  .المبيع قبل لحوق اإلجازة، فال يجوز تصرفه سواء كان قبض المبيع، أو لم يقبضه؛ لعدم إذن مالكه 

    

  
                                                 

  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 1
فجـاز الـذي تـواله وكـان ٕوان بـاع بعـرض كـان مالـك المبيـع بالخيـار إن شـاء أمـضى البيـع، :  قـال الطحـاوي ـ رحمـه اهللا ـ - 2

   .٨٣: مختصر الطحاوي . ٕالمبيع للذي كان يملكه وان شاء أبطل البيع عليه قيمة 
  ] .عن ) [ أ ( خة  ما بين المعقوفين في نس- 3
  ] .ٕالمالك، وان المالك المجيز ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 4
  ] .يلحقه ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 5
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 6
  ] .يلحقه ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 7
   .٥/١٥٢: بدائع الصنائع . ض  ألن الملك في العقد الفاسد يتوقف على القب- 8
 يحتمل اإلجـازة بعـد ذلـك  ألن المقبوض بالبيع الفاسد مضمون به، وال تلحقه اإلجازة؛ ألنه ملك بجواز التصرف فيه، فال- 9
  .نفسه المصدر . 
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ٕأن العقود تتوقف على اإلجازة إذا كان لها مجيز حالـة العقـد وان لـم يكـن لهـا مجيـز : األصل عندنا 
ٕحالة العقد، فال تتوقـف، وهـي باطلـة والـشراء ال يتوقـف علـى اإلجـازة إذا وجـد نفـاذا علـى العاقـد، وان لـم  ً

   .)١(ًيجد نفاذا على العاقد يتوقف

   .)٢(العقود ال تتوقف على اإلجازة بحال: ي وقال الشافع

وهو أن الصبي المحجور عليه إذا باع مالـه، أو اشـترى، أو تـزوج امـرأة، أو زوج أمتـه، : وبيان هذا 
ًأو كاتب عبده، أو عقد عقدا يجوز عليه لو فعله وليه في حال الصغر، فإذا فعله الصبي بنفسه يتوقف 

 بلـغ الـصبي قبـل أن يجيـزه الـولي، فأجـازه بنفـسه جـاز، وال يجـوز على إجازة وليه في حال الـصغر، ولـو
   .)٣(]بعده [  باإلدراك والبلوغ من غير أن يوجد منه إجازة

ًوكذلك الصبي لو وكل وكيال بأن يعقد عليـه هـذه العقـود، ففعـل الوكيـل قبـل اإلدراك، أو بعـده توقـف  ّ
ّل ، وال يتوقـــف إال إذا أجـــاز ذلـــك التوكيـــل بعـــد ّعلـــى إجازتـــه إال التوكيـــل بالـــشراء فإنـــه ينفـــذ علـــى الوكيـــ

 إجازة الوكالة بعد )٥(]فتكون  [ )٤(]الوكيل [ البلوغ، ثم إذا اشترى الوكيل بعد ذلك، يكون الشراء له دون 
  .ًاإلدراك بمنزلة التوكيل ابتداءا 

و وهــب  أولــو أن الــصبي إذا طلــق امرأتــه، أو خلــع امرأتــه، أو أعتــق عبــده علــى مــال أو بغيــر مــال،
ّأو تــصدق بــه، أو زوج عبــده امــرأة، أو بــاع مالــه بمحابــاةمالــه،   فاحــشة، أو اشــترى شــيئا بــأكثر مــن )٦(ّ

ًقيمته قدر ماال يتغابن الناس فيه، أو غير ذلك من العقود بما لو فعل به وليه في حال صغره ال يجـوز 
عد البلوغ لم يجـز؛ ألن هـذه العقـود ٕعليه، فهذه العقود كلها ال تتوقف، وهي باطلة، وان أجازها الصبي ب

  اإلدراكّ إال إذا كان لفظ إجازته بعد )٧(ال مجيز لها حالة العقد، وال تتوقف على اإلجازة

                                                 
: ، وأصـــول الكرخـــي ٣١٣: البـــزدوي مطبـــوع ضـــمن أصـــول ( أصـــول الكرخـــي : ينظـــر .  هـــذا األصـــل ذكـــره الكرخـــي - 1
   .١/١٠٠، ١/١٦: للبركتي : ، وقواعد الفقه ١٦٨) : للدبوسي :  ضمن تأسيس النظر مطبوع(
   .٥/٧٣٤: الحاوي الكبير للماوردي :  ينظر - 2
  ] .بذلك ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 3
  ] . التوكيل ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 4
  ] .ن فيكو) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 5
 :تحريـــر ألفـــاظ التنبيـــه . ًالمـــسامحة فـــي البيـــع زيـــادة المـــشتري شـــيئا علـــى الـــثمن، أو حـــط البـــائع شـــيئا منـــه : المحابـــاة - 6
   .٤٠٧: ، ومعجم لغة الفقهاء ١/١٥٤: باب الحاء : الوسيط ، والمعجم ١/٢٤١
ًال بالقابـل مطلقـا، بمن يقدر على إمضاء العقد وهذا يوجب أن يفسر المجيز هنا : (  قال الكمال بن الهمام ـ رحمه اهللا ـ - 7

راد هنـــا ٕإذ ال توقــف فــي هــذه الــصور، وان قبــل فــضولي آخـــر، أو ولــي لعــدم قــدرة الــولي علــى إمــضائها، ولــو أوال بــالولي، 
قــد اعنــي قولــه انع: كــان ينبغــي أن يقــول ولــه مجيــز ومــن يقــدر علــى إنفــاذه ليــصح جــواب المــسألة ًبــالمجيز المخاطــب مطلقــا 

شــرح فــتح ) . المــذكورة فــضولي، ولــو قبـل عقــده آخــر ال يتوقـف لعــدم مــن يقــدر علـى نفــاذه ًوقوفـا، ألن الــصبي فــي الـصور م
   .٣/٣٠٨: القدير 



   )٢٤١   ( ب المصراة                     با_ النص المحقق                      كتاب البيوع    

اإلجـــازة، نحـــو أن يقـــول بعـــد  علـــى جهـــة )١(] ال[ ا يـــصلح لالبتـــداء، فيـــصح علـــى جهـــة االبتـــداء ّممـــ
  .أوقعت ذلك الطالق، وذلك العتاق، فيقع ألنه يصلح لالبتداء : البلوغ

ًولو وكل الصبي وكيال بهذه العقود، فإن فعله الوكيل قبـل اإلدراك، فهـو باطـل وال يتوقـف؛ ألن فعـل  ّ
  .الوكيل الوكيل كفعله بنفسه، ولو فعله بنفسه ال يتوقف ذلك، فكذلك فعل 

ولــو فعــل الوكيــل بعــد اإلدراك يتوقــف علــى إجازتــه، ولــو أجــاز التوكيــل بعــد اإلدراك، ثــم فعــل الوكيــل 
  . اإلجازة بمنزلة االبتداء )٢(]وتكون [  جاز 

ٕ، وان أضافها إلى حالة البلوغ، وان مات قبل البلـوغ أو بعـده ال )٣(وال تصح وصيته في حالة الصغر ٕ
  . تلك الوصية بعد البلوغ فحينئذ صحت، فتكون إجازته بمنزلة االبتداء ّتجوز وصيته إال إذا أجاز

ًوكذلك هذا الذي ذكرنا في المكاتب والعبد إذا تصرفا تصرفا، فإن كان ذلك التصرف له مجيز حالـة 
ّالعقـد تتوقـف، واال فـال تتوقــف إال أنهمـا إذا فعـال مــا يتوقـف علـى اإلجـازة كمــا إذا زوجـا، أو أنفـسهما  ّ ثــم ٕ

  .)٤(ا، فبنفس العتاق ينفذ، وال يحتاج إلى اإلجازة المبتداة، وفي الصبي يحتاج إليه إذا بلغعتق

  )٥(]شراء الفضولي [ 
ً واذا اشترى رجل لرجل بغير أمره شيئا، كان ما اشترى لنفـسه أجـاز الـذي اشـترى لـه، أو لـم :قال  ٕ
   .)٦(يجز

ً يتوقـف وينفـذ علـى العاقـد، واذا لـم يجـد نفـاذا ًوهذا كما ذكرنـا أن الـشراء إذا وجـد نفـاذا علـى العاقـد ال ٕ
 إذا اشـتريا لغيرهمـا، فإنـه يتوقـف علـى )٧(على العاقد يتوقف على إجازة المشتري له، كالـصبي المحجـور

إجــازة مــن اشــترى لــه، فــإن أجــازه جــاز، وتنــصرف عهدتــه إليــه دون العاقــد، وهــذا إذا أضــاف العقــد إلــى 
  .نفسه 

      
                                                 

  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 1
  ] .يكون ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 2
   .٥/١٥٠: نائع بدائع الص.  ألنها تصرف ال مجيز له حال وجوده - 3
ّ إال أنـه توقـف لحـق أن العبد بعد اإلذن يتصرف بمالكية نفسه على ما عرف، فكان ينبغي أن ينفـذ للحـال،:  وجه الفرق - 4

ى اإلجــازة عتــق فقــد زال المــانع فنفــذ بخــالف الــصبي، فــإن فــي أهليتــه قــصور؛ لقــصور عقلــه فانعقــد موقوفــا علــالمــولى، فــإذا 
  .صدر نفسه الم. والبلوغ ليس بإجازة 

  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 5
ًوان اشترى رجل لرجل شيئا بغيـر أمـره، كـان مـا اشـترى مـن ذلـك لنفـسه أجـازه : (  قول الطحاوي - 6 الـذي اشـتراه لـه، أو لـم ٕ

   .٨٣: مختصر الطحاوي ) . يجزه 
: دائع الـــصنائع بـــ) . والعبـــد المحجـــور كالـــصبي المحجـــور، : (  ليـــستقيم الكـــالم، األولـــى أن يقـــول كمـــا ذكـــر الكاســـاني - 7
  ) .إذا اشترى لغيره ) ( كالصبي المحجور ( يجعل ما بعد ٕواما أن  . ٥/١٥٠



   )٢٤٢     (  باب المصراة                  _                  كتاب البيوع النص المحقق        

بع عبدك هذا من فـالن بكـذا، فقـال : ّوأما إذا أضاف العقد إلى الذي اشتراه له، نحو أن يقول للبائع 
ن بعت، وقبـل المـشتري هـذا البيـع منـه ألجـل فـالن، أو يقـول لـه البـائع بعـت هـذا العبـد مـن فـال: اآلخر 

   .)١(بكذا، وقبل اآلخر ألجل فالن، فإنه يتوقف على إجازة ذلك الرجل

اشـتريت : اشـتريت، أو قـال : بعت هذا العبـد بكـذا ألجـل فـالن، وقـال المـشتري : ا إذا قال البائع ّوأم
بعــت، نفــذ الــشراء علــى نفــسه وال يتوقــف، وهــذا إذا لــم : هــذا العبــد منــك بكــذا ألجــل فــالن، وقــال البــائع 

  .ن فالن التوكيل واألمر يسبق م

  )٢( ]في تصرف الوكيل لنفسه ولموكلهنفاذ العقد [ 
ٕولو سبق من فالن التوكيل واألمر، فاشترى الوكيل نفذ على الموكـل، وان أضـاف العقـد الوكيـل إلـى 

  ٕنفسه، وتنصرف العهدة إليه، إن كان من أهل الشراء لنفسه، وان لم يكن من أهل الشراء لنفسه 

   .)٣( إلى الموكلتنصرف عهدته
واختلف مشايخنا أن الوكيل إذا اشترى يقع الملك له، ثم ينتقل إلى موكله؛ لسبق األمر والتوكيل، أو 

  .ًيقع الملك لموكله ابتداءا 
  .ًيقع الملك أوال للوكيل، وينتقل إلى الموكل  : )٤(قال بعضهم
  .ًال يقع الملك له أوال، ولكن يقع للموكل  : )٥(وقال بعضهم

وفــي مــا الوكيــل بالنكــاح إذا أضــاف عقــد النكــاح إلــى نفــسه، ال يكــون للموكــل ونفــذ النكــاح للوكيــل، وأ
   ، وكذلك المرأة تقول زوجت جل فالنقبلت النكاح أل > ١٣٤و<  : النكاح ينبغي الوكيل أن يقول

  .)٧( نفسه وال يضف إلىالولي يضف العقد إلى من له العقدوكذلك ، )٦(فالن، يعني الموكل   نفسي من 

                                                 
ّ ألن تصرف اإلنسان، وان كان له اعتبار األصل إال أن له أن يجعله لغيره بحق الوكالة وغير- 1  ذلك، وههنا جعله لغيـره، ٕ

 .المصدر نفسه . ًموقوفا على إجازته فينعقد 
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 2
ه، وال يلــزم الـــصبي  ألنــه أضــاف الــشراء إلــى نفـــسه إضــافة صــحيحة مــن غيـــر واليــة، فلــم ينتقــل الملــك بالعقـــد إلــى غيــر- 3

   .٦/٣١١٧: التجريد . إضافته ليست بصحيحة، بداللة أنه ال يملك اإلضافة المحجور؛ ألن 
. موكـلًالملك المنتقل في الشراء ينتقل للوكيل ملكا غيـر مـستقر، وينتقـل منـه إلـى الإن :  كان أبو الحسن الكرخي، يقول - 4

   .٦/٣١١٦: التجريد : ينظر 
ًلعقد ينتقل ابتداء الملك با: ، يقول  )١٨٧: ترجمته من الفوائد البيهية (  كان أبو طاهر الدباس، وهو من أقران الكرخي - 5

   .٨/١٦: العناية . قال شمس األئمة هذا القول أصح :  وقال البابرتي  .٦/٣١١٦: التجريد : ينظر . إلى الموكل
ضـاف العقـد إلـى نفـسه الوكيل إذا أضاف العقد إلى الموكل، فال تـتمكن فيـه التهمـة، ولـو أ:  قال السرخسي ـ رحمه اهللا ـ - 6

 يجـوز مثلـه اف إليـه العقـد، والدون الموكل بخالف الشراء، فإن هنـاك يجـوز أن يثبـت حكـم العقـد لغيـر مـن يـضكانت امرأته 
   .١٩/١١٧: المبسوط . الملك لمن يضاف إليه العقد في النكاح، بل يثبت 

  .المصدر نفسه . إن ملك اليمين يثبت للمولى بسبب مضاف إلى عبده، وال يثبت ملك النكاح بمثله  - 7



   )٢٤٣   ( لمصراة                     باب ا_ النص المحقق                      كتاب البيوع     

  )١(]التمليك في شراء الفضولي [  
ولــو اشــترى شــيئا لغيــره بغيــر أمــره كــان مــا اشــترى لنفــسه، ولــو ظــن المــشتري والمــشترى لــه، إن هــذا  ً

يه ذلك الشيء بعد القبض بالثمن الذي اشترى له، وقبله اآلخر، صـح الشراء يكون للمشترى له، فسلم إل
ًذلــك ويجعــل كأنــه واله منــه بالــشراء، ولــو علمـــا بعــد الــشراء، إن الــشراء كــان نافــذا علــى المـــشتري دون  ّ

  . الشراء له، فأراد أن يسترده منه بغير رضى اآلخر ليس له ذلك 

ّره الــشفعة وظــن المــشتري أن لــه الــشفعة فــسلم لــه وهــذا الرجــل اشــترى شــيئا مــن المنقــوالت، فطلــب جــا 
  .، ولو أراد أن ينقض أحدهما بغير رضى اآلخر ليس له ذلك )٢(ًذلك، صار بيعا بينهما بالتعاطي

اشتريت لك بغيـر أمـرك، : كنت أمرتك بالشراء، وقال المشتري : ولو أنهما اختلفا، فقال المشتري له 
ّري لما أقر أنه اشتراه بأمره؛ ألن الشراء ال يكون إال بعد سبق األمر فالقول قول المشترى له؛ ألن المشت ّ ّ

ّمنه، ولكنه ال يحل له ذلك إال إذا كان األمر على ما زعم، هذا إذا أخذه بقضاء القاضي كـان لـه ذلـك؛ 
  .ً، فصار ذلك بيعا بينهما بتراضيهما )٣(ألنه أخذه برضاه

  )٤(]األعمى وشراء بيع [ 
ُ كـان ممـا يجـس )٧( إذا)٦( وابتياعه جائز، وله فيمـا اشـترى الخيـار بـالجس)٥(مى وبيع األع:قال  ّ. 

ّخيار الرؤية ثابتة لألعمى فيما اشترى، فإن كان الشيء مما يجس فرؤيته بالجس، وان كان مما ّٕ ُ  

                                                 
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 1
وهــو أن ينــاول : ه وصــورت . ٣/٩:الفتــاوى الهنديــة : ينظــر . عطــاء مــن غيــر لفــظ هــو البيــع باألخــذ واإل: بيــع التعــاطي - 2

از وقد اختلـف الفقهـاء فـي جـو . ١١٤: معجم لغة الفقهاء . قبول للبائع فيناوله البائع السلعة دون إيجاب وال المشتري الثمن 
ًلنـاس سـواء كـان المبيـع يـسيرا أم ثمينـا جـواز ونفـاذ هـذا البيـع فيمـا تعارفـه ا: األول : هذا البيـع علـى ثالثـة أقـوال  وهـو قـول . ً

   .٤/٥: ، والمغني ٥/١٣٤: ينظر بدائع الصنائع . لحنابلة الحنفية وا
: ينظــر . ب أحمــد وبــه قــال مالــك وهــو أصــل مــذه. جــواز ونفــاذ هــذا البيــع ســواء تعارفــه النــاس أو لــم يتعــارفوه :     والثــاني 

: بيـروت، دار الفكـر ) : هــ ٩٥٤ت ) ( الحطـاب (  محمد بن عبدالرحمن المعروف بــأبو عبداهللا محمد بن: مواهب الجليل 
  .٥ـ ٤/٤، والمغني ٤/٢٢٨

ينظـر . يـة واإلماميـة وهو قول الشافعية والظاهر. عدم جواز ونفاذ هذا العقد سواء تعارفه الناس أو لم يتعارفوه :     والثالث 
 الدين جعفـر بـن الشيخ أبو القاسم نجم: مختصر النافع في فقه اإلمامية ، وال٢٣٣ـ ٧/٢٣٢: ، والمحلى ١/٢٥٧:المهذب : 

   .١٤٢: هـ ١٤٠٢، ٢طهران، قم للدراسات اإلسالمية، ط) : هـ ٦٧٦ت ( الحسن الحلي 
غير قـضاء كـان لـه ٕهذا إذا أخذه بقضاء القاضي، وان أخذه ب:  هذا الكالم فيه سقط يمكن القول على ما ذكره الكاساني - 3

   .٥/١٥١: بدائع الصنائع : ينظر . برضاه ألنه أخذه ذلك؛ 
  .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  4
   .٨٣: مختصر الطحاوي ) . وبيع األعمى جائز : ( ـ في قول الطحاوي  5
   .٦/٣٨) جس : ( ، ولسان العرب ١/٦٩٠: فصل الجيم : القاموس المحيط .  المس باليد :الجسـ  6
   .٨٣: مختصر الطحاوي ] . إذا [ ًبدال من ]  إن : [ـ في قول الطحاوي  7



   )٢٤٤   ( ب المصراة                     با_ النص المحقق                      كتاب البيوع     

ّيشم فرؤيته بالشم، وان كان مما يذاق فرؤيته ذوقه إياه، فقام ذلك مقـام الرؤيـة مـن الـصبي ُ ُّ ٕ، وان كـان )١(ٕ
ّالمبيع مما ال يمكن أن يفعل بـه هـذه األشـياء، كالـدار والعقـار، واألشـجار، وغيرهمـا فرؤيتـه أن يوصـف 

، فـإذا وجـد منـه هـذه )٢(ًبـصيراله ذلك، فإذا وصف له ذلك، وكان كما وصف له قام مقام رؤيته لو كان 
األشياء التـي حكمنـا بكونهـا رؤيـة لـه، ثـم اشـتراها كـان رضـى منـه ويبطـل خيـار رؤيتـه، وكـذلك لـو وجـد 

  .منه هذه األشياء بعد الشراء قبل القبض، ثم قبض يكون رضى منه 
  .ر رضيت، يعمل رضاه ويبطل خياره، كما في البصي: ولو وجد هذه األشياء بعد القبض، فقال 

رضـــيت قبـــل وجـــود هـــذه األشـــياء، لــم يبطـــل خيـــاره، كالبـــصير إذا رضـــي قبـــل الرؤيـــة لـــم : ولــو قـــال 
  .يصح، ولو فسخ قبل الرؤية يصح 

، ثـم )٣(يـراهًان بـصيرا يقوم من المبيع في موضع لو ك: وروي عن محمد ـ رحمه اهللا تعالى ـ أنه قال 
  . ًيوصف له، فيكون فاعال أقصى ما قدر عليه 

؛ )٥( كرؤيتــه)٤(]الوكيــل [ ًيوكــل بــصيرا بالرؤيــة، فتكــون رؤيــة : ن الحــسن بــن زيــاد أنــه قــال وروي عــ
  .ألنه عاجز عن الرؤية 

  )٦(]بيع المالمسة والمنابذة والحصاة [ 
يتـراوض الـرجالن :  وبيع المالمسة والمنابذة ال ينعقد بيع، وهما بيعان كانا في الجاهليـة  :)٧(قـال

  السلعة، فإذا أحب المشتري التزام البيع لمسها بيده، فيكون يتساومان : ًشيئا، أي 

                                                 
ًبدال ] البصير [ والصحيح . وقعت في صفحة فيها طمس ) ب ( ،  وفي نسخة )أ ( هكذا جاءت في نسخة ] الصبي [ ـ  1

  ].الصبي[من 
   .٨٣:  الطحاوي رمختص: ينظر . وهو اختيار الطحاوي   قول محمد بن الحسن،ـ هذا 2
. لقــول ألبــي يوســف إال أن أكثــر الحنفيــة ذكــروا ذلــك ا . ٥/٢٩٨: ، وبــدائع الــصنائع ٨٣: لطحــاوي مختــصر ا:  ينظــر - 3

: للقدوري : ، والتجريد ٤٨٥ـ ٤٨٤: للبزدوي : ، وشرح الجامع الصغير ١/٣٤٢: الصغير مع النافع الكبير الجامع : ينظر 
: ، وشـــرح فـــتح القـــدير ٦/٣٤٩: ، والعنايـــة ٤/٢٩: ، وتبيـــين الحقـــائق مـــع حاشـــية الـــشلبي ١٣/٧٧: ، والمبـــسوط ٥/٢٦٠٦
ُإذا كـان ممـا يجـس، مثـل النخـل والـشجر (( بأنـه : وما كـان فـي الجـامع الـصغير : ( في ذلك وقال الجصاص  . ٦/٣٤٩ ّ :

ً مقاما لو كان بصيرا رآه فحتى يقوم وضـع، فال معنى له، وقد كان أبو الحسن ـ رحمه اهللا ـ ينكره؛ ألن قيامه في ذلك الم)) . ً
   .٣/٩٣: للجصاص : مختصر الطحاوي شرح ) . ًاء، ال يستفاد به علما وفي غيره سو

  ] .الكل ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 4
: ، والتجريـــد ٤٨٥ـــ ٤٨٤: للبـــزدوي : ، وشــرح الجـــامع الــصغير ١/٣٤٢: الجـــامع الــصغير مـــع النــافع الكبيـــر :  ينظــر - 5

ــــدائع الــــصنائع ١٣/٧٧: ، والمبــــسوط ٥/٢٦٠٦للقــــدوري  ــــش٥/٢٩٨: ، وب ، ٤/٢٩٤: لبي ، وتبيــــين الحقــــائق مــــع حاشــــية ال
   .٦/٣٤٩: وشرح فتح القدير ، ٦/٣٤٩: والعناية 

  .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  6
ن يتــراوض الــرجال: ة وبيــع المالمــسة والمنابــذة ال ينعقــد بهمــا بيــع، وهمــا بيعــان كانــا فــي زمــن الجاهليــ: ( ـــ قــول الطحــاوي  7

وأمـا المنابـذة،  . ًفيلمسها المشتري بيده فيكون ذلك ابتياعا لها رضي مالكها بذلك، أو لم يرض، فهذه المالمـسةعلى السلعة، 
 يكــون لــه ّيتراوضــان علــى الـسلعة فيحــب مالكهــا إلــزام المــساوم لـه عليهــا إياهــا، فينبــذها إليـه، فيلزمــه بــذلك، والفكـان الــرجالن 

يتراضـون، ويتـساومون علـى = =وهو أنهـم كـانوا: ان أهل الجاهلية يتبايعونه ويسمونه بيع الحصاة كوبيع آخر قد . ارتجاعه 



   )٢٤٥    ( اب المصراة                    ب_ النص المحقق                      كتاب البيوع     

ّمــشتريا لهــا رضــي بــذلك المالــك، أو لــم يــرض، وأمــا المنابــذة  ان علــى وهــو أن الــرجلين يتراوضــ: ً
  .بعد ذلكّالتزام المشتري البيع، فينبذها إليه فيلزمه البيع، وليس له رده لكها امالسلعة، فإن أحب 

وهــو أنهمــا كانــا  يتراوضــان، فــإن أحــب : وبيــع آخــر كــانوا يــسمونه فــي الجاهليــة بيــع الحــصاة 
ّالمــشتري إلتــزام البيــع، وضــع حــصاة علــى الــسلعة، فيــتم البيــع بينهمــا، ولــيس للبــائع فــسخه ورده، 

   .)١(ى اهللا عليه وسلم نهى عن ذلك كلهوالنبي صل

  )٢(]بيع الحمل دون أمه، وبيع األم دون حملها [ 
  . دون أمه، وال بيع األم دون حملها )٣( وال يجوز الحمل:قال 

  الرجل إذا باع جارية وفي بطنها ليس من موالها، أو باع بهيمة وفي بطنها ولد، ولم يذكر ما في 

  .ًل في البيع ما في بطنها تبعا البطن، فإن البيع جائز ويدخ

فـي :  الـبطن فـي العقـود علـى ثـالث مراتـب ولو استثنى ما في البطن بطل البيـع، ثـم اسـتثناء مـا فـي
وجــه العقــد فاســد واالســتثناء فاســد، وفــي وجــه العقــد جــائز واالســتثناء فاســد، وفــي وجــه العقــد واالســتثناء 

  .جائزان

ّأمــا الوجــه الــذي العقــد فاســد واالســتثناء
فهــو البيــع، واإلجــارة، والكفالــة، والــرهن؛ ألن هــذه العقــود  : )٤(

   .)٥(تبطلها الشروط الفاسدة، واستثناء ما في البطن بمنزلة الشرط الفاسد

الهبــة، والــصدقة، والخلــع، والــصلح عــن دم العمــد؛ : ّوأمــا الوجــه الــذي يجــوز العقــد ويبطــل االســتثناء 
  ، ويدخل في العقد األم )٦(دة، فيصح العقد ويبطل االستثناءألن هذه العقود ال تبطلها الشروط الفاس

                                                                                                                                                         

حــصاة عليهــا يجــب لــه البيــع فيهــا علــى صــاحبها، ولــم يكــن لــصاحبها ارتجاعهــا، فنهــى لــسلعة، فــإذا وضــع الطالــب لــشرائها ا
   .٨٣: مختصر الطحاوي ) . عن ذلك كله �رسول اهللا 

صـحيح . )) نهـى عـن المالمـسة والمنابـذة�أن رسـول اهللا : (( بلفـظ  ومـسلممسة والمنابذة أخرجه البخاريـ النهي عن المال 1
 ع المالمـــسة والمنابـــذة، رقـــم  بـــاب إبطـــال بيـــ٣/١١٥١: مـــسلم ، وصـــحيح ٢٠٣٩منابـــذة، رقـــم بـــاب بيـــع ال٢/٧٥٤: البخـــاري 
)).  عــن بيــع الحــصاة وعــن بيــع الغــرر� اهللا نهــى رســول: (( الحــصاة فأخرجــه مــسلم  بلفــظّ، وأمــا النهــي عــن بيــع ١٥١١

  .١٥١٣  والبيع الذي فيه غرر، رقم باب بطالن بيع الحصاة٣/١١٥٣: صحيح مسلم 
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 2
   .٨٣: مختصر الطحاوي ) . وال يجوز بيع الحمل : (  في قول الطحاوي - 3
  ] .فاسد [  ربما سقطت كلمة - 4
موجبه ثبـوت الحكـم فـي فة العقد إلى األمر دخول الولد فيه؛ ألن الحمل تبع لألم في هذه العقود، فكان  ألن موجب إضا- 5

نـه شـرط فاسـد، استثنى الحمل، فقد نفى بعض موجب العقد، واستثناء موجب العقد في هذه العقود مبطل للعقـد؛ ألالكل، فإذا 
   .٣/١٦٤: ، وتحفة الفقهاء ١٢/٧٣: المبسوط : ظر ين. من الشرط، فالشرط الفاسد يبطله وما يتعلق بالجائز 

ً، فيكــون شــرطا فاســدا، وهــذه اء ألن موجبــه أن يثبــت الحكــم فــي الكــل، وقــد نفــى بعــض الموجــب باالســتثنا- 6 لعقــود ال تبطــل ً
  .المصدران نفسهما . بالشروط الفاسدة



   )٢٤٦       ( باب المصراة                 _ النص المحقق                      كتاب البيوع     

  .بطن يصح العتق ولم يصح االستثناء ما في ال)١(]واستثنى [ ًا وكذلك العتق إذا أعتق الجاريةوالولد جميع
الوصــية، إذا أوصــى بجاريــة واســتثنى مــا فــي بطنهــا يــصح؛ ألن : ًذي يجــوز كالهمــا جميعــا ّوأمــا الــ

ًالوصية أخت الميراث، وقد جعل الجارية وصية وما في بطنها ميراثا، والميراث يجري فيما في  البطن، 
 ولــيس كمــا أوصــى بجاريــة لرجــل واســتثنى خــدمتها وغلتهــا للورثــة، فالوصــية صــحيحة واالســتثناء باطــل؛

  .ألن الغلة والخدمة ال يجري فيها الميراث بدون األصل 
أال ترى أنه لو أوصى بخدمتها وغلتها إلنسان ومات الموصى له بعد ما صحت الوصية بها، فإنهـا 

   . )٢(تعود إلى ورثة الموصي، وال تكون الغلة والخدمة موروثة عن الموصى له
ًألة بحالها، فإن الولد يكون موروثـا عـن الموصـى لو أوصى بما في بطن جاريته إلنسان والمس: وبمثله

   الموصى له بالولد عاد إلى وارثه له، ولو أوصى برقبتها إلنسان وبما في بطنها آلخر فمات
ولــو أوصــى برقبتهــا إلنــسان وبغلتهــا وخــدمتها آلخــر، ثــم مــات الموصــى لــه بالغلــة والخدمــة، فالغلــة 

 الموصى له بالخدمة والغلة مات قبل الموصـي، أو عادت إلى صاحب الرقبة دون الموصى له، وكذلك
ّرد وصيته، وقد أوصى برقبتها آلخر، فإن الغلة والخدمة تعود إلـى الموصـى لـه بالرقبـة وال تكـون لورثـة 

  .الموصي 
ّلــو أن الموصــى لــه بالولــد إذا مــات قبــل مــوت الموصــي، أو رد الوصــية، لــم يعــد ذلــك إلــى : وبمثلــه 

  .ن يعود إلى ورثة الموصي، فكذلك افترقا الموصى له بالرقبة، ولك
ّولــو وقــع العقــد علــى مــا فــي الــبطن، أمــا عقــد البيــع ال يجــوز
ٕجــوز وان ، وكــذلك الكتابــة عليــه ال ت)٣(

   . )٦(ٕ، وان سلم مع األم إلى الموهوب له)٥(]ال تجوز [ ، وكذلك الهبة والصدقة )٤(قبلت األم عنه
   .)٧(ة، وعليه مهر المثلولو تزوج عليه امرأة، فالتسمية باطل   

                                                 
  ] .استثنا ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 1
أجيــب . أن الخدمــة يــصح إفرادهــا بالوصــية فيجــب أن يــصح اســتثناؤها :  وأورد علــى األصــل : (لهمــامل الكمــال بــن ا قــا- 2

يلـزم كـل مـا ال يـصح ًكل ما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة فـي اإلجـارة، ولـم : بمنع لزوم ذلك بدليل قولهم 
ت ال يـصح، صى له بعد موت الموصي، والعقد بعد المـوًأجرة، وبأن الوصية ليست عقدا حتى صح قبول الموًثمنا ال يصح 
ًفال يرد نقضا    . ٦/٤٥٠: شرح فتح القدير) . ّ

. فـراد، ال يجــوز اسـتثناؤه مـن البيــع ألنـه بمنزلـة مـن بــاع األصـل دون يـدها ورجلهــا، وألن كـل مـا ال يـصح بيعــه علـى اإلن- 3
   .٣/٩٦: للجصاص : الطحاوي شرح مختصر 

: المبــسوط . ل، والقبــول منــه ال يتــصورغيــر معلــوم الوجــود والحيــاة، وال واليــة ألحــد عليــه فــي القبــو ألن مــا فــي الــبطن - 4
٨/٦١.   
  ] .ال يجوز ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 5
يكــون لــداء فــي الــبطن  ألنــه ال وجــه لتــصحيحه للحــال الحتمــال الوجــود والعــدم؛ ألن انتفــاخ الــبطن قــد يكــون للحمــل وقــد - 6

   .٦/١١٩: بدائع الصنائع . التمليك بالهبة مما ال يحتمل اإلضافة إلى وقت فبطل ه، وألن وغير
، فإنـه لـو خالعهـا علـى  وما في البطن ليس بمال متقوم، وهذا بخالف الخلـعًرط صحة التسمية كون المسمى ماال ألن ش- 7

الخلــع = =ين فــي وأحــد العوضــباالنفــصالًطن بغــرض أن يــصير مــاال جاريتهــا صــحت التــسمية؛ ألن مــا فــي الــبمــا فــي بطــن 
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ولـــو صـــالح مـــن القـــصاص علـــى مـــا فـــي الـــبطن، فالـــصلح صـــحيح وبطـــل القـــصاص، والتـــسمية فاســـدة، 
  .بمال، والولد في البطن ليس  بمال ويكون للمولى على القاتل الدية؛ ألن هذه العقود  تصح على ما ليس

ٕولو أعتق ما في البطن يصح إذا علم أنه كان موجودا في البطن وقت العتق، وانما يعلـم وجـوده إذا  ً
ًجاءت به ألقل مـن سـتة أشـهر مـن وقـت العتـق، واذا جـاءت بـه لـستة أشـهر فـصاعدا ال يعتـق؛ ألنـه ال  ٕ

   زوج فحكم )١(]من [  إذا كانت األمة في عدة ّيعلم وجوده وقت العتق، فال يقع العتق بالشك إال

ٕبوجود الولد إلـى سـنتين مـن وقـت الفـراغ فـي حـق ثبـوت النـسب، فكـذلك فـي حـق العتـاق، وانمـا جـاز 
  .وقوف، وكذلك الوصية بما في البطن الرق، وما في البطن م)٢(عتق ما في البطن؛ ألن العتق يالقي

از، أو على ما في بطن بهيمتها، فـالخلع واقـع، وللـزوج ولو خالع امرأته على ما في بطن جاريتها ج
ًالولــد إذا كــان موجــودا وقــت الخلــع، وان لــم يكــن موجــودا كمــا إذا جــاءت بــه لــستة أشــهر فــصاعدا، فــال  ً ًٕ

إن قالت اخلعني على ما في بطن جاريتي، ولم تقل من : سبيل للزوج على ما في البطن، ولكنه ينظر 
ّ قالـت مـن ولـد، فإنـه يرجـع عليهـا بمـا سـاق إليهـا مـن المهـر؛ ألنهـا غـرت ولد، فـال شـيء لـه عليهـا، ولـو ٍ

ّزوجهــا حيــث قالــت مــن ولــد ولــيس فــي بطنهــا ولــد، فــإذا لــم تقــل مــن ولــد  فلــم تغــره ، هــذا كمــا قلنــا فــي )٣(ٍ
ًالمرأة إذا قالت لزوجها اخلعنـي علـى مـا فـي يـدي، أو قالـت علـى مـا فـي صـندوقي هـذا ولـم تـذكر مـاال، 

ٕفيــه شــيء فهــو للــزوج، وان لــم يكــن فيــه شــيء، فــال يرجــع الــزوج عليهــا بــشيء؛ ألنهــا لــم تغــره فــإن كــان 
ّحيث لم تسم ماال، فأما إذا قالت اخلعني على ما في صندوقي هـذا مـن متـاع، فـإن كـان فيـه شـيء مـن  ً 

  .ٕمتاع فهو له، وان لم يكن فيه شيء رجع عليها بما ساق إليها من مهر
  )٤(]بيع الشيء في غالفه [ 
  . الفحل )٥(]عسب [  وال يجوز بيع اللبن في الضرع، وال بيع :قال 

    
                                                                                                                                                         

 ّالطالق، فالعوض اآلخر كذلك يحتمل اإلضافة، فإذا سمى ما فـي الـبطن، فكأنـه أضـاف التـسمية إلـىيحتمل اإلضافة، وهو 
ّالعوضــين ال يحتمــل اإلضــافة، فــالعوض اآلخــر كــذلك، والمــسمى فــي الحــال لــيس بمــال، مــا بعــد االنفــصال وفــي النكــاح أحــد 

   .٥/٨٣: المبسوط .  المثل فكان لها مهر
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 1
   .٥/١٠٣: كما جاء في حاشية الشلبي مع تبيين الحقائق ] ينافي [ والصحيح . هكذا جاءت في النسختين ] يالقي  [ - 2
جهـا بـل الـزوج هـو الـذي غـارة لزو ـ ألنها ذكرت ما في بطنها وقد يكون في بطنها مال متقوم وقد ال يكـون فلـم تـصر بـذكره 3

    .٣/١٤٨: ، وبدائع الصنائع ٦/١٨٨: المبسوط . والرجوع بحكم الغرور منها، فال يرجع عليها بشيء ّغر نفسه، 
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 4
ْالعــسب ] . عــسيب ) . [ أ (  مــا بــين المعقــوفين فــي نــسخة - 5 ال منــه عــسبت ل، يقــالكــراء الــذي يؤخــذ علــى ضــراب الفحــ: َ

: البـن سـالمغريـب الحـديث : ينظـر . أو هـو الـضراب نفـسه، أو مـاؤه، أو نـسله . عـسبا، إذا أعطيتـه الكـراء الرجل، أعسبته 
والمعنــى  . ٢/٦٠٠: بــاب العــين : ، والمعجــم الوســيط ٣/٢٣٤: بــاب العــين والــسين : غريــب األثــر ، والنهايــة فــي ١/١٥٥

ًلعسب في اللغة وان كان اسما للضراب لكن ال يمكن حمله عليه؛ ألن ذلك ليس بمنهي االمقصود هو األول هو الكراء؛ ألن  ٕ
  .٤/١٧٥: بدائع الصنائع. قام العسب مقامه ّعسب الفحل إال أنه حذف الكراء وأطع النسل، فكان المراد منه كراء عنه من ق
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 ســنبلها، أو >١٣٥و <ًأنــه إذا بــاع شــيئا فــي غالفــه قبــل اإلزالــة ال يجــوز إال الحنطــة فــي: األصــل 
، كمـا إذا )٢(، والذهب في ترابه، والفضة في ترابها بخالف جنـسها مـن الـثمن)١(لحبوب في سنبلهاسائر ا

ّباع لبنا في الضرع، أو لحما في الشاة الحية، أو شحمها، أو لبنهـا، أو أكارعهـا ً ، أو جلودهـا، أو بـاع )٣(ً
ً، أو دهنــا فــي هــذا السمــسم، أو عــصيرا فــي هــذا العنــب، ةًدقيقــا فــي هــذه الحنطــ ًأو ســمنا فــي اللــبن، ومــا ً

ّأشبه ذلك في هذه األشياء التي هي في خلقها من حيث ال يمكن أخذها وقبضها إال بإفـساد الخلقـة، وال 
  .يجوز البيع فيها 

ً ظاهرا متصال بغيره ًفيما إذا باع شيئا[   ً[)٤(  
ًولو باع شيئا ظـاهرا متـصال بغيـر ً ّ البيـع، إال الـصوف ّ إن لـم يكـن فـي تمييـزه مـضرة، وال لغيـره، جـازهً

 : ـ رضي اهللا عنهما ـ أنه )٦(؛ لخبر عبد اهللا بن عباس)٥(ًعلى ظهر الغنم، فإنه ال يجوز بيعه استحسانا
   .)٨(يجوز: ، والقياس )٧()نهى عن بيع ذلك ( 

                                                 
   .٥/٢٤٠٨: للقدوري : جريد الت.  ألن الغرر ما الغالب منه عدم السالمة، وهذا ال يوجد في السنبل - 1
  .٥/٢٤٠٥: للقدوري : التجريد . لة تراب الصاغة يجوز بيعه بغير جنسه، فإذا بيع بجنسه لم يجز البيع؛ لعدم المماث- 2
: نهايـة فـي غريـب األثـر ال.  وهو جمع أكرع جمع كراع، وهو مستدق الـساق العـاري مـن اللحـم، يـذكر ويؤنـث :األكارع  - 3

   .٨/٣٠٧) كرع : ( ، ولسان العرب ٤/١٦٥: لراء مع اباب الكاف 
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 4
   .٥/٠٩٤األصل :  ينظر - 5
ابـن عـم رسـول اهللا  هو عبداهللا بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم، حبـر األمـة الـصحابي الجليـل :عبداهللا بن عباس  - 6
ًروى ألفـا ، )هم فقهه في الدين وعلمه تأويلهالل: ( قه، ودعا له، فقال  من ري� قبل الهجرة وحنكه رسول اهللا ٣، ولد سنة  �

أبـو عمـر يوسـف : في معرفـة األصـحاب االستيعاب : ينظر في ترجمته . هـ بالطائف ٦٨وستمائة وستين حديثا، توفى سنة 
، ٢/٣٥٠: هـــ ١٣٢٨، ١ادة، طالقـاهرة، مطبعــة الــسع: )هـــ٤٦٣ت ( معــروف بــابن عبـد البــر بـن عبــداهللا بــن محمـد النمــري ال

: ، تحقيــق  )هـــ٧٤٨ت ( محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قايمــاز الــذهبي : ّالقــراء الكبــار علــى الطبقــات واألعــصار ومعرفــة 
الني أحمد بن علي بـن حجـر العـسق: ، واإلصابة ٤٦ـ ١/٤٥: هـ١٤٠٤، ١يروت، مؤسسة الرسالة، طببشار عواد معروف، 

  .٢/٣٣٠: هـ ١٣٢٨، ١السعادة، طمطبعة : القاهرة ) :  هـ ٨٥٢ت ( 
هللا صــلى اهللا عليــه نهــى رســول ا: ( عــن ابــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا، قــال :  أخرجــه البيهقــي والــدار قطنــي والطبرانــي - 7

: سـنن البيهقـي)  لـبن فـي ضـرع الثمرة حتى يبدو صالحها، أو يباع صـوف علـى ظهـر، أو سـمن فـي لـبن، أووسلم أن تباع 
فروخ ولـيس تفرد برفعه عمر بن : ، وقال فيه ١٠٦٣٩ وف على ظهر الغنم، رقملنهي عن بيع الصاباب ماجاء في ٥/٣٤٠

رســله أ: ، وقــال فيــه٤٢، ٤٠ كتــاب البيــوع، رقــم ٣/١٤: ي وســنن الــدار قطنــ. ًوكيــع، ورواه موقوفــا بــالقوي، وقــد أرســله عنــه 
ين، وال عمـر بـن فـروخ وثقـه ابـن معـ: جـر وقـال ابـن ح . ٣٧٠٨ ، رقـم٤/١٠١: لمعجـم األوسـط واوكيع عن عمر بن فـروخ 

نقـل شـيخنا الـذهبي : وقال الزيلعي  .٣/٦: يصح به البيع ما باب : التلخيص الحبير . ّإال بهذا اإلسناد  �يروى عن النبي 
 وقـد رجـح ابــن الملقـن وابــن حجـر أنــه  .٤/١١: نـصب الرايــة . عــن أبـي داود وابـن معــين وأبـي حــاتم عمـر بــن فـروخ توثيـق 
   .٢/١٥٠: ، والدراية ٢/٥٢: خالصة البدر المنير. ف موقو

: بـدائع الـصنائع  . ّ روي عن أبي يوسف ـ رحمه اهللا ـ أنـه جـوز بيعـه والـصلح عليـه؛ ألنـه يجـزه قبـل الـذبح، فيجـوز بيعـه- 8
   . ٣/٤٣: الهداية. ي اهللا عنهما ـ حجة على أبي يوسفحديث ابن عباس ـ رض: وقال المرغيناني. ٥/١٤٨
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ًإذا بــاع القــوائم علــى رؤوس األشــجار قبــل القطــع، أو ثمــارا علــى رؤوس األشــجار، أو بنــاء : نــه وبيا
الــــــزرع والبقــــــل، ومــــــا أشــــــبههما قبــــــل الــــــدار دون األرض، أو األشــــــجار دون األرض، وكــــــذلك إذا بــــــاع 

  .، فالبيع جائز )١(]الجذاذ[

ًوبمثله لو باع جذعا لـه فـي سـقف، أو آجـرا ، فـال )٤(ًاعـا فـي كربـاس، أو ديبـاج حـائط، أو ذر)٣( فـي)٢(ًُ
ّيجوز بيعه، وان حصل في ملكه؛ ألجل المـضرة، وان رضـي بالـضرر ونزعـه وسـلمه إلـى المـشتري بعـد  ٕ ّٕ

ّ، إال إذا كان فصله وميزه بعد الفسخ، فال يجبر على األخذ)٥(البيع، ويجبر المشتري على األخذ ّ)٦(.  

  )٧(] من شيء مشاع بيع جزء[ 
ًوان كانت دارا، أ ًو أرضا بين رجلين مشاعا غير مقسوم، فباع أحدهما قبل القسمة شيئا منها بعينـه، ٕ ً ً

أو قطعة بعينهـا، فـالبيع ال يجـوز، ال فـي نـصيبه، وال فـي نـصيب صـاحبه؛ ألن جـواز البيـع فـي نـصيبه 
ّمنهــا مــضرة لــصاحبه
، بخــالف مــا إذا بــاع جميــع نــصيبه مــن الــدار واألرض، فــالبيع جــائز؛ ألنــه ال )٨(

  .ًة لصاحبه؛ ألن المشتري يكون شريكا له بمنزلة البائع ّمضر

ًولو كان زرعا بين رجلين، أو ثمارا بينهما في األرض لهما حق الترك فيها   اإلدراك، )٩(]إلى وقـت [ ً
ّفباع أحدهما نصيبه قبل اإلدراك ال يجوز بيعه؛ ألن في تسليمه مضرة لصاحبه؛ ألنه يؤمر بالقطع في 

  .ّعد اإلدراك جاز البيع؛ ألنه ال مضرة لصاحبه فيه الحال، ولو كان ب

  
     

  
                                                 

  ] .الجزاز ) [ أ ( ما بين المعقوفين في نسخة  - 1
ّ بــضم الجــيم وتــشديد الــراء، لفــظ معــرب واحدتــه آجــرة؛ الطــين يــشوى بالنــار ويــستخدم فــ:آجــر - 2 ي البنــاء، ويعــرف بــاللبن ُ

جـم لغـة ، ومع٦: الهمـزة مـع الجـيم ومـا يثلثهمـا : ، والمـصباح المنيـر ٢١: الهمـزة مـع الجـيم : المغـرب . وبالقرميـد المشوي، 
   .٣٥: الفقهاء 

  ) .ب ( مكررة في نسخة ] أو آجرا في  [ - 3
: ، والمصباح المنيـر ١٥٩: الدال مع الباء الموحدة : المغرب . ، ويقال هو معرب م ثوب سداه ولحمته إبريس: الديباج - 4

   .٢١٢: ، ومعجم لغة الفقهاء ١٨٨: الباء وما يثلثهما الدال مع 
المبـسوط .  صـفة المبيـع ٕلمانع من صحة البيع زال قبل تقرره، وانما يجبر المشتري على األخذ لتغيرـ البيع صحيح؛ ألنه ا 5
   .٣/٣٣: وتحفة الفقهاء ، ١٣/٢٧: 
   .٥/١٦٨: بدائع الصنائع . ّـ ألنه ال مضرة بالفصل والتمييز  6
  .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  7
ّـ أما في نصيبه خاصة فظاهر، وأما في نص 8   . المصدر نفسه . ًيب صاحبه فألن فيه ضررا بصاحبه بإحداث زيادة شركة ّ
  ] .لوقت ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  9



   )٢٥٠   ( ب المصراة                     با_ النص المحقق                      كتاب البيوع    

  )١(]بيع عسب الفحل [  
    استئجار علىه؛ ألن)٤(، وال يجوز بيعه، وال يجوز إجارته)٣( الفحل، فهو إنزاؤه)٢(وأما عسيب

  .ًاستهالك األعيان، فال يجوز، كما إذا استأجر كرما ليأكل ثمرته 

  )٥(]خيار الرؤية [ 
   .)٦(ً ومن اشترى شيئا لم يره، فله الخيار إذا رآه:قال  

   .)٨( ـ رحمهم اهللا تعالى ـ وله في ذلك خيار الرؤية)٧(شراء ما لم يره جائز عند علمائنا

ً يجوز الشراء إذا كان غائبا إال إذا رآه، أو جزءاال: )٩(]رضي اهللا عنه [ وعند الشافعي   . )١١(منه )١٠(ًّ

، )١٢(إن كـان لـم يتغيـر عــن حالـه فلـيس لـه خيـار الرؤيــة: ولـو رآه قبـل الـشراء ثـم اشـتراه، فإنــه ينظـر 
ّوان تغير عن حاله، واتفقا على التغيير ثبت له الخيار ٕ)١٣(.   

                                                 
  .ما بين المعقوفين من زيادتي  ـ1
ْعسب [ هكذا جاءت في النسختين والصحيح ] عسيب [ ـ  2    .٨٢: مختصر الطحاوي :  ينظر] .َ
   .  ٩٢: ، ومعجم لغة الفقهاء ١٥/٨٣: المبسوط .  إذا جعله يثب على األنثى وهو إنزاء الفحل،: اإلنزاء ـ  3
ــ وذلــك لمــا جــاء 4 صــحيح )) . الفحــل نهــى النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم عــن عــسب ((  عــن ابــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا ـ

إلنـاث ول علـى اوهـو أخـذ المـال علـى الـضراب وهـو إنـزاء الفحـ . ٢١٦٤باب عسب الفحـل، رقـم الحـديث ٢/٧٩٧: البخاري 
بمقابلـة المـاء، وهـو مهـين ال قيمـة له،والعقـد عليـه باطـل؛ ألنـه يلتـزم مـا ال يقـدر علـى الوفـاء بـه، وهو حرام، فإنه يأخـذ المـال 

   .  ١٥/٨٣: المبسوط . ًوهو ينبني على نشاط الفحل أيضا و اإلحبال، فإن ذلك ليس في وسعه، وه
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 5
   .٨٤: مختصر الطحاوي ) . ومن اشترى ما لم يره، فله فيه خيار الرؤية : ( ل الطحاوي  قو- 6
: ، والمبـــسوط٥/٢٢١٣: للقـــدوري : ، والتجريـــد ٢٧٧: ، وخزانـــة الفقـــه ١٥٣٣ ـ ٣/١٥٣٢: مختلـــف الروايـــة :  ينظـــر - 7

   .١٠٤ـ ٢/١٠٢: الفقهاء ، وتحفة ١٣/٧٠
 كتـاب البيـوع، رقـم ٥ ـ ٣/٤ :سـنن الـدارقطني )) . ًا لم يره، فله الخيار إذا رآه من اشترى شيئ: (( � ـ لما روي عن النبي 8
يضع األحاديث، وهذا باطل والصحيح من قول ابـن سـيرين، : ، والحديث موضوع فيه عمر الكردي، قال الدار قطني١٠، ٨

  .٤/٩: نصب الراية .ّوالراوي عن الكردي داهر بن نوح وهو ال يعرف ولعل الجناية منه: وقال ابن القطان
  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  9

  ] .جزءا [ بدال من ] جزؤا ) [ ب ( ـ في نسخة  10
   .٨/١٧٢: للشافعي : األم : ينظر  ـ 11
علــى مــا رآه مــن الــصفة ـــ ألن خيــار الرؤيــة فــي شــراء مــا لــم يــره إنمــا ثبــت للجهــل بــصفات المعقــود عليــه، فــإذا كــان المبيــع 12

حاشـية الـشلبي مـع تبيـين . بصفاته بالرؤية السابقة، فانتفى الموجب للخيار بالرؤية المتقدمة، فلـم يبـق لـه الخيـار لعلم يحقق ا
   .٤/٣٠: الحقائق 

ًـ ألنه إذا تغير عن حاله فقد صار شيئا آخر، فكان مشتريا شيئا لم يره، فله الخيار إذا رآه  13 ً    .٥/٢٩٣: بدائع الصنائع . ً



   )٢٥١        ( باب المصراة                _ يوعالنص المحقق                      كتاب الب    

ّقد تغيـر عـن حالـه، فـالقول قـول البـائع : ّلم يتغير عن حاله، قال المشتري : ولو اختلفا، فقال البائع 
   .)١(ّأنه لم يتغير، وال يثبت للمشتري خيار الرؤية

  .)٢( المشتري، فالقول قول المشتريإنه قد رآه قبل الشراء، وأنكر: و اختلفا في الرؤية، فقال البائع ول
ٍ، أو كـم)٣(ٍولو رأى ثوبين في يدي رجل، ثم اشترى منه أحدهما بعينه فـي سـفط  يثبـت )٥(، أو لفافـة)٤(ُ

ًإن لـم يـسم لكـل واحـد منهمـا ثمنـا علـى حـدة، : ًخيار الرؤية، ولو اشتراهما جميعا في لفافة، فإنـه ينظـر  
يثبت له خيار الرؤية، ولو اشتراهما بصفقتين كل واحد بعشرة، فإنـه ّأو سمى لكن ثمنهما متفق، فإنه ال 

ال يثبــت لــه خيــار الرؤيــة، ولــو كانــت األثمــان مختلفــة إذا اشــترى أحــدهما بعــشرة، واآلخــر بعــشرين، فلــه 
   . )٦(ًفيهما جميعا خيار الرؤية؛ ألنه ال يعلم المشترى بعشرة من المشترى بعشرين

  )٧(]المشترى خيار الرؤية في رؤية بعض [ 
َولو اشترى شيئا قد رأى بعضه، ولم ير بعضه، فإن كان الشيء مما يجري فيه النموذج ، كالكيلي )٨(ً

  ّ خيار له إال إذا وجد البقية بخالف ما )٩(]فال [ والوزني، فتكون رؤية بعضه كرؤية كله، 

      

                                                 
ًل عدم التغيير والتغيير عارض، فكان البـائع متمـسكا باألصـل والمـشتري مـدعيا أمـرا عارـ ألن األص 1 ً ًضـا، فكـان القـول قـول ً

ى التغير يدعي ّمع يمينه؛ ألن حق الرد أمر يجري فيه البدل واإلقرار فيجري فيه االستحالف؛ ألن المشتري بدعوالبائع لكن 
 إن ادعـى المـشتري: إال أن السرخـسي، قـال  . ٥/٢٩٣: بـدائع الـصنائع . كـر ينكر، فكـان القـول قـول المنحق الرد، والبائع 

يمينه إلنكاره وعلى المشتري البينة، وهذا إذا كانت المدة قريبة يعلم أنه ال يتغيـر فـي مثـل تلـك التغيير، فالقول قول البائع مع 
   .١٣/٧٣: المبسوط . قول المشتري ّ فأما إذا تطاولت المدة فالقول المدة،

 وألن البـائع بـدعوى ً ألن عدم الرؤيـة أصـل والرؤيـة عـارض، فكـان الظـاهر شـاهدا للمـشتري، فكـان القـول قولـه مـع يمينـه،-2
   .٥/٢٩٣: بدائع الصنائع . عليه إلزام العقد والمشتري ينكر، فكان القول قوله الرؤية يدعي 

 الـشجر ونحـوه، توضـع فيـه ساء، أو وعاء من قـضبانوعاء كالجوالق يوضع فيه الطيب وما أشبهه من آالت الن: السفط ـ  3
   .١/٤٣٣: باب السين : ، والمعجم الوسيط ٢٢٦: السين مع الفاء : المغرب : ينظر .  ونحوها ةكالفاكهاألشياء 

بــاب : معجــم الوســيط ، وال٦/٦٧١: الكــاف والمــيم : المحكــم المحــيط األعظــم .  مــدخل اليــد ومخرجهــا مــن الثــوب :الكــم ـــ  4
   .٢/٧٩٩ : الكاف

ر الــذي يلــف بــه الميــت فــوق  واحــدة لفــائف، وهــي مــا يلــف علــى الرجــل مــن خرقــة وغيرهــا، أو هــي الثــوب الكبيــ:لفافــة  - 5
   .٣٩٢: ، ومعجم لغة الفقهاء ٥٥٦: المصباح المنير الالم مع الفاء وما يثلثهما . واإلزار القميص 

حيـث سـاوى بينهمـا فـي ألنه عالم بأوصـاف المعقـود عليـه حالـة الـشراء ـ في حالة تساوي األثمان ال يثبت له خيار الرؤية؛  6
وأما في حالة اختالف األثمان فيثبت له خيار الرؤية؛ ألنه ربما يكون األردأ بأكثر . دليل تساويهما في الوصف الثمن؛ ألنه 
  .يرة ً نقال عن الظهيرية والذخ٤/٦٠: رد المحتار على الدر المختار . ال يعلم الثمنين وهو 

  .  ما بين المعقوفين من زيادتي - 7
.  ال تغييـر فيـه بزيـادة  بفتح النون مثل الشيء الذي يعمل عليه، وهو تعريب نموذه، والصواب النمـوذج؛ ألنـه:النموذج  - 8

   .٦٢٥النون مع الميم وما يثلثهما : ، والمصباح المنير ١/٢٦٦: فصل النون : المحيط القاموس 
  ] .وال ) [ أ ( فين في نسخة  ما بين المعقو- 9



   )٢٥٢     (                  باب المصراة  _ النص المحقق                      كتاب البيوع    

، فحينئذ يثبت له خيار العيب دون خيار الرؤية، سواء كان ذلك في وعاء واحد، أو في )١(رآه إلى سيء
ٕأوعية مختلفة بعد أن كان كله من جنس واحد على صفة واحدة، وان كان من أجناس مختلفة، أو على 

ا بعشرة، فما لم يـر كـل جـنس، أو كـل نـوع، فلـه أوصاف مختلفة، أو اشتراهما بصفقتين كل واحدة منهم
  .خيار الرؤية 

؛ )٣( رؤيــة بعــضه كرؤيــة كلــه)٢(]تكــون [ وأمــا الجــوز والبــيض الــذي هــو عــددي متقــارب، فينبغــي أن 
 لـــه الخيـــار فـــي )٥(]وأثبـــت [  ذكـــر فـــي مختـــصره )٤(]رحمـــه اهللا [ ألنـــه غيـــر متفـــاوت، غيـــر أن الكرخـــي 

   .)٦(اوتالباقي، فجعله كالعددي المتف
 هــروي، أو )٧(ًولـو اشــترى جماعـة شــيئا مـن العــددي المتفــاوت، كمـا لــو اشـترى قطيــع غـنم، أو جــراب

ًجماعة عبيد، أو جواري، أو إبال، أو غنما، أو بقرا، أو غيرها، فرأى جميعها إال واحدا منها، فـال يبطـل  ً ً ً
 برؤيـــة بعـــضه يـــستدرك صـــفة ّخيـــاره، ولـــه أن يـــرد الكـــل أو يمـــسك بخـــالف المـــسألة األولـــى؛ ألن هنـــاك

  .البقية، وههنا برؤية البعض ال يستدرك صفة البقية فافترقا 
، ولـيس )٩( الكـل ولـم ينـشرها)٨(ولو اشترى جماعة ثياب ورأى أطراف الثياب في جـراب، أو رأى طـي

ً ونحــوه، أو كــان ثوبــا واحــدا فــرأى ظــاهره، ولــم ينــشره بطــ)١٠(فيهــا موضــع مقــصود إليــه الرؤيــة، كــالعلم ل ً
  .خيار الرؤية 

                                                 
ت، فبرؤيــة الــبعض ألن المكيــل أو المــوزون مــن جــنس واحــد ال يتفــاو] . ســيء [ بــدال مــن ] ســر ) [ ب (  فــي نــسخة - 1

ًمعلومــا، واألصــل أن كــل مــا يعــرض بــالنموذج فرؤيــة جــزء منــه يكفــي إلســقاط الخيــار فيــه ومــا ال تــصير صــفة مــا بقــي منــه 
واحد منهما إلسقاط الخيار، وفيما يعرض بالنموذج إنما يلزم إذا كان ما لم يـره مثـل مـا رؤية كل  بالنموذج فال بد من يعرض
: المبسوط.  تغير لم يتم الرضا به الخيار؛ ألنه إنما رضي بالصفة التي رأى، فإذاجود، فإن كان أدنى مما رأى، فله رآه أو أ
١٣/٧٢.   

  .] يكون ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 2
ً ألن التفاوت بين صغير البيض والجوز وكبيرهما ملحق بالعـدم عرفـا وعـادة وشـرعا؛ ولهـذا ألحـق- 3  بالعـدم فـي الـسلم حتـى ًً

ًفيها عددا عند أصحابنا الثالثة خالفا لزفر جاز السلم     .٥/٣٩٤: بدائع الصنائع . ً
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 4
  ] .فأثبت ) [ أ ( ي نسخة  ما بين المعقوفين ف- 5
وذكــر فيــه  . ٤/٢٦: ، وتبيــين الحقــائق مــع حاشــية الــشلبي ٥/٢٩٤: ، وبــدائع الــصنائع ٢/٨٧: تحفــة الفقهــاء :  ينظــر - 6

  .آحاده، فال يستدل برؤية بعضه على غيره من جنسه لتفاوت : وجه قوله 
   .١/١١٤: باب الجيم : ، والمعجم الوسيط ١١/٣٧ :ةتهذيب اللغ.  وعاء من جلد ونحوه، يحفظ فيه الزاد :الجراب  - 7
الطـاء مـع : ألعظـم المحكـم والمحـيط ا.  نقيض النشر من طوى يطوي طية، وهو الثوب الذي يعطف من وسـطه :الطي ـ  8

  .٢٥٤ـ ١/٢٥٣: الياء والواو
   .٥/٢٠٨) نشر : ( لسان العرب .  خالف الطي، ونشر الثوب ينشره نشرا، ونشره بسطه :النشر  - 9

، ١٢/٤٢٠) علــم : ( عـرب لــسان ال.  رســم وعالمـة فــي الثـوب مــن طـراز ونحــوه، وضـعت لــه أمـارة يعــرف بهـا :العلـم  - 10
   .٢/٦٢٤: باب العين : ، والمعجم الوسيط ٤٢٧العين مع الالم وما يثلثهما : المنير والمصباح 
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ً فرأى حائطها خارج الدار، فليس له أن يردها بخيار الرؤية، وكذلك لو اشترى بستانا ًولو اشترى دارا ّ
، )١( خيـار الرؤيـة هكـذا فـي ظـاهر الروايـةفرأى حوائطه خارج الباب، أو رأى أطراف األشجار، فليس لـه

المقـــصود مـــن الـــدار داخلهـــا، وكـــذلك :  أنكـــروا هـــذه الروايـــة، وقـــالوا )٢(]رحمهـــم اهللا [ وبعـــض مـــشايخنا 
ّ كمـا لـو اشـترى ثوبـا ذا علـم، فـرأى كلـه إال علمـه، فـال يبطـل خيـاره؛ )٣(البستان، فال يبطل برؤية الخـارج ً
  .رؤية ألن العلم مقصود ويقصد إليه بال

  )٤(]ما يبطل خيار الرؤية وما ال يبطل [ 
ًولو اشترى عبدا أو جارية فرأى شخصها ولم ير وجههـا، فلـه الخيـار إال إذا رأى وجههـا؛ ألن الوجـه 

   .)٥(مقصود، ولو رأى وجهها ولم ير شخصها، فال خيار له

   .)٦(وكذلك إذا رأى علم الثوب ولم ير غيره، فال خيار له
ّ حلوبــا، أو نعجــة، أو ناقــة حلوبــا فــرأى كلهــا ولــم يــر ضــرعها، وكــان فــي صــرة، فلــه ًولــو اشــترى بقــرة ً ًً ً

   .)٧(ّالخيار إال إذا رأى الضرع؛ ألن الضرع من الحلوب مقصود
   .)٩(ً، أو شيئا منه)٨(]ظهرها [ ولو اشترى شاة لألكل، فال يبطل خياره ما لم ير

                                                 
   .١/٣٦٨: الجامع الصغير مع النافع الكبير للكتوي :  ينظر - 1
  ) .أ ( ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  - 2
ّ فأمـا إذا كـان تأويـل مـا ذكـر فيمـا إذا لـم يكـن فـي داخـل الـدار أبنيـه،: إن مـشايخنا قـالوا :  ذكر عـالء الـدين الـسمرقندي - 3

انـه، فـإن  زموذكر القدوري أن أصحابنا قالوا إن أبـا حنيفـة أجـاب علـى عـادة أهـل الكوفـة فـي: تسقط، ثم قال فيها أبنية، فال 
األشـجار ٕتختلف من حيث التقطيع والهيئة، وانما تختلف من حيث الصغر والكبر، وكذا من حيث صغر دورهم وبساتينهم ال 

ّ، وأمـا ٢/٨٥: تحفـة الفقهـاء . الخارج ورؤية رؤوس األشجار، وعادة سائر البلـدان بخـالف هـذا وكبرها، وذلك يحصل برؤية 
فقـد : ( وقـال الكمـال بـن الهمـام  . ٥/٢٩٤: بـدائع الـصنائع . ًالكرخـي بـدال مـن القـدوري لكاساني، فقد ذكر ذلك وعزاه إلى ا

: المقصود من البـستان باطنـه، فـال يكتفـي برؤيـة ظـاهره، وفـي جـامع قاضـي خـان :  المشايخ هذه الرواية، وقالوا أنكر بعض
   .٦/٣٤٥: فتح القدير شرح ) . ية الخارج ورؤوس األشجارال يكتفي بروا

  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 4
و ذقنها، أو ساقها، أو  ألن سائر األعضاء تبع للوجه في شراء العبد والجارية في العادة، فإذا رأى ذراعها، أو صدرها، أ- 5

 ـ ١٤٦: يون المسائل ، وع٢٢٧: خزانة الفقه : ينظر . يسقط الخيار، هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه اهللا بطنها لم 
   .١٠٤ـ٢/١٠٢: الفقهاء ، وتحفة ١٤٧

   .١٣/٣٨: المبسوط .  ألن مالية الثوب تختلف باختالف المقصود، والمقصود بالرؤية العلم - 6
تصدق به أو صبه في رجل اشترى شاة، فلم يرها حتى أمر البائع، فقال له احلب لبنها، ف:  روى ابن سماعة عن محمد - 7

   .١٥١: عيون المسائل . للبن، وبطل خيار الرؤية في الشاة فإن المشتري قابض اإلناء ففعل، 
  ] .ظهر ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 8
بـدائع .  اللحم وقلتـه  ألن اللحم مقصود من شاة اللحم، فال بد من الجس، ألنه به يظهر السمن والهزال، ويعرف به كثرة- 9

   .٤/٢٧: لبي ، وتبيين الحقائق مع حاشية الش٥/٢٩٣: الصنائع 



   )٢٥٤       ( باب المصراة                 _ بيوع النص المحقق                      كتاب ال    

ًولو اشترى فرسـا، أو حمـارا، أو بغـال فـي جـل ً ّ منهـا، فلـه الخيـار إال إذا رآه )٢( فـرأى أطـراف القـوائم)١(ً
  .)٣(ًمكشوفا، ولو مقدمها ومؤخرها بطل خياره؛ ألن كل واحد منهما مقصود، يقصد إليه بالرؤية

  )٤(]ما لم يره التوكيل في قبض شراء [ 
ًولــو اشــرى شــيئا لــم يــره، فوكــل وكــيال بقبــضه، فرؤيــة الوكيــل كرؤيــة الموكــل فــي قــول أبــي حنيفــة ًّ)٥(  

   .)٧(، خالفا لهما)٦(]رضي اهللا تعالى عنه [

   .)١٠( رؤية له)٩(]تكون [  بالقبض ال )٨(وأجمعوا أن رؤية الرسول

 رؤية )١٣(]تكون[ فال ً، ولو جعله رسوال بالشراء، )١٢( له)١١(]رؤية [ وأجمعوا أن رؤية الوكيل بالشراء 
   .   )١٤(له باإلجماع

     
                                                 

الجـيم مـع : اح المنيـر المـصب.  كساء يوضع على ظهر الدابة، كثوب اإلنسان يقيـه البـرد، والجمـع جـالل وأجـالل : جل - 1
   .١/١٣١: باب الجيم : ، والمعجم الوسيط ١٠٦ـ ١٠٥: يثلثهما الالم وما 

   .٣٥٣: معجم لغة الفقهاء .  جمع القائمة، وهي رجل الدابة أو يدها :القوائم  - 2
فأمـا فـي سـائر : ( وقال عالء الدين الـسمرقندي . ١٤٧: ، وعيون المسائل ٢٢٧: خزانة الفقه .  هذا اختيار أبي الليث - 3

ٕ خيـاره وان لـم إن نظر على عجزه يسقط: ذكر محمد بن سماعة عن محمد أنه قال : الفرس والحمار ونحوهما  مثل الحيوان
لــى هــو ع: وعــن أبــي يوســف أنــه قــال . لعجــز فــي الحيــوان بمنزلــة الوجـه فــي بنــي آدم خيــاره ، فجعلــه ايـر عجــزه، فهــو علــى 

تحفــة . نــرجح اختيــار أبــي الليــث : ، ثــم قــال )فجعــل األصــل هــذين العــضوين وغيرهمــا تبعــا خيــاره مــا لــم يــر وجهــه ومــؤخره، 
   .١٠٦ـ ٢/١٠٥: الفقهاء 

  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 4
ـــة ٥/١٥٠: األصـــل :  ينظـــر - 5 ـــزدوي : ، وشـــرح الجـــامع الـــصغير ٣/١٤٥٠: ، ومختلـــف الرواي : ، والمبـــسوط ٤٣١: للب

ة إن التوكيــل بالــشيء توكيــل بإتمامــه، وتمــام القــبض بالرؤيــ: لــه : أبــو الليــث الــسمرقندي وجــه قولــه، فقــال وذكــر .  ١٣/٧٣
   .٣/١٤٥٠: مختلف الرواية . وكونه بحال ال ينتقض بالفسخ 

  ) .أ ( ين سقطت من نسخة  ما بين المعقوف- 6
قبض دون الرؤيــة، إنــه مــأمور بــال: لهمــا : وذكــر أبــو الليــث الــسمرقندي وجــه قولهمــا، فقــال . المــصادر نفــسها :  ينظــر - 7

   .٣/١٤٥٠: مختلف الرواية . فصار كالرسول 
   .١/١٤٨: ء باب الرا: التعريفات .  هو الذي أمره المرسل بأداء الرسالة بالتسليم والقبض :الرسول  - 8
  ] .يكون ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 9

: ، وتحفـة الفقهـاء ٤٣١: للبزدوي : ، وشرح الجامع الصغير ٣/١٤٥٠: ، ومختلف الرواية ٥/١٥٠: األصل :  ينظر - 10
  . ١/١٩٥: ، والجوهرة النيرة ٥/٢٩٥: الصنائع ، وبدائع ٢/٨٩
   .)أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 11
   .٢/٣٨: ، ومجمع األنهر ١/١٩٥: الجوهرة النيرة :  ينظر - 12
  ] .يكون ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 13
   .٢/٣٨: ، ومجمع األنهر ١/١٩٥: ، والجوهرة النيرة ٣/١٤٥٠: ، ومختلف الرواية ٥/١٥٠: األصل :  ينظر - 14



   )٢٥٥            ( باب المصراة            _ بيوع النص المحقق                      كتاب ال   

  )١( ]هخيار الرؤية بعد رضاه بما لم ير[  
خياره، ورضاه ال يصلح، وله خيار الرؤية ًولو اشترى عينا لم يره، ورضي به قبل الرؤية، فهو على 

ّإذا رآه، ولو رده قبل الرؤية يصح رده، والرد بخيار الرؤية فسخ ق ّ   بل القبض أو بعده، وال ّ
ّ البــائع، وال إلــى قــضاء القاضــي، ولكــن ال يــصح الــرد إال بحــضرة البــائع فــي )٢(]رضــا [  يحتــاج إلــى ّ

   .)٤(]هما رضي اهللا تعالى عن [ )٣(قول أبي حنيفة ومحمد
   .)٥(يصح فسخه بحضرة البائع وبغير حضرته: وقال أبو يوسف 

   . )٨( ])٧(صحيح عند حضرته وبغير حضرته باإلجماع[  بعد الرؤية )٦(والرضا له
  .رضا بالصريح، ورضا بالدليل :  على ضربين )٩(]ثم الرضا [  

  .أن يقول بعد الرؤية رضيت، أو اخترت : ّأما رضا بالصريح 
أن يراه ثم يـشتريه، أو يـراه بعـد الـشراء ثـم يقبـضه، أو تـصرف فيـه تـصرف المـالك : ا بالدليل والرض

  .كما ذكرنا في خيار الشرط وبطل خياره 
  )١٠(]ما يبطل الخيار من التصرفات وما ال يبطل [ 

  .ولو باعه على أن المشتري بالخيار، بطل خياره 
، وفــي روايــة الحــسن يــن زيــاد )١١( فــي هــذه الروايــةولــو باعــه علــى أن البــائع بالخيــار ال يبطــل خيــاره

يبطـل خيـاره، وتلـك الروايـة أصــح؛ ألن  : )١٣(]رضـي اهللا تعـالى عنـه [  عـن أبـي حنيفـة )١٢(]رحمـه اهللا [
   .)١٤(ذلك أكثر من عرضه على البيع

                                                 
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 1
  ] .رضى ) [ أ ( ن في نسخة  ما بين المعقوفي- 2
و الــثمن فــي إنــه يتــصرف علــى صــاحبه بإدخــال المبيــع، أ: قولهمــا : ، وذكــر فيــه ٣/١٤٦٥: مختلــف الروايــة :  ينظــر - 3

ًمـن غيــر علمـه؛ دفعــا للـضرر والغــرر عنــه كمـا فــي عـزل الوكيــل، بخـالف اإلجــازة؛ ألنـه تــصرف علــى ملكـه، فــال ينفـذ عليــه 
  .نفسه ال غير 

  ) .أ (  المعقوفين سقطت من نسخة  ما بين- 4
وهــذا قــول . ألنــه ســلطه علــى فــسخه، فــإذا أتــى بــه يــصح كمــا إذا أجــاز : قولــه : وذكــر فيــه . المــصدر نفــسه :  ينظــر - 5

   .٤/٤٩: مغني المحتاج . الشافعي ـ رحمه اهللا ـ 
  ) .ب ( سقطت من نسخة ] له  [ - 6
   .٣/١٤٦٥: ، ومختلف الرواية ٥/١٢٨: األصل :  ينظر - 7
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 8
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 9

  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 10
   .١٤٦ـ ٥/١٤٥: األصل :  ينظر - 11
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 12
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 13
   .١٣/١٦٤: بسوط الم:  ينظر - 14



   )٢٥٦    ( اب المصراة                    ب_ النص المحقق                      كتاب البيوع     

  .ّولو خرج من ملكه كله أو بعضه ليس له أن يرد الباقي؛ ألن فيه تفريق الصفقة على البائع 

 فـــي يـــده أو زاد فـــي يـــده زيـــادة، فإنـــه يمنـــع الفـــسخ علـــى مـــا ذكرنـــا فـــي غيـــر هـــذا وكـــذلك إذا انـــتقص
  .الموضع في الزوائد المتصلة والمنفصلة 

 الــشرط وخيــار الرؤيــة فــي قــول أبــي حنيفــة >١٣٦و <ولــو جرحــه البــائع فــي يــدي المــشتري بطــل خيــار
  . )٣(، وهو قول أبي يوسف األول، وفي قوله اآلخر ال يبطل خياره)٢(]رضي اهللا تعالى عنهما [ )١(ومحمد

  . أو انتقص بآفة سماوية )٤(ولو جرحه األجنبي بطل باإلجماع

  )٥(]نوع من البيوع المنهي عنها [ 
   .)٦( أن يبيعه اآلخر عبده بثمن قد ذكراه لم يجز البيع ومن باع عبده بثمن معلوم على:قال 

( ، )٨()ونهـى عـن شـرطين فـي بيـع( ، )٧()عـن بيـع بـشرط �ونهى رسـول اهللا ( ألن هذا بيع بشرط، 
  ، )١١()وعن ربح ما لم يضمن(، )١٠()وعن البيع وسلف( ، )٩()وعن صفقتين في صفقة

     
                                                 

بعــد القــبض لجنايــة يلــزم البيــع بجميــع الــثمن؛ ألن جنايتــه : ولهمــا : وذكــر فيــه  . ٣/١٤٦٧: مختلــف الروايــة :  ينظــر - 1
  .األرش وذلك يمنع الرد األجنبي وفيها 

  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 2
مـــن إبطـــال خيـــار ار وال يلـــزم البيـــع؛ ألن البـــائع ال يـــتمكن ال يـــسقط الخيـــ: وقولـــه : وذكـــر فيـــه . المـــصدر نفـــسه : ينظـــر  3

  .فعال المشتري قوال كذا 
   .٥/١٢٥: األصل :  ينظر - 4
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 5
مختــصر ) . ومــن بــاع عبــده مــن رجــل بــثمن علــى أن يبيعــه اآلخــر عبــده بــثمن ذكــراه لــم يجــز البيــع : (  قــول الطحــاوي - 6

   .٨٤: الطحاوي 
  . البيع والشرط :  تقدم تخريج هذا الحديث في باب بيع أصول النخيل والشجر والثمر ـ مسألة - 7
  .بيع النخيل بجنس ثمره :  تقدم تخريج هذا الحديث في باب بيع أصول النخيل والشجر والثمر ـ مسألة - 8
حمـــد بـــن عمـــرو بـــن أ: أبـــو بكـــر  : ، ومـــسند البـــزار١/٣٩٨: مـــسند أحمـــد بـــن حنبـــل .  أخرجـــه أحمـــد والبـــزار والـــشاشي - 9

 ٥/٣٨٤: هــ ١٤٠٩، ١محفوظ الرحمن زين اهللا، بيروت، مؤسسة علوم القرآن، ط: ، تحقيق )هـ٢٩٢ت ( عبدالخالق البزار 
محفـوظ الـرحمن زيـن : ، تحقيـق ) هــ ٣٣٥ت ( أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي : ومسند الشاشي ، ٢٠١٧: رقم الحديث 

ال : (( وأخرجــه الطبرانــي بلفــظ  . ٢٩١ رقــم الحــديث ١/٣٢٤: هـــ ١٤١٠، ١والحكــم، طورة، مكتبــة العلــوم  المدينــة المنــاهللا،
أخرجـه أحمـد والعقيلـي : وقـال ابـن حجـر  . ١٦١٠ رقـم الحـديث ٢/١٦٩  : المعجـم األوسـط )) . ن فـي صـفقة تحل صفقتا

ًوالطبرانــي والعقيلــي عــن ابــن مــسعود موقوفــا قــال وابــن حبــان يث ابــن مــسعود، وأخرجــه ابــو عبيــدة والبــزار والطبرانــي مــن حــد
ّالطبراني مرفوعا، وأعله بعمـرو بـن عثمـان هـذا وقـال رواه : ، وقال الزيلعي ٢/١٥٢: ر التلخيص الحبي. العقيلي وهو أصح  ً

 ضـعف وعلتـه: قـال ابـن القطـان.  قبـل ذلـك ،وقـد قـال الزيلعـي٤/٢٠: رايـة نـصب ال. ال يتابع على رفعـه والموقـوف أولـى : 
  .٤/١٧: أبي حنيفة في الحديث 

   .١٠٣ص: األطروحة : ينظر .  تقدم تخريجه- 10
  . تقدم تخريجه كسابقه - 11



   )٢٥٧    ( اب المصراة                    ب_ بيوع النص المحقق                      كتاب ال   

   . )٢()وعن بيع ما ليس عند اإلنسان(، )١()ما لم يقبضوعن بيع (

 مـا ذكرنـا قبـل هـذا )٣(]علـى [ ًوهو أن يبيـع شـيئا ويـشرط فيـه منفعـة ألحـد العاقـدين : ا بيع وشرط ّأم
   .)٤(في موضعه

 عبـده مـن رجـل بـألف درهـم إلـى سـنة، أو بـألفين إلـى وهـو أن يبيـع: ّوأما نهيه عـن شـرطين فـي بيـع 
   . )٥(سنتين ولم يبتا العقد على أحدهما

وهـو أن يبيـع مـن رجـل حنطـة بـشرط الطحـن، أو بـشرط الحمـل : ّوأما نهيه عن صـفقتين فـي صـفقة 
   من الثمن بدال عن )٦(]أعطى [ ًإلى منزله، أو ثوبا بشرط الخياطة وغير ذلك، فقد جعل المشتري ما 

صـفقتين ا حاذى العمل كان إجارة، فقد جعل ً العين كان بيعا، وم)٧(]حاذى [ شيئين العين والعمل، فما 
   .)٨(في صفقة

وهو أن يكون البيـع بـشرط منفعـة القـرض، أو منفعـة الهبـة، أو الـصدقة، : ّوأما نهيه عن بيع وسلف 
  .أو أشباه ذلك، فال يجوز 

ًأن يشتري من رجل عبدا يساوي ألفين بألف، فقطع رجل يده وهو : ّوأما نهيه عن ربح ما لم يضمن 
قبــل القــبض، فأجــاز المــشتري العبــد واتبــع الجــاني بنــصف القيمــة، فــإن كانــت القيمــة مــن خــالف جــنس 
ٕالثمن يطيب له، وان كانت من جنس الثمن يطيب له خمسمائة، وال يطيب له الفضل عليهـا؛ ألنـه ربـح 

  .ما لم يضمن 

    

                                                 
  .التصرف في المبيع قبل القبض :  تقدم تخريج هذا الحديث في باب بيع أصول النخيل والشجر والثمر ـ مسألة - 1
  . تقدم تخريجه - 2
  ] . عن ) [أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 3
  .باب بيع أصول النخيل والشجر والثمر ـ البيع والشرط : األطروحة :  ينظر - 4
: ، والجــوهرة النيــرة٥/١٥٨: بــدائع الــصنائع .  ألن الــثمن مجهــول عنــد العقــد وال يــدري البــائع أي الثمنــين يلــزم المــشتري - 5
، فـإن كانـا قـود الـشرعية، وهـذا إذا افترقـا علـى هـذاوقـال السرخـسي ـ رحمـه اهللا ـ مطلـق النهـي يوجـب الفـساد فـي الع. ١/٢٠٣

 يتفرقا حتى قاطعـه علـى ثمـن معلـوم، وأتمـا العقـد عليـه، فهـو جـائز؛ ألنهمـا مـا افترقـا إال بعـد تمـام شـرط يتراضيان بينهما ولم
   .١٣/٨: المبسوط . صحة العقد 

  ] .أعطا ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 6
  ] .حاذا ) [ أ (  في نسخة  ما بين المعقوفين- 7
ًأبيعك هذا نقـدا بكـذا ونـسيئة : فسر الحديث أبو عبيد القاسم بن سالم بأن يقول الرجل للرجل : (  قال الكمال بن الهمام - 8

 ر أعـاله مـعتؤيـد التفـسير المـذكو) الصفقة في الصفقتين ربـا ( ًورواية ابن حبان للحديث موقوفا : ثم قال ) عليه رقابكذا ويفت
ًتفسير أبي عبيد وأكثـر فائـدة، فـإن كـون الـثمن علـى تقـدير النقـد ألفـا وعلـى تقـدير النـسيئة ألفـين لـيس فـي ًأنه أقرب تبادرا من 

   .٤٤٧ـ ٦/٤٤٦: شرح فتح القدير . السكنى والخدمة ط معنى الربا بخالف اشترا



   )٢٥٨   ( ب المصراة                     با_                       كتاب البيوع النص المحقق   

وكــذلك لــو اشــترى عبــدا، فوهــب لــه هبــة، أو تــصدق عليــه، أو اكتــسب مــاال قبــل القــبض مــن جــنس 
  .الثمن، أو من خالفه، فقبض العبد مع هذه الوائد ال يطيب له؛ ألنه ربح ما لم يضمن 

ً فيهــا نخيــل بكــر مــن تمــر وســط، ثــم أثمــرت النخيــل قبــل القــبض ثمــرا، فــإن وكــذلك لــو اشــترى أرضــا ٍ ٍ
الثمن ينقسم على قيمة األرض والنخيل والثمر الحادث، فيطيب له مـن الثمـر الحـادث بقـدر حـصته مـن 

ٕالثمن وال يطيب له الفضل عليها، ويكون ملكا له في هذه الفصول كلها وان كانت ال تطيب له ً)١(.  

ــم يقــبضّأمــا نهيــه عــن   تنفــسخ )٣(]التــي [  فــي األشــياء المنقــوالت إذا ورد عليهــا العقــود )٢(بيــع مــا ل
، ويجـوز فيمـا )٤(بالهالك قبل القبض، وال يجوز بيعها قبل القبض، ويجوز في العقـارات علـى االخـتالف

  .لم ينفسخ العقد فيه بالهالك كالمهر، وبدل الصلح عن دم العمد، والخلع 
وهو أن يبيع ما ليس في ملكه، ثم ملكه بوجه من الوجوه، : ا ليس عند اإلنسان ّوأما نهيه عن بيع م

  .ّفإنه ال ينفذ إال في السلم فإنه رخص فيه 
  )٥(]بيع النجش [ 
  . وال يحل النجش :قال 

   .)٦())ال تناجشوا : (( لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

ليحمل الراغب فيها على الزيادة في الثمن، هو الزيادة في الثمن ال لرغبة له فيها،ولكن  : )٧(والنجش
وهـو إذا طلـب الراغــب فيهـا الــسلعة مـن صــاحبها بمثـل ثمنهــا، وأمـا إذا كــان الراغـب فيهــا يطلـب الــشفعة 

رغبة في  ٕمن صاحبها بدون ثمنها، فزاد رجل في ثمنها إلى ما يبلغ قيمتها، فال بأس به، وان لم يكن له
لـه لحاجتـه إلـى ثمنـه، فطلـب منـه بـدون ثمنـه، فـزاد الرجـل إلـى تمـام ذلك، وكذلك الرجل يريـد أن يبيـع ما

  . قيمته، فال بأس به، وهذا محمود غير مذموم 

                                                 
  .يها نخل وأشجار مثمرة باب بيع أصول النخيل والشجر والثمر ـ بيع األرض وف:  ينظر األطروحة - 1
النهـي عـن البيـع مـع بقـاء الغـرور :  هذا بيع عام دخله الخصوص في غير المبيع مـن الـصداق وغيـره وظهـر أن المـراد - 2

   .١٤/٣٦: المبسوط . المطلق للتصرف وذلك في المنقول دون العقار لك في الم
  ] .الذي ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 3
  .باب بيع أصول النخيل والشجر والثمر ـ التصرف في المبيع قبل القبض : ختالف في األطروحة  ينظر اال- 4
 . ما بين المعقوفين من زيادتي - 5
ال تناجـشوا، وال يبـع وال تلقـوا الركبـان وال يبـع بعـضكم علـى بيـع بعـض و: ((  هذا جـزء مـن حـديث أخرجـه الـشيخان بلفـظ - 6

ّن سـخطها ردهـا ٕلغنم فمن ابتاعها، فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن رضيها أمـسكها، واوال تصروا اإلبل واحاضر لباد، 
، وصـحيح ٢٠٤٣ باب النهي أن ال يحفل اإلبل والبقر والغـنم، رقـم الحـديث ٢/٧٥٥: صحيح البخاري )). وصاعا من تمر 

   . ١٥١٥الرجل على بيع أخيه وتحريم النجش، رقم الحديث  باب بيع ٣/١١٥٥: مسلم 
رح ش.  وهو أن يزيد في الثمن، وهو ال يريد شراءه، ليرغب غيره فيه، فيشتريه ـ: النجش :  قال الجصاص ـ رحمه اهللا ـ - 7

   .٣/١٠٠: للجصاص : الطحاوي مختصر 



   )٢٥٩       ( باب المصراة                 _ النص المحقق                      كتاب البيوع     

  )١(]تلقي الركبان [  
ّي البلد الذي يضر بأهله، فال بأس بـه فـي البلـد الـذي ال  للسلعة ف)٢( وال يصح تلقي الركبان:قال 

   .)٣(يضر بأهله

   بميزة عظيمة، وأهل المصر في )٤(ًوهو أن واحدا من أهل المصر أخبر بمجيء قافلة: وصورته 

، فتلقاهم ذلك الواحد،فاشترى منهم جميـع مـا يمتـارون، وأدخلـه المـصر ليبيعـه علـى مـا )٦(ٍ وجدب)٥(ٍقحط
ً بأنفـــسهم، وباعوهـــا مـــن أهـــل المـــصر متفرقـــا توســـع أهـــل )٧(من، ولـــو تـــركهم أدخلـــوا ميـــرتهمأراد مـــن الـــث

ٕالمصر بذلك، فإذا كان األمر على ما وصفنا، فهو مكـروه، وان كـان أهـل المـصر ال يتـضررون بـذلك، 
  .فإنه ال يكره 

 يعلمون ، وهم ال)٨(ٌصورته أن يتلقاهم رجل من المصر، فاشترى بأرخص من السعر: وقال بعضهم 
ّسعر المـصر، فالـشراء جـائز فـي الحكـم، ولكنـه مكـروه؛ ألنـه غـرهم سـواء تـضرر بـه أهـل المـصر أو لـم 

   .)٩(يتضرروا

                                                 
  . ما بين المعقوفين من زياتي - 1
 نقـل، ومنـه تلقـي الركبـان ّو أيـة واسـطةّ مفردها راكب، وهو في األصل راكب البعير، ثم شمل كل راكب دابـة أ:الركبان  - 2
ي عن تلقي الركبان في وجاء النه . ٢٢٦: معجم لغة الفقهاء . ّالقادمين إلى المدينة وشراء منهم سلعهم المعدة للبيع تلقي : 

  .تخريجه في مسألة ـ بيع النجش حديث تقدم 
ّلـذي ال يـضر ذلـك ك أهلـه، وال بـأس بـه فـي البلـد اّوال يصح تلقي السلعة في البلـد الـذي يـضر ذلـ: (  في قول الطحاوي - 3

   .٨٤: الطحاوي مختصر ) . أهله 
. ًتفــاؤال برجوعهــا وهــي العيــر الراجعــة مــن المقــصد، أو المبتدئــة بــه ومعهــا دوابهــا، أو ســياراتها، وســميت قافلــة؛ :القافلــة - 4

   .٣٥٤: ، ومعجم لغة الفقهاء ٣٤: كتاب المناسك : طلبة الطلبة
   .٢/٧١٦: باب القاف : المعجم الوسيط .  احتباس المطر، ويبس األرض، وقلة خير الشيء :القحط - 5
ً هو المحل وزنا ومعنى، وهو انقطـاع المطـر ويـبس األرض عـن النبـات :الجدب - 6 ، ١٥: كتـاب الـصالة : ة طلبـة الطلبـ. ً

   .٩٢: الجيم مع الدال وما يثلثهما : المنير والمصباح 
   .٥/١٨٨) مير : ( لسان العرب . ّلطعام ونحوه، مما يجلب للبيع وهي ا :الميرة - 7
) ســـعر : (  العـــرب لـــسان.  مـــا يقـــوم عليـــه الـــثمن ويجـــري عليـــه تعامـــل التجـــار مـــن بيـــع ســـلعة كـــذا بمبلـــغ كـــذا :الـــسعر - 8
   .٢٤٤: ، ومعجم لغة الفقهاء ١/١٢٦: باب السين : الصحاح ، ومختار ٤/٣٦٥
 وقـد أخـرج حـديثين وأمـا أبـو جعفـر الطحـاوي فأجـاز البيـع وجعـل فيـه الخيـار،.  اهللا ـ الـصورتين  نقـل ابـن الهمـام ـ رحمـه- 9

لـب وال ال تـستقبلوا الج: (( والثـاني )) ًتلقوا الجلب، فمـن تلقـاه فاشـترى منـه شـيئا، فهـو بالخيـار إذا أتـى الـسوق ال : (( األول 
فجعل الخيار في الخبر األول للمشتري،  . ٤/٩: شرح معاني اآلثار )) . بالخيار إذا دخل السوق يبيع حاضر لباد، والبائع 

يدالن على جواز البيع؛ ألنه أثبته وجعل فيه الخيار، وهذا يدل علـى أن التلقـي المكـروه إذا ًي الخبر الثاني للبائع، وجميعا وف
ــ ٣/٦٤: مختـصر اخـتالف العلمـاء : ينظـر . فإذا لم يكن فيه ضرر، فعليه مكـروه فيه ضرر، فلذلك جعل فيه الخيار، كان 
   .١١ـ٤/٧: ، وشرح معاني اآلثار ٦٥



   )٢٦٠    ( اب المصراة                    ب_ النص المحقق                      كتاب البيوع     

  )١(]ٍبيع حاضر لباد [  
ّبلد يضر بأهله، وان لم يكن يضر بأهله، فال بأس في )٢(وكذلك بيع الحاضر للبادي ّٕ .  

ٍوهو أن الرجل إذا كان له علف وطعام وأهل المصر في قحط، وهو ال يبيعهما من أهـل : وصورته 
ّالمصر حتى يتوسعوا، ولكن يبيعهما من أهل البادية بثمن غال وهم يتضررون بذلك، فهذا مكروه، وأما  ٍ

  .يتضررون بذلك، فال بأس ببيعهما منهم إذا كان أهل المصر في سعة وال 
  )٣(]بيع الرجل على بيع أخيه [ 
  . البائع إلى بيعه )٤( وال ينبغي للرجل أن يسوم على سوم أخيه إذا جنح:قال 
   .)٥())ال يستام الرجل على سوم أخيه، وال يخطب على خطبته : ((  �لقوله 

[   ورضي البائع والمشتري بذلك، ولمعليها،أن يتراوض الرجالن على السلعة ويتساومان : وصورته 
، ولكنــه )٧(]الحكــم [  عقــد البيــع، حتــى دخــل اآلخــر علــى ســومه فاشــتراه منــه، فإنــه يجــوز فــي )٦(]يعقــدا 

 )٨(]لـم يجـنح[ ّلـب منـه مـن الـثمن، وأمـا إذا مكروه، هـذا إذا جـنح قلـب البـائع إلـى البيـع مـن األول بمـا ط
انـه :  �وروي عـن النبـي [ ثاني بأن يشتريه؛ ألنه هذا بيع من يزيـد، قلبه، ولم يرض بذلك، فال بأس لل

   .)١١(])١٠( من يزيد)٩(ً◌ًباع قدحا وحلسا

                                                 
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 1
  . تقدم تخريج النهي عن بيع الحاضر للبادي في مسألة بيع البخش - 2
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ٕا، وان لـم يجـنح قلبهـا إليـه، فـال وكذلك الرجل إذا خطب امرأة، وجنح قلبها إليه يكـره لغيـره أن يخطبهـ
  .بأس لغيره أن يخطبها 

  )١(]تأخير أجل الدين [ 
 ومن كان عليه دين من غير قرض، فأخره إلى أجل لزم التأخير، وصار كأنه في أصله كان :قال 

ًمؤجال، وان كان من قرض لم يجز ذلك وكان حاال ًٍ ٕ)٢(.   

ّصطناع المعروف، أال ترى أنـه ال يـصح ممـن ال ؛ ألن القرض ا)٣(ٕوانما لم يجز التأجيل في القرض
 علــى اصــطناع المعــروف، )٥( اصــطناع المعــروف كالعبــد والــصبي، وفــي جــواز التأجيــل جبــر)٤(]يملــك [

، وال يسلك به مسلك المبادلة؛ ألنه لو سلك به )٧( عليه؛ وألن القرض يسلك به مسلك العارية)٦(وال يجبر
تمليك الشيء بجنسه نساء، وهذا ال يجوز، فيجعل في الحكـم كـان مسلك المبادلة يبطل؛ ألنه يكون في 

ّالمـستقرض يــرد عــين مـا قــبض، وان كــان فـي الحقيقــة يــرد بدلـه، واألجــل فــي العـواري باطــل، وهــو  قــد )٨(ّٕ
ٍيجوز األجل في القرض بحال، وهـو أن يرضـى الرجـل بـأن يقـرض فـي مالـه بعـد موتـه فالنـا ألـف درهـم  ً ٍ

 الثلث، فإنه تنفذ وصيته، ويقرض من ماله، كما أمر، وليس للورثة أن يطالبوه ٍإلى سنة، وهو يخرج من
   .)٩(قبل سنة

ّوأما التأجيل في ثمن البياعات وغيرها من الديون غير رأس مال الصرف والـسلم يجـوز، ثـم التأجيـل 
ٕال يخلـــو إمـــا أن يؤجلـــه إلـــى أجـــل معلـــوم باأليـــام، أو بالـــشهور، أو بالـــسنين، وامـــا أن يـــؤخره ٍ إلـــى أجـــل ّ

  .مجهول 
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  : والجهالة على ضربين 

، ومـا )٦(، والمـيالد)٥(، والمهرجان)٤(، والنيروز)٣(]والجذاذ [ ، )٢(، والدياس)١(جهالة متقاربة، كالحصاد
  .أشبه ذلك 

 كمـــا إذا أجلـــه إلـــى أن يهـــب الـــريح، أو إلـــى أن تمطـــر الـــسماء، أو إلـــى قـــدوم )٧(]اوتـــة متف[ وجهالـــة 
  .الحاج، أو إلى قدوم رجل بعينه من سفره 

ا إذا كان األجل معلومـا صـح التأجيـل إذا قبـل المطلـوب األجـل، فـإن لـم يقبـل بطـل األجـل والمـال ّأم
 أيــضا بخــالف البيــع، فــإن البيــع بهــذه ٕحــال، وان أخــره إلــى أجــل مجهــول جهالــة متقاربــة صــح التأجيــل

ٕاآلجــال فاســد والتأجيــل فــي الــثمن إلــى هــذه اآلجــال جــائز، وان كانــت الجهالــة متفاوتــة، فاألجــل باطــل 
  .والمال حال 

  )٨(]ما يجوز للوصي من التصرفات وما ال يجوز [ 
  .ك  أصيب في ذل)١٠( بمال اليتيم، وال ضمان عليه إذا)٩( وال بأس للوصي أن يتجر:قال 
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ّإما : الصغيرة للغير يكون في أحد أمرين على الصغير و)١(الجملة في هذا أن يقول بأن ثبوت الوالية
ّفي المناكح، واما في المصالح  ٕ.  

  .النكاح ّأما والية المناكح فموضعها كتاب 
ّوأما والية المصالح إلى األب إن كـان حيـا، وان كـان ميتـا فـإلى وصـيه، ثـم إلـى وصـي وصـيه، فـإن  ّّ ٕ ً ّ

ّمات األب ولم يوصي إلى أحد، أو مات وصيه ولم يوصي إلى أحـد، فالواليـة  إلـى الجـد أب >١٣٧و <ّّ
ّ وصــي وصــيه، فــإن لــم يكــن )٢(]ّوصــيه، ثــم إلــى [ ٕاألب، وان مــات الجــد، فــإلى  فالقاضــي ومــن نــصبه ّ

 كلهـم واليـة التجـارة بـالمعروف فـي مـال الـصغير والـصغيرة، ولهـم واليـة اإلجـارة فـي )٤(، ولهـذا)٣(القاضي
ًالمال والنفس جميعا في المنقوالت والعقارات جميعا  ً.  

ٕفإن كان بيعهم واجارتهم بمثل القيمة أو أكثر، أو أقل قدر ما يتغـابن النـاس فـي مثلـه جـاز،وان كـان  ٕ
، وال يتوقف على اإلدراك؛ ألن هذا العقد ال مجيز له حالـة )٥(ر ما ال يتغابن الناس في مثله ال يجوزقد

  .العقد 
ٕوكــذلك شــراؤهم واســتئجارهم إن كــان علــى المعــروف جــاز علــى الــصغير والــصغيرة، وان كــان بــأكثر 

الـصغيرة فـي رك الـصغير وٕيجـوز عليهمـا، واذا أد نفـذ علـيهم، وال )٦(]مثلـه [ قدر ماال يتغـابن النـاس فـي 
، )٧(مــدة اإلجــارة قبــل انقــضائها، فإنــه ينظــر إن كانــت اإلجــارة علــى أمالكهمــا لــيس لهمــا خيــار اإلبطــال

  .ي حالة الصغر  البيع والشراء الذي نفذ عليهما فوليس لهما فسخ

      

                                                 
   .٥١٠: معجم لغة الفقهاء : ينظر .  قيام كبير راشد على قاصر لتربيته وحفظ ماله ورعايته :الوالية  - 1
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 2
على هذا الترتيب؛ ألن   هذا الترتيب؛ ألن الوالية على الصغار باعتبار النظر لهم لعجزهم عن التصرف بأنفسهم والنظر - 3

فكـان خلـف ّقة، وشفقة األب فوق شفقة الكل وشفقة وصيه فوق شـفقة الجـد؛ ألنـه مرضـي األب ومختـاره على الشفذلك مبني 
 وخلـــف الـــشيء قـــائم مقامـــه، كأنـــه هـــو، وشـــفقة الجـــد فـــوق شـــفقة القاضـــي؛ ألن شـــفقته تنـــشأ عـــن القرابـــة،األب فـــي الـــشفقة، 

ّوكذا شفقة وصيه؛ ألنه مرضي الجد وخلفه، فكان القريب على قريبه فوق شفقة األجنبي، والقاضي أجنبي، وال شك أن شفقة 
الواليـة علــى الترتيــب، كانـت الواليــة علــى الترتيــب ضـرورة؛ ألن ترتيــب الحكــم علــى  مــا جعــل لــه ٕشـفقته مثــل شــفقته، واذا كـان

   .٥/١٥٥: بدائع الصنائع . حسب ترتيب العلة 
  .لمفرد فال يصح اإلشارة به في موضع الجمع  والصحيح أن يقول ولهؤالء كلهم؛ ألن هذا اسم إشارة يشار به ل- 4
ً ألنــه بيــع مــال اليتــيم بمثــل القيمــة وأقــل منهــا ممــا يتغــابن فيــه؛ ألن النــاس قــد يــرون ذلــك حطــا لمــا يرجــون ف- 5 يــه مــن الــربح ّ

 ا فـي بيعـهّالقدر من النقصان مما يختلف المقومون فيه، فلم يثبـت هنـاك حطيطـة فـي الحقيقـة فيجـوز، وأمـوالزيادة؛ وألن هذا 
: أحكــام القــرآن. وذلــك ظــاهر ومتــيقن ًالنــاس فيــه، فــال يجــوز؛ ألن فيــه ضــررا علــى اليتــيم، بــأكثر مــن القيمــة بمــا ال يتغــابن 

   .٣/٢٩٧: للجصاص 
  ] .مثاله ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 6
ٕل أو اإلمـضاء، وان ه الخيـار فـي اإلبطـاإن كانـت اإلجـارة علـى الـنفس فلـ: ً ذكر ابن عابدين نقـال عـن جـامع الفـصولين - 7

   .٥/٥٢٩: رد المحتار . على األمالك فليس له الخيار كانت اإلجارة 
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   إلى غيره، وله أن )٢(ولألب أن يسافر بمال الصغير والصغيرة، وأن يدفع ماله مضاربة : )١(قال

، ولـه )٤(، ولـه أن يوكـل بـالبيع والـشراء، واإلجـارة، واالسـتئجار، ولـه أن يـودع مالهمـا)٣(يدفعه بضاعة
رة، واالسـتئجار، ولـه أن يكاتـب عبـده، أن يأذن للصغير في التجـارة إذا كـان يعقـل البيـع والـشراء، واإلجـا

ًويزوج أمته، وليس له أن يزوج عبده، وله أن يعيـر مالـه استحـسانا، والقيـاس ال يجـوز ّ ّ
، ولـه أن يـرهن )٥(

ه، ولـه قدار ما صار مؤديا مـن ذلـك ديـن نفـس، فإن هلك يضمن مًماله بدين الصغير وبدين نفسه أيضا
ًاالبتـداء، وان لـم يـشهد أوالأن يـشهد علـى ذلـك فـي د نفسه، وينبغـي  مضاربة عنهأن يجعل مال  يحـل لـه ٕ

  .قه ّالربح فيما بينه وبين اهللا تعالى، ولكن القاضي ال يصد

 مـال الـصغير، فـإن أشـهد يكـون الـربح علـى مـا شـرطا، )٦(وكذلك إذا شاركه ورأس ماله أقل مـن رأس
ــم يــشهد يحــل ّوان ل اضــي، ويجعــل الــربح علــى قــدر رأس  لــه فيمــا بينــه وبــين اهللا تعــالى، وال يــصرفه القٕ

  .، وكذلك هذا كله في الوصي )٧(مالهما

، ومــال الوقــف، ولــيس لــه أن يهــب، ولــيس لــألب والوصــي إعتــاق )٨(ولــيس لــه أن يقــرض مــال اليتــيم
؛ ألن لـه أن )٩(عبد الـصغير علـى مـال، أو علـى غيـر مـال، ولـيس لـه أن يقـرض مالـه بخـالف القاضـي

قـف، ولـيس لـه أن يهـب مالـه بعـوض، كمـا ال يجـوز بغيـر عـوض فـي قـول يقرض مال اليتيم، ومـال الو
   .)١١(]رحمهما اهللا  [ )١٠(أبي حنيفة وأبي يوسف

                                                 
ًوا منه؛ ألنه يكتب من وقد يكون ذلك سه) قال (  إن هذا القول لم يكن للطحاوي ـ رحمه اهللا ـ ولكن المصنف ذكر كلمة - 1

  .ف بين يديه ًمن الناسخ لوقوع نسخة غير نسخة المؤلحفظه، أو 
 علـى مـا شـرطا والخـسارة علـى عقد شركة يكون فيها المال من طرف والعمل من طرف آخـر، والـربح بينهمـا: المضاربة - 2

   .١/٥٣٧: باب الضاد : ، والمعجم الوسيط ٤٣٤: معجم لغة الفقهاء . المال صاحب 
   .٨/١٥ )بضع : ( لسان العرب .  طائفة من المال تبعثها للتجارة :البضاعة - 3
   .٥/١٥٤: بدائع الصنائع .  ألن هذه األشياء من توابع التجارة، فكل من ملك التجارة يملك ما هو من توابعها - 4
ذا مــن توابــع التجــارة أن هــ: ، وأمــا وجــه االستحــسان ًار تمليــك المنفعــة بغيــر عــوض فكــان ضــرأن اإلعــارة:  وجــه القيــاس - 5

  . المصدر نفسه . وضروراتها 
  ) .ب ( سقطت من نسخة ] س رأ [ - 6
   .٤٠١ـ ٤٠٠: مجمع الضمانات .  ألنه ال يستحق إال بالشروط، فإن لم يثبت الشرط عند القاضي ال يقضي له - 7
   .٢/٦٩٥: روضة القضاة .  فإذا فعل ذلك فهو ضامن؛ ألنه تبرع بماله كالهبة - 8
ـــين الوصـــي والقاضـــي - 9 ـــرع فـــي الحـــال معاوأن ال:  الفـــرق ب ـــاعتبر فـــي حـــق القضـــة فـــي المـــآقـــرض تب اضـــي معنـــى ل، ف

  قادر على االستخراج، والقاضي يملك المعاوضة في مال اليتيم، واعتبر في حق الوصـييألن القاضالمعاوضة في المآل؛ 
   .٣/٣٨٨: للخصاف : شرح أدب القاضي . يقدر على االستخراج معنى التبرع في الحال؛ ألنه ال 

: بــو الليــث الــسمرقنديوذكــر أ. ٥/١٥٤:  الــصنائع ، وبــدائع١٤/١٤١: ، والمبــسوط٣/١٤١١: مختلــف الروايــة:  ينظــر- 10
   .٣/١٤١١: مختلف الرواية . ماله ة انتهاء، وهو ال يملك التبرع بٕهذا تبرع ابتداء، وانه معاوضإن : لهما 

  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 11
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، ولــيس لــه أن يهــب مالــه )٢(يعيجــوز بعــوض مثلــه وجعلــه كــالب : )١(]رحمــه اهللا تعــالى [ وقــال محمــد 
ــّ، ولــيس لــه أن يتــصد)٣(عــوض باالتفــاق بغيــر ه، ّه فــي الجــد حــال عــدم األب ووصــيّق، وكــذلك هــذا كل

  . إذا نصبه القاضي ّ الجد، وكذلك الوصيّه، وكذلك وصيّ الجد حال عدم األب ووصيّوكذلك وصي
 ]ّالفرق بين األب والجد، والوصي[ 

)٤(  
ه، وهــو أن األب والجــد إذا اشــترى مــال اليتــيم ّه وبــين الجــد ووصــيّألب ووصــيوقــد تقــع المفارقــة بــين ا

  .من نفسه، أو باع مال اليتيم بمثل قيمته، أو أكثر، أو أقل جاز ذلك 

قـول  علـى كـل حـال، وفـي )٦(]رحمـه اهللا تعـالى  [ )٥(والوصي لو فعل هكـذا ال يجـوز فـي قـول محمـد
ّلليتيم جاز، واال ًأبي حنيفة وأبي يوسف، إن كان ذلك خيرا    .)٧( فالٕ

ولألب والجد بعد وفاة األب والية االقتصاص؛ ألجل الصغير والصغيرة في النفس وفيما دونها على 
  .، وليس لهما أن يعفوا قدر الدية من غير حط

ا الوصي فيما دون النفس له والية االقتصاص، وله والية الصلح كاألب سواء، وفـي الـنفس لـيس ّوأم
 هــذا الــذي )٩(ال يجــوز: ، وفــي روايــة )٨(فــي روايــة يجــوز: االقتــصاص، وفــي الــصلح روايتــان لــه واليــة 

  . القاضي ّ األب، والجد، والقاضي، ووصيّذكرنا في وصي

                                                 
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 1
: مختلـــف الروايـــة . إنـــه بيـــع معنـــى، وهـــو يملـــك ذلـــك : لـــه : وذكـــر أبـــو الليـــث الـــسمرقندي . المـــصادر نفـــسها  : ر ينظـــ- 2
٣/١٤١١.   
   .٥/١٥٣: ، وبدائع الصنائع ٣/١٤١١: مختلف الرواية :  ينظر - 3
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 4
، ٣/٢٩٨: للجــصاص : أحكــام القــرآن . اآلخــر مــع أبــي حنيفــة  تبــين أنــه ألبــي يوســف روايتــان إحــداهما مــع محمــد، و- 5

ــــ ١٤/٤٦: ، والمبــــسوط ٨/٤٠٥٥:والتجريــــد ــــ ٢/٦٩٣: ، وروضــــة القــــضاة ٤٧ـ : للخــــصاف :  القاضــــي ، وشــــرح أدب٦٩٤ـ
اإلمام محمد بن محمود بن الحسين بـن أحمـد : جامع وأحكام الصغار و، ٢/٧٤٧: قاضي خان : الزيادات ، وشرح ٣/٣٨٦

أبــو مــصعب البــدري ومحمــود عبــدالرحمن عبــد المــنعم، مــصر، القــاهرة، دار : ، تحقيــق )هـــ ٦٣٢ت ( ي الحنفــي تروشــناالس
ٕوانما ذكر بعض المتـأخرين فـي شـروحهم، وذكـر فـي الوصـايا : ( وقال قاضي خان  . ١/٢٧٠: صر للطباعة اإلسالمية الن

  ) .رجوع أبي يوسف إلى قول أبي حنيفة 
  ) .أ ( ت من نسخة  ما بين المعقوفين سقط- 6
وأمـا . ٣/٣٨٦: للخـصاف : شـرح أدب القاضـي ، و٦٩٤ــ ٢/٦٩٣: ، وروضـة القـضاة ٤٧ـ١٤/٤٦: المبسوط :  ينظر - 7

: للجــصاص : ن أحكــام القــرآ: ينظـر . والقــدوري واالسروشــني، فلـم يــذكروا قــول أبـي يوســف مــع قـول أبــي حنيفــة الجـصاص 
   .١/٢٧٠: مع أحكام الصغار ، وجا٨/٤٠٥٥: للقدوري : ، والتجريد ٣/٢٩٨
اليــة الوصــي واليــة قاصــرة ألن و: ثــم علــل ذلــك، بقولــه . فــي ذلــك روايــة واحــدة: وقــال فيــه . ٢١/١٥: المبــسوط:  ينظــر - 8

  .المال دون النفس، والقصاص في النفس ليس بمال حقيقة وال حكما، فيكون الوصي في استيفائه كاألجنبي تثبت في 
   .١/٤٩٥: ير مع النافع الكبير الجامع الصغ:  ينظر - 9
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  )١(] وما ال يجوز ّماألخ والع ما يجوز من تصرفات وصي األم و[ 
 ًيـن الميـت والبـاقي صـار ميراثـاد األخ والعم واألم لهم أن يبيعوا المنقوالت وغيرها؛ لقضاء ّا وصيّأم

ه، أو الجـــد،  أو ّ وصـــيّ األب، أو وصـــيّإن كـــان للـــصغير أب حاضـــر أو وصـــي: للـــصغير، ثـــم ينظـــر 
ن ذكرنـا، فلـه واليـة ّ األم، إن لم يكن واحد ممـ الجد، فليس لوصي  األم والية التصرف فيما تركتهّوصي

، ولـيس لـه واليـة الـشراء علـى سـبيل التجـارة )٢(الحفظ وبيع المنقـوالت مـن الحفـظ، فلـه أن يبيـع المنقـوالت
، وما استفاده الصغير مـن المـال مـن غيـر ميـراث أمـه، )٣( شراء ما ال بد للصغير منه نفقة، أو كسوةّإال

  .ًتصرف فيه منقوال كان أو غير منقول فليس لوصي األم والية ال

  )٤(] المكاتب ّتصرفات وصي[ 
؛ لقــضاء ديــن الكتابــة، ومــا فــضل مــن المــال يكــون  وغيــر المنقــوالت المكاتــب يبيــع المنقــوالتّووصــي

، وفـي روايــة القـسمة جعلـه كوصــي )٥(وحكـم وصــيه كحكـم وصـي األم فــي روايـة الزيـادات ميراثـا لورثتـه،
  .ى كتابته في حال حياته كان كوصي الجد ّ، ولو أد)٦(العقارات والقسمة كالبيعاألب حتى أجاز قسمة 

 فــي أقــوى الحــالين، كــأقوى الوصــيين فــي أن يقــول أضــعف الوصــيين،: واألصــل فــي هــذه المــسائل 
  . وأقوى الحالين في حال صغر الورثة األخ، والعم، واألم، ّ وصيأضعف الحالين وأضعف الوصيين

      

                                                 
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 1
ٕ فــإن بــاع وصــي األم شــيئا مــن التركــة ال ينفــذ بيعــه حـــال حــضرة الوالــدين، وان كانــا غــائبين جــاز بيــع وصــي األم فـــي - 2 ً

و ظهـر ديـن يت حتى لـألن وصي األم يملك حفظ ما تركت حال غيبة الوالد؛ ألن الحفظ من حقوق المعقار؛ المنقول دون ال
يكون حفظ الثمن أيسر من حفـظ العـين، فكـان بيـع المنقـول مـن الحفـظ، أمـا العقـار محفـوظ بنفـسه يقضى من التركة، وعسى 

   .٥/١٥٣٣: قاضي خان : شرح الزيادات . بيعه يرد عليه التوى والتلف فال يملك ال 
:  شــرح أدب الخــصاف .ي بــه الجــوع والحــر والبــرد  ألن هــذا لــيس مــن بــاب التــصرف، فهــو مــن بــاب الحفــظ؛ ألنــه يتقــ- 3
   .٢/٧٠٢: القضاة ، وروضة ٣/٣٦١
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 4
لزيـادات ألبـي المحاسـن وله شروح منها شـرح ا) هـ ١٨٩ت (  في الفروع الحنفية لمحمد بن الحسن الشيباني :الزيادات  - 5

ت ( بقاضـي خـان جنـدي المعـروف لقاسـم محمـود بـن عبـد العزيـز األوزي ابدر الدين منصور بن شمس الدين أبـبن القاضي 
: اضي خان ق: ياداتشرح الز: وما ذكر أعاله ينظر  .٦٤: ، والفوائد البهية ٢/١٦١٩: كشف الظنون : ينظر ) . هـ ٥٩٢
على الكبير ة وصي األب فوصيته على ابنه الصغير بمنزل:  الجصاص ذلك بقوله وكذلك ذكر . ٥/١٥٣٢، ٦٥٩ـ ٢/٦٥٨

ّالغائــب، وبمنزلــة وصــي األم، ووصــي  : شــرح مختــصر الطحــاوي . ًاألخ، يكــون وصــيا فــي الحفــظ خاصــة، ال فــي التــصرف ّ
  .٨/٣٩٤: للجصاص 

كتابته ويحكم بحريته وذكر قيه ألنه يؤدي  . ١٥/٧٢: باب قسمة الوصي على أهل الوصية والورثة : المبسوط :  ينظر- 6
  .الكتابة بنفسه ثم مات، فيكون وصيه في التصرف على ولده الصغير، كوصي الحر وكأنه أدى حال حياته، 



   )٢٦٧   ( ب المصراة                     با_ قق                      كتاب البيوع النص المح   

 األم ّوصي األب، والجد، والقاضي، وأضعف الحالين حال كبر الورثـة، ثـم وصـي: وأقوى الوصيين 
 لــه أن يبيــع ًبــاّ كبــر الورثــة، إن كــانوا غيي حــالفــي حــال صــغر الورثــة، كوصــي األب، والجــد، والقاضــ

   .)١( األم في حال صغرهمّمنقوالت، وال يبيع العقارات، كذلك وصيال

  )٢(]إقرار العبد، واإلقرار عليه [ 
ّواذا أقر: قـال   له فـي التجـارة لزمـه، وبيـع مـا فـي ًبه مواله، فإذا كان العبد مأذوناّ العبد بدين، وكذٕ

ه عـن ذلـك كانـت البقيـة يده من التجارات، فإن قضى ثمنه عن دينه، بيع العبـد فيـه، فـإن قـضى ثمنـ
ً من الدهر، وان كان محجوراًعتق يوماأعليه إذا     .)٣( عليه لم يلزمه شيء من ذلك حتى يعتقٕ

، والعبــد المحجــور مؤاخــذ بأفعالــه، ًخــذ بأفعالــه وأقوالــه جميعــاؤافــي هــذا أن العبــد المــأذون ي: األصــل 
  .والعبد المأذون والمحجور في حق اإلقرار بالحدود، كالحر 

ن ّ بعــد أن يكــون الــصغير ممــً كــان، أو كبيــراًا عرفنــا هــذا فنقــول العبــد المــأذون فــي التجــارة صــغيرافــإذ
ّ على نفسه بدين لرجل، فإنـه يؤاخـذ بـه، وان كذّيعقل البيع والشراء أقر بـه المـولى، وكـذلك إذا كـان إقـراره ٕ

ًان كان مأذونا برقبته إلنسان ال يصح إقراره وّبعين في يده من كسبه صح إقراره، ولو أقر ٕ)٤(.   

ا لــو ثبتــت عليــه بالبينــة ّ فــي الجنايــة فــي بنــي آدم فــي نفــس، أو فيمــا دون الــنفس ممــّوكــذلك إذا أقــر
 بقتـل يوجـب القـصاص عليـه بـأن ّولـو أقـر، يوجب الحكم فيها الـدفع أو الفـداء، وال يجـوز إذا كذبـه مـواله

   .)٥( عليهًن محجورإ بقتل عمد، وهو عاقل، بالغ، صح إقراره، ويقبض وان كاّيقر

     

  
                                                 

وصـي األم، : والـضعيف وصـي األب ووصـيه، : قـوي وضـعيف، فـالقوي :  ذكر اإلمام االستروشني أن الوصـي نوعـان - 1
األم، نـه قـائم مقـام الضعيف على الصغير كحكم الوصـي القـوي علـى الكبيـر الغائـب، يبيـع منقـول الـصغير؛ ألوحكم الوصي 

ٕدون التصرفات، وانما يملـك الوصـي الـضعيف هـذا القـدر مـن التـصرف عنـد عـدم الوصـي القـوي، واألخ، والعم، ولهم الحفظ 
   .٢/١٩٤: جامع أحكام الصغار . يملك التصرف في مال الصغير أصال أما حال وجود الوصي القوي، فال 

  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 2
ّواذا أقر: ( الطحاوي  قول - 3 مـا فـي يـده مـن التجـارات ً العبد بدين وكذبه مواله، فإن كان مؤذونا له في التجارة لزمه، وبيع ٕ

ًحجـورا عليـه لـم ٕ عتق، وان كان ماقصر ثمنه عن ذلك بيع العبد فيه، فإن قصر ثمنه عن ذلك كانت البقية عليه إذفيه، فإن 
   .٨٤: لطحاوي مختصر ا) . حتى يعتق يلزمه من ذلك شيء 

لـك المـولى،  يجوز إقراره بالدين؛ ألن المولى رضي به حتى أذن له، بخالف العبد المحجور؛ ألنه لـو جـاز اسـتحق بـه م- 4
: للجــصاص : شــرح مختــصر الطحــاوي . برقبتــه إلنــسان ال يــصح؛ ألنــه ال يجــوز إقــرار اإلنــسان فــي ملــك غيــره وأمــا إقــراره 

٣/١٠٤.   
. ره علــى نفــسه بــالقود تحقاقه دمــه، ودمــه خــالص حقــه، وملــك المــولى ال يمنــع اســتحقاق دمــه بــإقرا ألن موجــب إقــراره اســ- 5

   .٢٦/٢٤: المبسوط 



   )٢٦٨    ( اب المصراة                    ب_ النص المحقق                      كتاب البيوع    

، أو )١(]بالزنـا [  بـشرب الخمـر، أو ّ على نفـسه بمـا يوجـب عليـه العقوبـة، نحـو أن يقـرّوكذلك لو أقر
   .)٢(بالسرقة، وال يجوز إقرار مواله عليه بذلك

 المـولى برقبتـه إلنـسان صـح إقـراره إن لـم يكـن عليـه ديـن ال يـصح، ال يـصح إقـراره فـي حـق ّو أقـرول
   .)٣(الغرماء

 . بعـين مـن كـسبهّ، وكـذلك لـو أقـر)٤( المولى عليه بجناية يوجب الحكـم فيهـا الـدفع أو الفـداءّوكذلك لو أقر
 يؤاخـــذ بعـــد ً بالغـــاًإن كـــان عـــاقال علـــى نفـــسه وكذبـــه مـــواله، ينظـــر ّ عليـــه، فـــأقرًولـــو كـــان العبـــد محجـــورا
ًالعتاق، وان كان معتوها    .)٦( ال يؤاخذ بهً، أو صغيرا)٥(ٕ

 كــان أو ً بجنايــة يوجــب الــدفع أو الفــداء ال يؤاخــذ فــي الحــال، وال بعــد العتــاق صــغيراّوكــذلك إذا أقــر
   .ً كان أو محجوراً، مأذوناًكبيرا

 لهم في كسبه ّواألقارير موصولة، أو مفصولة، فالمقر بدين ثم بدين ثم بدين، ّوالعبد المأذون إذا أقر
  .وفي رقبته أسوة، وال يكون المقدم أولى من المؤخر ويتبعون بقية دينهم بعد العتاق 

 عليـه بـدين قـدر قيمتـه ثـم بـدين، ولـيس علـى العبـد ديـن، ينظـر إن كـان اإلقـراران ّولو أن المولى أقـر
ّموصولين تحاصا، وان كانا مفصولين يقـد ق العبـد مـواله فـي ّ إذا صـدّ، إال)٧(أولهمـا، ثـم يقـضي الثـانيم ٕ

   .)٩( ])٨(قه فيهّ به حيث صدّكأن العبد أقر[ الثاني تحاصا، وصار 

      

                                                 
  ] .الزنى ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 1
الحــدود والقــصاص، ال  المــولى عليــه بّ ألن نفــسه فــي حــق الحــدود والقــصاص، كالخــارج عــن ملــك المــولى، ولهــذا لــو أقــر- 2

   .٧/٢٢٣: الصنائع بدائع . ح يص
]. ال يـصح إقـراره فـي حـق الغرمـاء[ ل قبـ] ٕوان كـان عليـه ديـن [  الكالم هنا فيه سقط، فلكي يستقيم الكالم يضاف عبارة - 3

   .٧/٢٢٥: الصنائع بدائع : ينظر 
لـدين يـصح كـذا هـذا،  عليـه با عليـه بالـدين، ولـو أقـرّ ألن الجناية فيما دون النفس يسلك مسلك األموال فكأن المولى أقـر- 4

: بــدائع الــصنائع . ديــن ال يــصح؛ ألنــه لــو أقــر عليــه بالــدين وعليــه ديــن ال يــصح كــذا إذا أقــر عليــه بالجنايــة ٕوان كــان عليــه 
٧/٨٢.   
   .٣٠٥: العين مع التاء : ، والمغرب١٢٥: طلبة الطلبة. صيبه فساد في عقله شبيه بالمجنون، وهو الذي ي: المعتوه - 5
كن إقراره حجة في حق ن إقرار المحجور ليس بحجة في حق المولى، فال يثبت به الدين في حق المولى إذا كذبه، ول أل- 6

مـا فـي حقهمـا ال ا المعتـوه والـصبي، فـال يؤاخـذان بـه؛ ألن إقرارهّسقط حق المولى عنه بالعتق كان مؤاخـذ بـه، وأمـنفسه، فإذا 
   .٨٨، ٢٥/٨٣: المبسوط . يصح 

ول، فـال يعتبـر إقـراره فـي إقرار المولى على عبده باعتبار المالية، وقد صـارت الماليـة مـستحقة للمقـر لـه األ ألن صحت - 7
. ًتـصال تحاصـا فـي ثمنـه ا إذا كـان مّالمزاحمة للثاني معه، ولكـن يـستوفي األول دينـه، فـإن بقـي شـيء كـان للثـاني وأمـإثبات 

   .٢٥/١٠٨: المبسوط 
  .المصدر نفسه . إلقرار كان كالموجود عند اإلقرار  ألن التصديق متى أتصل با- 8
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 9



   )٢٦٩       ( باب المصراة                 _ النص المحقق                      كتاب البيوع    

ر عليـه، ينظـر إن كـان إقـرار العبـد يـستغرق كـسبه ورقبتـه  أقـ>١٣٨و < العبد أوال ثـم المـولىّولو أقر
ٕال يصح إقرار المولى عليه؛ ألنه مشغول، وان كان ال يستغرق كسبه ورقبته، يـصح إقـرار المـولى عليـه 

   .)١(في قدر الفارغ منها دون الزيادة
ين، يعنـي إذا لـم ، ويجوز إقرار المولى عليه إذا كـان فارغـا عـن الـد)٢(والعبد المحجور ال يجوز إقراره

  .يكن عليه دين لحقه بالفعل، ولو لحقه دين بالفعل كان أولى به 
  )٣(] بيع الكالب ونحوها [  

 مـن ً، ومـن قتـل شـيئا)٦(ة جـائزةّ، والهر)٥(، والفهود)٤(وبيع الكالب التي ينتفع بها، والصقور: قـال 
 ً مـن الطيـر جـائز، ومعلمـا)٩(خلـب، وذي م)٨( مـن الـسباع)٧(وبيع كل ذي نـاب  .ذلك غرم قيمته لمالكه

  .)١٠( الخنزيرّكان أو غيره إال
، وروي عنـه )١٢(ال يجوز بيع الكلب العقـور:  أنه قال )١١(]رحمه اهللا تعالى [ وروي عن أبي يوسف 

   .)١٣(أنه كره بيع القرد

                                                 
ر بـه علـى نفـسه فـال  في حالة استغراق الدين كسب العبد ورقبته فإن إقرار المولى وجد بعد اشتغال العبد بالدين الـذي أقـ- 1

 ورقبتــه، فيــصح بقــدر الفاضــل مــن ماليتــه علــى ديــن العبــد؛ ألن وأمــا إذا لــم يــستغرق كــسبه. بــه المــولى عليــه يثبــت ممــا أقــر 
   .٢٥/١١٢: المبسوط . العبد فيصح إقرار المولى عليه بقدر ذلك ار الفاضل فارغ من دين مقد

   .٨/٣٢٣: العناية شرح الهداية .  ألن إقراره موجب لتعلق الدين برقبته، وهي مال المولى، فال يصدق - 2
  . من زيادتي  ما بين المعقوفين- 3
: ة فــي غريــب األثــر النهايــ.  جمــع الــصقر، وهــو مــن جــوارح الطيــر، وكــل شــيء يــصيد مــن البــزاة والــشواهين : الــصقور - 4

   .١/٥٤٦: فصل الصاد : ، والقاموس المحيط ٣/٤١: القاف باب الصاد مع 
صاد به، وهو شديد الغـضب صغر منه، ي جمع الفهد، وهو سبع من الفصيلة السنورية بين الكلب والنمر، لكنه أ:الفهود - 5

، والمعجــم ٤/٢٦٨: المحكـم والمحــيط األعظــم . هــو أنـوم مــن فهــد : المثــل فـي كثــرة النــوم واالسـتغراق فيــه، يقــال يـضرب بــه 
   .٢/٧٠٤: باب الفاء : الوسيط 

  ] .الهرة جائزة [ بدال من ] الهر جائز : [  في قول الطحاوي ـ رحمه اهللا ـ - 6
ــاب - 7 ) نيــب : ( ن العــرب لــسا. ي الــسن التــي خلــف الرباعيــة، ومنــه ذو نــاب ســمي بــه الكلــب ونحــوه لطــول نابــه هــ: الن
   .١/٢٨٧: الفقهاء ، وأنيس ١/٧٧٦
  .٨/١٤٨) سبع: ( لسان العرب.  كاألسد والنمر والذئب، ونحوهاً وقسراًهو ما يفترس الحيوان ويأكله قهرا: السباع - 8
   .١/٣٨٠: المطلع على أبواب المقنع . ئر السباع بمنزلة الظفر لإلنسان  للطا بكسر الميم:المخلب - 9

يقتضي إباحـة : لفظ اإلحالل، و٤آية : المائدة)). ّمكلبين  قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح(( : لقوله تعالى- 10
  .٣/١٠٤: للجصاص  : مختصر الطحاويشرح . وجوه المنافع، والبيع أحدها، فوجب جوازه؛ لعموم اللفظ سائر 

  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 11
:  مــع حاشــية الــشلبي ، وتبيــين الحقــائق٣/٧٩: ، والهدايــة ٥/١٤٣: ، وبــدائع الــصنائع ١١/٢٣٥: المبــسوط :  ينظــر - 12
سي ذلــك وعلــل السرخــ. أنهــا روايــة الفــضل بــن غــانم عــن أبــي يوســف : ، وذكــر فيــه ٧/١١٨: فــتح القــدير ، وشــرح ٤/١٢٥

   .١١/٢٣٥: المبسوط . ً متقوما ًمنتفع به، فال يكون ماالبقوله؛ ألنه عين مؤذ غير 
عـن أبـي : ز، والثانيـة أنـه يجـو: روايتـان، إحـداهما عـن الحـسن :  في بيع القرد اختلف علماء الحنفية، فعن أبي حنيفة - 13

الجـواز؛ ألنـه الـصحيح عـدم : وأمـا الكاسـاني، فقـال . ز المختـار هـو الجـوا: وقال ابن الهمام وابن نجيم . يجوز ال : يوسف 
بـدائع : ينظـر. يكـره : فجـائز، وعنـد أبـي يوسـف : وأمـا عنـد محمـد . بجلده عـادة بـل للهـو بـه، وهـو حـرام ال يشترى لالنتفاع 

   .٢/١٠٨: ، ومجمع األنهر ٦/٨٨: ، والبحر الرائق ٦/٤٢٧: فتح القدير ، وشرح ٥/١٤٣: الصنائع 
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؛ ألن النــاس ينتفعــون بــه ويتمولونــه، )٢(ًلــم يــر فــي بيــع الكلــب بأســا : )١(]رحمــه اهللا تعــالى [ ومحمــد 
  .ومالية الشيء باالنتفاع والتمول يكون 

  )٣(]بيع الهوام ونحوها [ 
، )٩( والقنفــذ)٨( ])٧(والــسلحفاة [ )٦(، والــضب)٥( األرض، كالوزغــة)٤(وبيــع الحيــة والعقــرب وجميــع هــوام

   .)١٠(وكل ما ال ينتفع به وال بجلده ذكره في الفتاوى
ٕ إذا كان ينتفـع بهـا فـي األدويـة، وان كـان ال تيجوز بيع الحيا : )١١(]رحمه اهللا تعالى [ وقال محمد 

   .)١٢(ينتفع بها في األدوية ال يجوز
  )١٣(]من الحيوان بعد الذبح والموت وما ال يجوز بيعه ما يجوز  [    

  )١٤(ان الذي ال يؤكل لحمه بعد الذبح والتذكية ال يجوز، هكذا روي عن أبي حنيفةوبيع الحيو      

                                                 
  ) .أ ( ن المعقوفين سقطت من نسخة  ما بي- 1
فـإذا كـان المـراد . ذلـك  لعله يقصد هنا الكلب العقور؛ ألن قوله في بيع الكلب المعلم ال فائدة فيه؛ ألنه قول الحنفية في - 2

ر وتـضمين نـص علـى جـواز بيـع الكلـب العقـو: وفـي نـوادر هـشام عـن محمـد : ( العقور، فقـال الكمـال بـن الهمـام هو الكلب 
مختـــصر . وذكـــر ذلــك الطحــاوي رحمـــه اهللا عــن محمـــد عــن أبـــي حنيفــة  . ٧/١١٨: فـــتح القــدير شــرح ) .  قتلــه قيمتـــه مــن

   .٣/٩٤: اختالف العلماء 
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 3
تهـذيب . ق على مـا يـؤذي وال يقتـل كالحـشرات جمع هامة مثل دابة ودواب، وهي ماله سم يقتل كالحية، وقد يطل:الهوام - 4

د هنـا مـا يـشمل والمـرا: وقـال الكمـال بـن الهمـام  . ٦٤١: الهـاء مـع المـيم ومـا يثلثهمـا : ، والمـصباح المنيـر ٥/٢٤٨: اللغة 
   .٥/٦٨: شرح فتح القدير . ال ينتفع به المؤذي وغيره مما 

  .٤٨٤: و مع الزاي المعجمة الوا: المغرب. ًقرب؛ ألن له دما سائالسام أبرص، والجمع وزغ، وهو يخالف الع: الوزغة -  5
كثــر فــي صــحاري األقطــار  حيــوان مــن جــنس الزواحــف، غلــيظ الجــسم خــشن، ولــه ذنــب عــريض حــرش أعقــد، ي:لــضبا - 6

   .١/٥٣٢: باب الضاد : المعجم الوسيط . العربية 
جمعهـا اشـف قرنيـة صـغيرة، و حيوان برمائي مـن جـنس الزواحـف يحـيط بجـسمه صـندوق عظمـي، مغطـى بحر:السلحفاة - 7

   .١/٤٤٢: باب السين : المعجم الوسيط . سالحف
 ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 8
المـصباح . عتداء عليـه ات ذات شوك حاد يلتف فيصير كالكرة، وبذلك يقي نفسه من خطر االي دويبة من الثدي:القنفذ  - 9

   .٢/٧٦٣: باب القاف  : ، والمعجم الوسيط٥١١: القاف مع الفاء وما يثلثهما : المنير 
م الهــدى، تــوفي ســنة  وهــو كتــاب الفتــاوى ألبــي الليــث نــصر بــن محمــد بــن إبــراهيم الفقيــه الحنفــي الملقــب بإمــا:الفتــاوى - 10

   .٢/٢٠٢: العارفين هدية . هـ ٣٧٣
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 11
. همام ذلك عن أبي الليث السمرقندي، فقد ذكر الكاساني وابن ال قد يكون الناسخ قد وهم في نسبة هذا القول إلى محمد- 12

   .٧/١١٩: ، وشرح فتح القدير ٥/١٤٤: الصنائع بدائع : ينظر 
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 13
  ) .وكذلك قال أبو يوسف : ( وقال فيه . ١٣٩:عيون المسائل :  ينظر - 14
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ع ولـو مـات حتـف انفـه ال يجـوز بيـنه ال ينتفع به، وبيع جلـده جـائز، ؛ أل)١(]رضي اهللا تعالى عنه [ 
لحمه سواء كان من جنس ما يؤكل لحمه، أو لم يكن من جنس ما يؤكل لحمـه، وبيـع جلـد هـؤالء جـائز 

، وعــصبه، وقرنــه، وحــافره، فــال بـــأس ببيعــه، وهــذه األشــياء كلهـــا )٣(، وأمــا شــعره، وعقبـــه)٢(بعــد الدباغــة
  شـــيء مـــن هـــذه مـــن الخنزيـــر واآلدمـــي ال يجـــوز بيـــعّ إالّ ويتمـــول بهـــاطـــاهرة مـــن الميتـــة، وينتفـــع بهـــا،

  .األشياء
  )٤(]بيع النحل ودود القز [ 

 عــسل، فحينئــذ جــاز ا وفيهــ)٦(إذا بــاع مــع كوارتــهّإال ، )٥(وال يجــوز بيــع النحــل؛ ألنــه بمنزلــة الزنبــور
   .ًودخل النحل في البيع تبعا)٧(البيع

د ـ رحمـه اهللا  إذا كان قز يجوز البيع فيه تبعا، وروي عـن محمـّال يجوز إال [ )٨(وكذلك بيع دود القز
يضمن من قتل دود   وبيضه، وكان)١١( ])١٠(، وأجاز بيع دود القز)٩(تعالى ـ أنه أجاز بيع النحل بانفراده

 عنـه، ويجـب ً يجوز بيعه يكون موروثا)١٢(]وكل ما [ سه حبالقز، أو كسر بيضه، وأجاز السلم فيه في 
   .الضمان على متلفه 

                                                 
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 1
 دسـتور العلمـاء أو .يـب، أو غيـر ذلـك تر إزالـة النـتن والرطوبـة النجـسة مـن الجلـد سـواء كـان بالتـشميس، أم الت:الدباغة  - 2

   .٢/٧٠: حرف الدال : جامع العلوم
   .١/٥١٩: فصل القاف : التعاريف .  بكسر القاف، مؤخر القدم :العقب - 3
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 4
   .٤/٣٣١) زنبر : ( ، لسان العرب ١/٥١٤: فصل الزاي : القاموس المحيط .  طائر يلسع :الزنبور - 5
 أمــا الخليــة  بــضم الكــاف وفــتح مــا بعــدها، الموضــع الــذي يــضع فيــه النحــل العــسل، وهــو مــصنوع مــن الطــين،:الكــوارة - 6

   .٣٨٦: لفقهاء ، ومعجم لغة ا٥/١٥٧) كور : ( لسان العرب . فهي مصنوعة من الخشب المصنوعة لذلك 
، ومختلـف ٣/٩٣: ، ومختـصر اخـتالف العلمـاء١/٣٢٨: الجامع الصغير مع النافع الكبيـر: ينظر.  هذا قول أبي حنيفة- 7

، وذكر في مختصر اختالف العلماء وشرح ٣٧٦: للبزدوي: ، وشرح الجامع الصغير٥/٢٦٠٧: ، والتجريد٣/١٤٨٨: الرواية
ألبــي : يــث الــسمرقنديوأمــا وجــه قــول أبــي حنيفــة، فقــال أبــو الل. ســف مــع أبــي حنيفــةقــول أبــي يو: للبــزدوي: مع الــصغيرالجــا
  .  في الحال والذي يتولد منه معدومليس بمال وال ينتفع بهإنه : حنيفة

القـاف مـع : باح المنيـر ، والمـص٣٨٢: القـاف مـع الـزاي المعجمـة : المغـرب .  معرب هو ما يعمل منـه اإلبريـسم : القز- 8
   .٥٠٢: ثلثهما يالزاي وما 

ــــر :  ينظــــر - 9 ــــافع الكبي ــــصغير مــــع الن ــــصر اخــــتالف العلمــــاء ١/٣٢٨: الجــــامع ال ــــف الروايــــة ، ومخت٣/٩٣: ، ومخت : ل
إنـــه مـــال : لــه : وقـــال أبـــو الليــث الـــسمرقندي  ٣٧٦: للبــزدوي : ح الجــامع الـــصغير ، وشـــر٥/٢٦٠٧ :، والتجريــد ٣/١٤٨٨

   .٣/١٤٨٨ : مختلف الرواية . هر الجحش والممنتفع به باعتبار عاقبته، فصار ك
وذكـر أبــو  . ٣٧٦ :للبـزدوي : ، وشــرح الجـامع الـصغير ٣٦٠: ، وفتـاوى النـوازل ٣/١٤٨٢: مختلـف الروايـة :  ينظـر - 10

جوز بيـع دود القـز، أنه ال ي: إنه معتاد، فيجوز للحاجة، كما ذكر قول أبي حنيفة وأبي يوسف : السمرقندي وجه قوله الليث 
 . ٣/١٤٨٢: مختلف الروايـة : ينظر . إنه ليس بمال ألنه ال ينتفع به في الحال، وما يتولد منه فهو معدوم : ا ووجه قولهم
سـف ال يجـوز، وعنـد أبـي يو: عند أبي حنيفة : وشرح الجامع الصغير للبزدوي، فانفرد كل منهم بقول فتاوى النوازل، أما في 

   .يجوز كيف ما كان: يجوز مع القز، وعند محمد : 
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 11
  ] .كلما ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 12
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  )١(]بيع العلق [  
   . )٢(ا بيع العلقّ وأم:قال 

  .ال يجوز  : )٤(]رحمه اهللا  [ )٣(قال أبو بكر االسكاف

ـــــو الليـــــث  ـــــه أب ـــــه،  : )٥(]رحمـــــه اهللا تعـــــالى [ وقـــــال الفقي ـــــاجون إلي ـــــاس يحت ـــــه الن ـــــدي يجـــــوز؛ ألن عن
  .في الفتاوى ، ذكره )٦(ويتمولونه

  )٧(]ال المبيع ّان الثمن، وكيّأجر وز[ 
  )١٠( علـــى البـــائع)٩(اعــهّه، وذرّ، وعـــاد)٨(انــهّال المبيـــع ووزّان الـــثمن علــى المـــشتري، وأجــر كيـــّوأجــر وز

ٕوانمــا كــان كــذلك؛ ألن تــسليم الــثمن إلــى البــائع علــى المــشتري، فمؤنــة ذلــك عليــه، وتــسليم المبيــع علــى 
   .)١٢(عليه، فمؤنة ذلك )١١(البائع

أجــرة :  إليــه، وقــال أكثــر المــشايخ ؛ ألن منفعتــه تــؤل)١٤(بأنــه علــى البــائع: ، قيــل )١٣(ا أجــرة الناقــدّوأمــ
  دراهمي جياد، وفي كل موضع يصح : ؛ ألن عليه تسليم الجياد إال أن يقول )١٥(الناقد على المشتري

                                                 
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 1
  . ٣٢٦: الالم العين مع : المغرب . وهو شبيه بالدود أسود يكون بالماء يتعلق بحنك الدابة إذا شربت : العلق  - 2
 معتبـرة فـي التفـسير ه محمـد بـن أحمـد إمـام كبيـر، جليـل، اسـتاذ أبـي جعفـر الهنـدواني لـه آراءواسـم: أبو بكـر االسـكاف  - 3

.  وقيـل غيـر ذلـك ،٣٣٣سـنة : ، وقيل٣٣٤جامع الكبير، توفي سنة شرح ال: ؤلفات في فروع الفقه الحنفي منهاموالفقه، وله 
   .٢/٣٧: ، وهدية العارفين ٨ -٢/٧ : للحنائي:  وطبقات الحنفية ،٨١، الترجمة ٢/٢٨: الجواهر المضية: ينظر

  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 4
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 5
   .٢٣: ألبي الليث : خزانة الفقه :  ينظر - 6
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 7
   .٨٤: مختصر الطحاوي ] . ووازنه : [  في قول الطحاوي - 8
  .نفس المصدر ] . وذارعه : [  قول الطحاوي  في- 9

  .قبل القول ] قال [  أن هذا هو قول اإلمام الطحاوي ـ رحمه اهللا ـ ولكنه لم يذكر كلمة - 10
  ] .المبيع على البائع [ بدال من ] المشتري على ) [ ب (  في نسخة - 11
  ] .مؤنته [ بدال من ] فمؤنة ذلك ) [ ب (  في نسخة - 12
ون مــع القــاف ومــا النــ: المــصباح المنيــر . تــب عملــه تمييــز الجيــد مــن الــردئ، والــصحيح مــن الزيــوف ا ك وهــو:الناقــد  - 13

   .٢/٩٤٤: باب النون : والمعجم الوسيط ، ٦٢٠: يثلثهما 
 أن: وجه هذا القولو. بأنه على البائع، وهي رواية ابن رستم عن محمد : ا إحداه:  في أجرة الناقد روايتان  عن محمد- 14

د عـن غيـر إليه بعد التسليم وحينئذ يكون فـي يـد البـائع، وهـو المحتـاج إليـه الحتياجـه إلـى تمييـز حقـه، وهـو الجيـاالنقد يحتاج 
   .٦/٢٩٦: ، وشرح فتح القدير ٥/٢٤٣ :بدائع الصنائع . حقه 

   .٦/٢٩٦: شرح فتح القدير : ينظر .  وهذه رواية ابن سماعة عن محمد، وبه كان يفتي الصدر الشهيد - 15
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تسليمه بالتخلية بعد صحة التـسليم إلـى المـشتري، فنقلـه وحملـه علـى المـشتري، ولـو شـرط ذلـك علـى 
   .)٢( مكرر)١(البائع بطل البيع، وبعد هذا إلى مسألة األخرس

  )٣(]أحكام األخرس [  
ات منـه جـائز كلهـا، وهـي اعه، وعقوده علـى نفـسه باإلشـارات المعهـوديوبيع األخرس، وابت: قـال 

في إشارته كالمتكلم في كالمه، وهذا إذا ولد أخرس، وأما إذا طرأ عليـه الخـرس، فإنـه لـيس كـذلك إال 
إذا دام بـــه حتـــى وقـــع االيـــاس عـــن كالمـــه، وصـــار لـــه إشـــارة معلومـــة معهـــودة، فـــصار كـــاألخرس 

   .)٥(ألن اإلشارة تقوم مقام العبارة؛ )٤(األصلي
، ً النفس وفيما دونها، ويثبت لـه أيـضا القـصاص علـى الغيـر فيهمـا جميعـاويجب عليه القصاص في

وال يكــــون الخــــرس شــــبهة فــــي ســــقوط القــــصاص لــــه وعليــــه؛ ألن اإلشــــارة المعهــــودة بــــدل عــــن النطــــق 
قــصاص إذا مــات كــان لورثتــه ويجــوز أن يــستوفي القــصاص بالبــدل، أال تــرى أن مــن لــه ال، )٦(والكــالم
 تــرى أن ّ؛ ألنــه ال يــستوفي حــد القــذف بالبــدل، أالّ الحــد)٧(]قاذفــه [ ى وال يجــب علــالقــصاص،  اســتيفاء

ــاّالمقــذوف إذا مــات لــيس لورثتــه أن يــستوفوا الحــد ، وذلــك إذا قــذف ً مــن القــاذف، وال يكــون الحــد موروث
   .)٩( امرأته إذا قذف زوجته باإلشارة)٨(، وال يالعنّ باإلشارة ال يجب الحدًاألخرس إنسانا

                                                 
: الخـاء مـع الـراء ومـا يثلثهمـا : المصباح المنير. هو الذي منع الكالم خلقة، واألنثى خرساء، والجمع خرس : األخرس  - 1

١٦٦.   
  ] .مكروه ) [ ب (  في نسخة - 2
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 3
ئز كلــه، وهــو فــي إشــارته المفهومــات منــه جــاوبيــع األخــرس وابتياعــه، وعقــوده علــى نفــسه باإلشــارات : (  قــول الطحــاوي - 4

جوز شيء مـن هـذا منـه كالمه، وهذا إذا كان ولد أخرس، فأما إن كان طرأ عليه الخرس، فإنه ليس كذلك، وال يكالمتكلم في 
) األخرس األصلي إال أن يكون ذلك قد دام به حتى يئس من كالمه، فإنه بـذلك يقـوم مقـام األخـرس األصـلي كما يجوز من 

  .٨٥: ختصر الطحاوي م. 
. يـر هـذا الوجـه، فليـست دون الكتابـة وذلك ألنه يفهم بها ما يفهم بالكالم، فقامـت مقامـه، إذ ال يتوصـل إلـى مـراده مـن غ- 5

   .٣/١١٣: للجصاص : الطحاوي شرح مختصر 
جمـع الرمـوز . حجة ضرورية ما  ألن هذه األحكام من حقوق العباد واإلشارة معتبرة مع القدرة على الكتابة؛ ألن كال منه- 6

فقـه وأصـوله ـ رسـالة ماجـستير مقدمـة إلـى كليـة ال) : هــ ٩٥٠ت ( لإلمـام محمـد القهـستاني الحنفـي : مختـصر الوقايـة شـرح 
   .٢٩٤: م ٢٠٠٨ هـ ـ ١٤٢٩سعيد فواز وهيب، :  ـ بغداد ـ من قبل الطالب الجامعة اإلسالمية 

 ] .غه فار) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 7
بـاب الـالم مـع العـين  : النهاية في غريـب األثـر. مصدر العن وهو الطرد واإلبعاد من رحمه اهللا تعالى :  لغة :اللعان  - 8
دات مؤكـدات باإليمـان مقرونـة بـاللعن مـن جهـة الـزوج وبالغـضب مـن جهـة الزوجـة قائمـة مقـام حـد اشه: ًوشرعا ، ٤/٢٥٥: 
   .٤/٢٧٨: شرح فتح القدير .  في حق الزوجة ومقام حد الزناف في حق الزوج، القذ

ٕي كتابتـه وايمائـه  ألنه ال تجب العقوبة على المقر على نفسه بما يوجبها إال بالبيان، وألن الحـدود تنـدريء بالـشبهات، وفـ- 9
: وز مع الرمـ، وجـا٢/٧٣٢: مجمـع األنهـر : ينظـر  . ّ ولعـدم تـيقن علـة الحـدة؛ للـشبهً له إذا كـان مقـذوفاّدشبهة، وكذا ال يح

، قـدم لـه الـشيخ )هــ ١٤٠١ت ( نورالدين أبو الحسن علي بن سـلطان محمـد الهـروي : النقاية ، وفتح باب العناية شرح ٢٩٤
   .٢/٤٤٧: هـ ١٣٧٩تميم،  بيروت، دار المعرفة، ليل الميس، واعتنى به محمد نزار خ



   )٢٧٤      (  باب المصراة                  _قق                      كتاب البيوع النص المح    

 بخرسـاء ال )٢(]زنـا  [ ً، وكـذلك لـو أن فـصيحاّ بفـصيحة ال يجـب عليهمـا الحـد)١(]زنـا [ واألخرس إذا 
   .ّيجب عليهما الحد

 مـن العقـود ًابـة، أو عقـد عقـداولو طلق امرأته باإلشارة المعلومة وقـع الطـالق، ولـو طلـق امرأتـه بالكت
: ، ثـم حكـم الكتابـة علـى ثالثـة أوجـه والفـصيح سـواء)٣(]فهـو فـي حكـم [ بالكتابة، فهو في حكم الكتابـة، 

، كمـا يكتـب الرسـائل ويعنـون، فـإذا ًق إنه لم يرد بـه اللـزوم، نحـو أن يكتـب كتابـاّفي وجه يلزمه وال يصد
بينــة، أو ببدلــه، أو بنكولــه فيمــا يجــب منــه اليمــين لزمــه، وال ا بــاإلقرار، أو بالّثبــت منــه ذلــك الكتــاب إمــ

   .)٤(]واللزوم [ يصدق أنه لم يرد به الوجوب؛ ألن مثل هذا إنما يكتب للوجوب 

 نحـــو أن يكتـــب علـــى ،لـــم أنـــو الوقـــوع، فـــالقول قولـــه: ٕوفـــي وجـــه إن نـــوى بـــه الوقـــوع يقـــع، وان قـــال 
   .)٥(الرسائلالبياض، أو على ما تبين فيه الخط ال على رسم 

ٕوفي وجه وان نوى ال يلزمه، وال يقـع، نحـو أن يكتـب علـى الهـواء، أو علـى المـاء، أو علـى الـصخرة 
  .)٧( بمجرد النية، وبمجرد النية ال يقع)٦(]لوقع [ الصماء الذي ال يتبين فيه الخط والكتابة؛ ألنه لو وقع 

 )٨(]حبس البائع المبيع ليستوفي الثمن [ 
 )١٠( بقى له على المبتاع، أو على حويل إذا حاله عليه بـشيء)٩(باس ما باع بماوللبائع احت: قال

ٕمن الثمن حاال، وان كان    . لم يكن له ذلك )١١(]ًآجال [ ً

ًالثمن ال يخلو إما أن يكون عينا أو دينا، والدين ال يخلو إما أن يكون حاال أو مؤجال  ً ً ًّ ّ.  

      

                                                 
  ] .زنى ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 1
  ] .زنى ) [ أ ( وفين في نسخة  ما بين المعق- 2
  ) .ب (  ما بين المعقوفين زيادة في نسخة - 3
ط ال يـدين فـي القـضاء؛ ٕوان قـال عنيـت بـه تجربـة الخـ: وقـال السرخـسي] . وللـزوم ) [ أ (  ما بين المعقوفين فـي نـسخة - 4

   .٧٣٤ـ ٢/٧٣٣: ع األنهر مجم.  زماننا الختم شرط وقال شيخ زاده وفي. ٦/١٤٣: لمبسوط ا. الظاهر ألنه خالف 
لفـاظ التـي تـشبه قـاع، وقـد تكـون لتجربـة الخـط والقلـم والبيـاض، وفيـه ينـوي كمـا فـي األي ألن مثل هذه الكتابة قد تكـون لإل- 5

ٕصحيحا تبين نيته بلسانه، وان كان أخرس تبين نيته بكتابته الطالق، فإن كان    .٤/٢٦٩: ، والهداية ٦/١٤٣: مبسوط ال. ً
  ) .أ (  المعقوفين سقطت من نسخة  ما بين- 6
   .٦/١٤٣: المبسوط .  ألن مثل هذه الكتابة كصوت ال يتبين منه حروف - 7
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 8
  ] .بما [ ًبدال من ] ما : [  في قول الطحاوي - 9

  ] .بشيء [ ًبدال من ] شيء : [  في قول الطحاوي - 10
 ] .ًمؤجال ) [ أ  (  ما بين المعقوفين في نسخة- 11



   )٢٧٥    (                   باب المصراة  _ تاب البيوع النص المحقق                      ك   

ٕأمــــــا إذا كــــــان الــــــثمن عينــــــا ممــــــا يتعــــــين للعقــــــد، فإنهمــــــا يــــــؤمران بالتــــــسليم معــــــا، وان كــــــان الــــــثمن  ً ًّ ّ ّ
ًدينا◌◌◌◌◌◌◌، ينظر إن كان مؤجال فليس له أن يحبسه الستيفاء الثمن ًً ً ً ً ً ً ً
)١(.   

ينظــر إن باعــه إلــى ســنة  أجــل مــستقبل أم ال ؟فلــو أن البــائع منعــه حتــى مــضى األجــل، هــل يلزمــه 
، وفــي )٣(]رضــي اهللا تعــالى عنــه  [ )٢(مطلقــة فمنعــه البــائع، فلــه أجــل ســنة مــستقبلة فــي قــول أبــي حنيفــة

   .)٤(ليس له ذلك والمال حال: قولهما 
ًوان باعه إلى رمضان فمنعه حتى مضى رمضان، فالمال حال في قولهم جميعا ٕ)٥(.   

   .)٦(ًمن حاال، فله أن يحبسه الستيفاء الثمنّوأما إذا كان الث
ّولــو أن المــشتري امتنــع عــن أداء الــثمن حتــى ســلم إليــه المبيــع، فلــيس لــه ذلــك، ولكــن يــؤمر البــائع 
ّبإحضار المبيع وتعيينه، فإذا عينه يؤمر المشتري بتسليم الثمن حتى يقـبض المبيـع؛ ألن حـق المـشتري 

ّن دين في ذمته ال يتعين إال بالقبض سواء كان هذا في المصر الذي ّقد تغير في المبيع بالتعيين، والثم
 المؤنــة بإحــضاره، فــإن المــشتري ال يــؤمر بتــسليم الــثمن )٧(فيــه المبيــع، أو كــان فــي مــصر آخــر، ويلحقــه

  .حتى يحضر المبيع في األحوال كلها 

ٕ وان الـراهن امتنـع وكذلك هذا الحكم في الرهن للمرتهن أن يحبس الرهن حتى يستوفي الدين جميعه،
يلحــق  عــن قــضاء دينــه حتــى يحــضر رهنــه، فإنــه ينظــر إن كــان الــرهن فــي ذلــك المــصر مــن حيــث ال

   ٕ، وان)٨(ًالمرتهن مؤنة اإلحضار يؤمر باإلحضار أوال، حتى ال يؤدي إلى استيفاء الدين مرتين

      
                                                 

ّمبيـع، وألنـا لـو وذلـك ألنـه قـد عقـد علـى نفـسه أن ال يـستحق تـسليم الـثمن بـإزاء تـسليم ال:  قـال الجـصاص ـ رحمـه اهللا ـ - 1
ًإلى أن يحل األجل لصار األجل دخال◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ على المبيع، وال يصح دخول األجل على األعـيانجعلنا له الحبس  ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً 

   .٣/١١٤: للجصاص : طحاوي شرح مختصر ال. المبيعة 
وقال أبو الليث السمرقندي ـ  . ٥/٢٤٩:  وبدائع الصنائع ،١٢٨:  وعيون المسائل،٣/١٤٥٦: مختلف الرواية :  ينظر - 2

بتـأخير المطالبـة حـال توجـه المطالبـة وقبـل القـبض ال مطالبـة، فينـصرف إلـى سـنة بعـده إن األجل للترفيـه : له : اهللا ـ رحمه 
  .ّرمضان معين، وقد جاء أما ههنا ذكر سنة مطلقة ل إلى رمضان؛ ألنه أجل إلى لتأجيبخالف ا

  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 3
وقـد مـضت الـسنة، فـصار كمـا إنه أجل سنة، : وقال أبو الليث السمرقندي ـ رحمه اهللا ـ ولهما . المصادر نفسها:  ينظر - 4

   .١٤٥٧ ـ ٣/١٤٥٦: تلف الرواية مخ. إلى رمضان قبل القبض لو أجله 
   .٥/٢٤٩: بدائع الصنائع و ،١٢٨: عيون المسائل: ينظر - 5
 بحـذاء ملـك اآلخـر، وذلك ألنه عقد معاوضة يقتضي وقوع ملك كل واحد منهمـا لـصاحبه:  قال الجصاص ـ رحمه اهللا ـ - 6

: شـرح مختـصر الطحـاوي . ّ يـسلم لـه الـثمن التسليم على كل واحد بحذاء تسليم اآلخـر، فلـذلك كـان لـه حبـسه حتـىويقتضي 
   .٣/١١٤: للجصاص 

  .بإسقاط الواو ] يلحقه ) [ ب (  في نسخة - 7
: رد المحتار .  ألنه لو أمر بقضاء الدين قبل اإلحضار، فربما يهلك الرهن، أو كان هالكا، فيصير مستوفيا دينه مرتين - 8
٦/٤٨٣.   



   )٢٧٦        (           باب المصراة       _ النص المحقق                      كتاب البيوع   

كـان الــرهن فــي موضــع آخــر حيــث يلحقــه المؤنـة بإحــضاره، فإنــه ال يــؤمر بإحــضاره بخــالف المبيــع، 
ّويؤمر الراهن بتسليم الدين إن أقر بقيـام الـرهن، وان ادعـى الهـالك، فـالقول قـول المـرتهن فـي قيامـه مـع  ٕ ّ

   .)١(يمينه، فإذا حلف يؤمر بقضاء الدين

، وهــو أن الــدين لــيس ببــدل عــن الــرهن، وال الــرهن بــدل عنــه ، )٢(ن هــذا وبــين المبيــعووجــه الفــرق بــي
ولكنه أمانة في يدي المـرتهن بمنزلـة الوديعـة، فـال يـؤمر بإحـضاره إذا كـان يلحقـه المؤنـة، وأمـا فـي بـاب 

  .البيع الثمن بدل المبيع، وال يؤمر بتسليم البدل إال بإحضار المبدل 

بائع بالثمن على آخر، وقبل المحتال عليه الحوالة، بريء المشتري بالحوالة ولو أن المشتري أحال ال
 مطالبتـه )٣(]تنقطـع[ن المحتال عليه؛ ألنه لم من الثمن، ولكن للبائع أن يحبسه إلى أن يستوفي الثمن م

  .للثمن 

ًوبمثله لو أن البـائع هـو الـذي أحـال غريمـا لـه علـى المـشتري بمـا عليـه مـن الـثمن مقيـدا، لـم  يكـن لـه ً
  .ًحق الحبس؛ ألن مطالبته قد انقطعت من حيث أحال بالثمن مقيدا 

ًوكــذلك هــذا الحكــم فــي الــرهن، وهــو أن المــرتهن إذا أحــال غريمــا لــه بدينــه الــذي علــى الــراهن حوالــة 
  .، بطل حقه في حبس الرهن؛ ألن مطالبته قد انقطعت )٤(مقيدة

  ى رجل، بريء الراهن، ولكن ال يبطل حق ولو أن الراهن أحال المرتهن بدينه عل > ١٣٩و< 

   .)٥(الحبس؛ ألن مطالبته لم تنقطع كما في البيع هذا في رواية

   .؛ ألن الراهن برئ من الدين )٦(وفي رواية أخرى يبطل حقه في الحبس

  ولو باعه بثمن حال ثم أن البائع أخر ثمن المشتري بعد البيع ليس له حق الحبس للمبيع؛ ألن

                                                 
قل، والواجب عليـه التـسليم سليم غير واجب في بلد لم يجر فيه العقد؛ وألن هذا ن ألن المرتهن عاجز عن اإلحضار، والت- 1

حاشية الشلبي مع تبيين . التخلية ال النقل من مكان إلى مكان؛ ألن العين أمانة، ولكن للراهن أن يحلفه باهللا ما هلك بمعنى 
   .٦/٦٦: الحقائق 

ال باإلحـضار، بخــالف اوضـة علـى المــساواة، وال تتحقـق المـساواة إ وجـه الفـرق أن البيـع عقـد معاوضــة، ومبنـى عقـد المع- 2
ًعقد ليس بمعاوضة، بل هو عقد أمانة، واذا لم يكن معاوضة، لم يكن الدين عوضا عن الرهن، فالالرهن، فإنه   يلـزم تحقيـق ٕ

  . ٥/٢٣٨: بدائع الصنائع . بإحضار الرهن إذا كان بحيث تلحقه المؤنة باإلحضار المساواة بينهما 
  ] .ينقطع ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 3
يـده بغـصب، أن يقيـدها بـدين لـه علـى المحتـال عليـه، أو بعـين لـه فـي : مقيدة ومطلقة، الحوالة المقيدة :  الحوالة نوعان - 4

: قاضـــي خـــان : شـــرح الزيـــادات . الحوالـــة إرســـاال، وال يقيـــدها بـــدين أن يرســـل : قـــةوالحوالـــة المطل. أو وديعـــة، أو نحـــو ذلـــك
٣/١٨١٦.  
   .٣/١٨٤٥: قاضي خان : شرح الزيادات :  ينظر - 5
  .وذكر أنها إحدى الروايتين عن أبي يوسف . المصدر نفسه :  ينظر - 6



   )٢٧٧    ( اب المصراة                    ب_ محقق                      كتاب البيوع النص ال    

مطالبتــه انقطعــت إلــى وقــت حلــول األجــل، ولــو لــم يــسلم إليــه المبيــع حتــى حــل األجــل، فلــيس لــه أن 
  .ًيحبسه أيضا؛ ألن حقه قد بطل في الحبس، وال يعود 

ً، أو مـستحقا )٤(ً، أو رصاصـا)٣(ً، أو سـتوقا)٢(ً، أو بهرجـة)١(ًولو استوفي البائع الثمن، ثم وجدها زيوفا
   .)٥(كلها أو بعضها، إن لم يسلم إليه المبيع، فإنه يحبسه في الفصول كلها

ولو قبضه المشتري ينظر إن قبـضه بغيـر أمـر البـائع كـان لـه أن يـسترده فـي الفـصول كلهـا، وكـذلك 
ً ويــسترده إال إذا تــصرف تــصرفا ال يحتمــل الفــسخ، إذا تــصرف فيــه المــشتري، فللبــائع أن يفــسخ تــصرفه ّ ّ

   .)٦(كالعتق، والتدبير، واالستيالد، فال يفسخ، ويطالبه بالثمن

  .سخ، فال يفسخ؛ النقطاع حق البائعولو نقد المشتري الثمن قبل أن يفسخ التصرف الذي يحتمل الف

ّجة، فرد ليس لـه أن يـستردًولو قبض السلعة بإذن البائع، فإنه ينظر إن وجده زيوفا، أو نبهر ّ ، ولـو )٧(ً
ّوجده ستوقا، أو رصاصا، أو استحق عليه وأخذه منه، فله أن يسترد ً ً)٨(.   

ًولو تصرف المشتري فيه ال يفسخ سواء كان تصرفا يلحقـه الفـسخ، أو ال يلحقـه الفـسخ؛ ألنـه حـصل 
   .)٩(بتسليط البائع بخالف الفصل األول

     
                                                 

   .٩/١٤٢) زيف: (لسان العرب. ارت مردودة المغشوش من الدراهم، وهو الذي فيه نحاس أو غيره، حتى ص: الزيوف  - 1
وهـو مـا خلطـت فـضته  )) النبهرجـة(( ًعـرب فارسـيته نبهـره، وهـو الـدرهم الـردئ المزيـف، ويقـال أيـضا لفظ مـ : البهرجة  - 2

، ومعجـم ٦٤: الباء مع الهاء وما يثلثهما : ، والمصباح المنير ٥٤ – ٥٣: الباء مع الهاء : المغرب . رخيص بمعدن آخر 
    .١١١: لغة الفقهاء 

لنفيسة، وقـد تطلـى بالفـضة  دراهم مغشوشة غلبت فيها المعادن الرخيصة على ا لفظ معرب واحدها ستوقة،ـ : الستوق  - 3
   .٢٤١: ، ومعجم لغة الفقهاء ١٠/١٥٢) ستوق : ( العرب لسان . 
غلـــب غـــشه علـــى فـــضته، مـــا ي: مـــا يـــرده التجـــار، والـــستوقة : مـــا زيفـــه بيـــت المـــال، والنبهـــرج : أن الزيـــف :  الحاصـــل - 4

   .١٠٩: كتاب البيوع : ة الطلبة طلب. ّالمموه هو : والرصاص 
ض الـثمن بهـذه الـصفة ّ ألن الرد بهذه األسباب ينقض القبض من األصل، فيلتحق بما لم ينقد الثمن، وكذلك لـو وجـد بعـ- 5

ًدرهمــا واحــدا، ألن القــبض قــد انــتقض فــي ذلــك المــردود، فكأنــه لــم يقــبض ذلــك القــدر ٕوان كــان ذلــك  ، ٥/٣٢٥: األصــل . ً
   .١٣/١٩٣: والمبسوط 

   .٥/٣٢٨: األصل .  يحق له أن يسترده فيما يفسخ من العقود كالبيع والرهن واإلجارة، حتى يوفيه الثمن - 6
ً ألن النبهرجة والزيوف دراهم وقبضه إال أن فيها عيبا - 7    .١٣/١٩٣: ، والمبسوط ٥/٣٢٦: األصل . ّ
ٕده؛ ألن المــستحق وان لك إذا اســتحق المقبــوض مــن يــ ألن الــستوقة والرصــاص ليــست دراهــم، فكأنــه لــم يقــبض منــه، وكــذ- 8

الدراهم، ولكـن البـائع إنمـا رضـي بالتـسليم بـشرط أن يـسلم لـه المقبـوض، فـإذا لـم يـسلم كـان هـو علـى حقـه فـي كان من جنس 
  .المصدران نفسهما. الحبس 

ّا كان محـتمال للـرد، ّ، فيرد عليه إذً ألنه في الفصل األول لم يوجد اإلذن بالقبض، فكان التصرف في المبيع إبطاال لحقه- 9 ً
   .١٣/١٩٣: المبسوط . ًاإلذن بالقبض فكان تصرف المشتري حاصال عن تسليط البائع فنفذ وههنا وجد 



   )٢٧٨   ( مصراة                     باب ال_           كتاب البيوع النص المحقق               

ّوأمــا فــي بــاب الــرهن ينظــر إن قــبض الــدين منــه، ثــم وجــد بعــضه مــا ذكرنــا، إن لــم يــسلم إليــه الــرهن 
ّكــان لــه أن يـــسترده  ينظـــر إن قبــضه بغيــر إذن المـــرتهن ٕ، وان قبــضه الــراهن)١(يحبــسه كمــا فــي المبيـــع

ّ ويفــسخ تــصرفه إن كــان ممــا يلحقــه الفــسخ، وان كــان ممــا ال يلحقــه الفــسخ، فــال يفــسخ ّويحبــسه بالــدين، ّٕ
ّويسترد قيمته، وان قبضه بإذن المرتهن كـان لـه أن يـسترد فـي الفـصول كلهـا أيـضا، إال أنـه إذا تـصرف  ً ّ ّٕ

  .ّفيه، فال يفسخ تصرفه، ولكن يسترد منه قيمته 
  : )٢(فوقع الفرق بين الرهن والبيع في موضعين

ًأن في البيـع إذا قـبض المـشتري المبيـع بـإذن البـائع، ثـم إن البـائع وجـده زيوفـا، أو نبهرجـة : أحدهما 
ّفردها، فإنه ال يسترد، وفي الرهن يسترد  ّ.   

والفرق بينهما إن قبض المشتري في باب البيع حصل بإذن البائع بعد أن استوفى جنس حقه، فبطل 
ٕير استيفاء الثمن ليس له أن يسترده، وفي بـاب الـرهن وان حـصل حقه في الحبس، كما إذا أعاره من غ

  .بإذن المرتهن، فإنه ال يبطل حقه في الحبس، كما إذا أعاره كان له أن يسترده 
ًـــ إن فــي البيــع إذا قــبض بغيــر إذن البــائع بعــد إيفــاء الــثمن، فتــصرف فيــه تــصرفا ال يلحقــه : والثــاني 

ـــيس لـــه أن يـــضمنه القيمـــة، ولكـــ ـــبالفـــسخ، ل ـــثمن، وكـــذلك إذا ق ض بإذنـــه، فاســـتهلكه يـــضمنه ن يأخـــذ ال
  . ال القيمة، وفي باب الرهن يضمنه القيمة )٣(]الثمن[

وهــو أن فــي بــاب البيــع ضــمان الــثمن باســتهالك المبيــع، فــال يجــوز أن يجتمــع : ووجــه الفــرق بينهمــا 
يجــوز أن يجتمــع عليــه عليــه ضــمانان، وفــي بــاب الــرهن لــم يتأكــد عليــه ضــمانان باســتهالك المبيــع، فــال 

  .ضمانان؛ ألن الدين تأكد قبل ذلك، وله أن يضمنه القيمة 
  )٤( ] في البيعالتفريق بين األخوين وذوي األرحام[  

  . صغير )٧( فيهم)٦( محرم)٥( ال ينبغي ألحد أن يفرق بين ذي رحم:قال 

                                                 
   .٥/٣٢٩: األصل .  فإن للمرتهن أن يمنعه الرهن حتى يستوفي حقه ما كان عليه - 1
   .٥/٣٢٠:  ينظر الفرق بين الرهن والبيع في األصل - 2
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 3
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 4
الراء : المغرب . ف األجنبي ًموضع تكوين الولد، ثم سميت القرابة والوصلة من جهة األوالد رحما، فالرحم خال :الرحم  - 5

   .٢٢٣: الراء مع الحاء وما يثلثهما : ، والمصباح المنير ١٨٦: الحاء المهملة مع 
ء مــع الــراء ومــا الحــا: المــصباح المنيــر . ذات الــرحم فــي القرابــة التــي ال يحــل تزوجهــا، يقــال ذو رحــم محــرم  :محــرم  - 6

ّمــا أوالدهــم ذوو ذوو األرحــام والمحــارم هـم األخــوة، واألخــوات، واألعمـام، والعمــات، واألخــوال، والخـاالت، وأ . ١٣٢: يثاثهمـا 
: كتــاب الوكالــة : طلبــة الطلبــة. سوا بــذوي األرحــام  رمــون والمحرمــات بالمــصاهرة محــارم وليــبمحــارم، والمحاألرحــام وليــسوا 

١٣٩.  
ونقـل ،  )٢(  هـامش ٨٥: مختـصر الطحـاوي : ينظـر ] . محـرم فـيهم [ ًبـدال مـن ] محرمـة فيهـا : [  في قول الطحـاوي - 7

   ]ال ينبغي ألحد أن يفرق بين ذوي رحم محرمة فيها صغير[ فيه عن الفيضية



   )٢٧٩     (             باب المصراة       _ النص المحقق                      كتاب البيوع    

إذا اجتمـــع فـــي ملـــك واحـــد اثنـــان مـــن ذوي الـــرحم المحـــرم، أحـــدهما صـــغير واآلخـــر كبيـــر،أو كلهمـــا 
، )٢(، ولـو كانـا كبيـرين، فـال بـأس بـالتفريق بينهمـا)١(ًصغيران يكره التفريق بينهما، وله أن يبيعهمـا جميعـا

  حم، أو محرم من جهة الرضاع، ولو كان بينهما رحم دون المحرمية، أو محرمية دون الر
ٕ، وان كانــا صــغيرين، أو أحــدهما صــغير )٣(أو غيــره ال مــن جهــة القرابــة، فــال بــأس بــالتفريق بينهمــا

   .)٤(واآلخر كبير، وكذلك إذا كانت بينهما زوجية، فال بأس بالتفريق بينهما
فــي قـول أبــي حنيفــة ولـو فــرق بينهمـا وبــاع فـي الموضــع الـذي يكــره التفريـق، فــالبيع جـائز فــي الحكـم 

   .)٦(]رضي اهللا تعالى عنهما  [ )٥(ومحمد
ال يجوز البيع في الوالدين والمولودين خاصة، ويجوز  : )٧(]رحمه اهللا تعالى [ وفي قول أبي يوسف 

   .)٨(في غيرهما
   .)١٠(، وهو قول زفر والحسن بن زياد)٩(ال يجوز في الكل: وفي رواية عنه 

مــن فــرق بــين والــدة وولــدها فــرق اهللا بينــه وبــين : (( أنــه قــال  � وأصــل هــذا، روي عــن رســوله اهللا
   .)١١())أحبته يوم القيامة 

                                                 
ا إيحاشـهما وتـرك التـرحم  ألن الصغير يستأنس بالكبير، والكبير يشفق على الصغير، ويقوم بحوائجه، ففي التفريـق بينهمـ- 1

، وبــدائع ١٣/١٣٩: المبــسوط . والمــسلم والكــافر فــي ذلــك ســواء؛ الســتوائهما فــي الــشفقة التــي تنبنــي علــى القرابــة عليهمــا، 
   .٥/٢٢٩: الصنائع 

 يقـوم بحوائجـه، وربمـا ال منهما من أهل النظر لنفسه، وربما يريان مصلحة في ذلك؛ ألن كـل واحـد منهمـا ألن كل واحد - 2
يعــة الــرحم، بعــضهم بــبعض بــل يــستوحش بعــضهم مــن بعــض إذا اجتمعــوا فــي ملــك رجــل واحــد حتــى يــؤدي إلــى قطيــستأنس 

   .٥/٢٢٩: ع الصنائع ، وبدائ١٤٠ـ ١٣/١٣٩: المبسوط . األختين في النكاح ولهذا حرم الجمع بين 
 منــشأ الــشفقة واألنــس  فــي الــرحم دون المحرميــة؛ ألن القرابــة المحرمــة للنكــاح، محرمــة القطــع مفترضــة الوصــل، فكانــت- 3

: ينظــر . ابــة ّالقرابــات، وأمــا فــي المحرميــة دون الــرحم، فالنعــدام معنــى الــشفقة واألنــس لعــدم دليلهمــا وهــو القربخــالف ســائر 
   .٥/٢٢٩: وبدائع الصنائع ، ١٣/١٤٢: المبسوط 

   .١٣/١٤٢: المبسوط .  ألنه ال قرابة بينهما، وعلى ذلك تنبني كراهية التفريق - 4
، ٣/١١٦: للجــــصاص: طحــــاوي، وشــــرح مختــــصر ال٣/١٦٢: ، ومختــــصر اخــــتالف العلمــــاء٥/٢٣١: األصــــل:  ينظــــر- 5

و وقــال أبــ . ١/٤٠٦: ، وروضــة القــضاة١٣/١٤٠: ، والمبــسوط٥/٢٦٥١: للقــدوري: ، والتجريــد٣/١٤٦٨: ومختلــف الروايــة
 .إنه باع خالص حقه وملكه، وال مفسد في البيع، فيجوز، والمراد من األحاديث الكراهية : ولهما : الليث السمرقندي

  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 6
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 7
  .المصادر نفسها :  ينظر - 8
   .١/٤٠٦: ، وروضة القضاة ١٣/١٤٠: ، والمبسوط ٣/١٤٦٨: مختلف الرواية : ينظر  - 9

  .سي فذكر هذه الرواية للحسن ولم يذكرها لزفر أما السرخ . ٣/١٤٦٨: مختلف الرواية :  ينظر - 10
خرجـاه،  علـى شـرط مـسلم ولـم يهـذا حـديث: ، وقال فيـه ٢٣٣٤  كتاب البيوع، رقم٢/٦٣: ن  المستدرك على الصحيحي- 11

 بـاب مـا ٣/٥٨٠: سـنن الترمـذي ، و١٠٨٩٠، ١٠٨٨٩ يق بين المرأة وولدها، رقـم باب التفر٩/١٢٩:البيهقي الكبرى وسنن 
 حسن غريب، ومسند هذا حديث: ، وقال فيه ١٢٨٣ الدة وولدها في البيع، رقمفي كراهية الفرق بين األخوين أو بين الوجاء 

 عبــداهللا محمــد بــن ســالمة بــن أبــو: ، ومــسند الــشهاب ٢٣٥٦٠ األنــصاري رقــمديث أبــي أيــوب  حــ٥/٤١٤: أحمــد بــن حنبــل 
هـــ ـ ١٤٠٧، ٢ طحمـــدي بــن عبــد المجيــد الـــسلفي، بيــروت، مؤســسة الرســالة،: ، تحقيــق )هـــ ٤٥٤ت ( القــضاعي جعفــر 



   )٢٨٠  (  المصراة                      باب_ النص المحقق                      كتاب البيوع     

ن  رضــــي اهللا تعــــالى عنــــه أخــــوي)١(أنــــه وهــــب لعلــــي بــــن أبــــي طالــــب: ((  �وروي عــــن رســــول اهللا 
 نهـاه )٢())ه ّ بعهمـا، أو رد :�بعت أحدهما، فقال له رسول اهللا : صغيرين، ثم سأل عن حالهما، وقال 

  .عن التفريق 

وأما إذا كان التفريق لمعنى فيهما، فال بأس به بأن يجني أحدهما جناية في بنـي آدم، فـال بـأس بـأن 
  .  )٣(ٕيدفع المولى الجاني منهما، ويمسك اآلخر وان حصل التفريق

  .ٕوكذلك إن استهلك أحدهما مال إنسان، فإنه يباع فيه وان حصل فيه التفريق 

ّوكذلك لو اشتراهما رجل واحد وقبضهما، ثم وجد بأحدهما عيبـا، كـان لـه أن يـرد المعيـب خاصـة ً)٤( ،
ًلـــه أن يردهمـــا جميعـــا، أو يمـــسكهما جميعـــا، :  أنـــه قـــال )٥(]رحمـــه اهللا تعـــالى [ وروي عـــن أبـــي يوســـف  ً ّ

ٍ باب، أو زوجي خف أو نعل )٧(، كمصراعي)٦(ّس له أن يرد المعيب خاصةولي ٍ.  

     

                                                                                                                                                         

مختلـف عـافري وفـي إسـنادهم حيـي بـن عبـداهللا الم: قـال ابـن حجـر. ٤٥٦ين والـدة وولـدها، رقـم فـرق بـ من ١/٢٨٠: م١٩٨٦
 وفيمـا قالـه ـ أي الحـاكم ـ نظـر ألن حيـي بـن عبـداهللا لـم: وقـال الزيلعـي . عـن البيهقـي غيـر متـصلة فيـه، ولـه طريـق أخـرى 

أحاديثــه : فيــه نظــر، وقــال أحمــد : بعــضهم، قــال ابــن القطــان فــي كتابــه قــال البخــاري يخــرج لــه فــي الــصحيح بــل تكلــم فيــه 
. لــيس بــالقوي، ثــم قــال وألجــل االخــتالف فيــه لــم يــصححه الترمــذي :  النــسائيلــيس بــه بــأس، وقــال: قــال بــن معــينمنــاكير، و

   .٤/٢٣: نصب الراية 
، � رسـول اهللا  هـو علـي بـن أبـي طالـب بـن عبـد المطلـب بـن هاشـم، الـصحابي الجليـل ابـن عـمــ: علي بن أبي طالب  - 1

همـا، ولـد قبـل البعثـة بعـشر لحسين رضـي اهللا عنوصهره، زوج البتول فاطمة الزهراء رضي اهللا عنها، والد السبطين الحسن وا
 عبد الرحمن بن ملجم هـ على يد الخارجي٤٠له مناقب كثيرة استشهد في ليلة الجمعة السابع عشر من رمضان سنة سنين، 

   .١/٤٩: ، وشذرات الذهب ١/٥٠٧: ، واإلصابة ٧/٣٣٣: البداية والنهاية : ترجمته ينظر في . 
 غالمـين أخـوين، فبعـت أحـدهما، فقـال لـي رسـول �وهـب لـي رسـول اهللا : (( ًيا رضي اهللا عنه، قال أخرجه الترمذي أن عل-  2

ّرده، رده : يــا علــي مــا فعــل غالمــاك، فأخبرتــه، فقــال: �اهللا   ٣/٥٨٠: ســنن الترمــذي. هــذا حــديث حــسن غريــب: ، وقــال فيــه))ّ
ٕار قطنــي لــم يــذكرا تكــرارلفظ رده وانمــا جــاءت بلفظــة ، وبــن ماجــه والــد١٢٨٤بــاب مــا جــاء فــي كراهيــة الفــرق بــين األخــوين، رقــم  ّ

 كتـاب البيـوع، ٣/٦٦: ، وسـنن الـدار قطنـي ٢٢٤٩ بـاب النهـي عـن التفريـق بـين الـسبي، رقـم ٢/٧٥٥: سنن ابن ماجـه. واحدة 
ي أخرجــه الترمــذي وابــن ماجــه مــن حــديث الحجــاج بــن أرطــاة عــن الحكــم بــن عيينــة عــن ميمــون بــن أبــ: قــال الزيلعــي. ٢٥٠رقــم 

   .٤/٢٥: نصب الراية . شيبة عن علي، قال أبو داود في سننه عن ميمون ابن أبي شيبة لم يدرك عليا
 الـضرر بغيـره وهـو  ألن المنع عن التفريق لدفع الضرر عن الصغير، فال يمكـن مـن دفـع الـضرر عنـه علـى وجـه يلحـق- 3

   .٤/٦٩: تبيين الحقائق . ة للغرماءلقيمٕألنه يتضرر بإلزامه الفداء لولي الجناية والزامه االمولى، وهذا؛ 
ّ ألن المثبــت لحــق الــرد لــه هــو العيــب، وهــو مقــصور علــى المعيــب حقيقــة وحكمــا، وال يــتمكن مــن رد ا- 4 آلخــر بعــد تمــام ً

   .١٣/١٤٠: ، والمبسوط ٥/٢٣٠: األصل . الصفقة 
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 5
   .٥/١٣٠: وبدائع الصنائع ، ١/٤٠٦: ، وروضة القضاة ١٣/١٤٠: مبسوطوال، ٣/١٦٥: ف العلماء مختصر اختال- 6
، ١/٢٣٨: ب المقنــع المطلــع علــى أبــوا.  واحــدهما مــصراع، وهــو أحــد البــابين المنغلــق أحــدهما علــى اآلخــر :مــصراعي - 7

   .٨/١٩٩) صرع  ( :ولسان العرب



   )٢٨١  (  المصراة                       باب_ النص المحقق                      كتاب البيوع    

ٍوال بـــأس أن يكاتـــب أحـــدهما، أو يعتقـــه علـــى مـــال أو غيـــر مـــال؛ ألنـــه ال تفريـــق فيـــه؛ ألن المكاتـــب  ٍ
  .عتق صار أحق بنفسه، فيدور أين ما دار صاحبه والم

ٕواذا صار أحدهما إلى حال ال يمكن للولي بيعه، فال بأس ببيع الذي هو محل للبيع وان حصل فيـه  ٕ
ال  : (( �ّالتفريــق؛ ألنـــا لــو منعنـــاه عــن ذلـــك يلحقــه الـــضرر؛ ألنــه ال يمكـــن بيعهمــا، وقـــال رســـول اهللا 

   .)١())ضرر وال ضرار في اإلسالم 
ن دبر أحدهما، أو اسـتولد، فـإن كـان أحـدهما فـي ملكـه واآلخـر فـي ملـك ولـده الـصغير وهـو يملـك ٕوا

   . )٢(بيعهما، فال بأس بأن يبيع أحدهما؛ ألنهما لم يجتمعا في ملك واحد
وكذلك لو كان له ولدان صغيران، فدخل أحدهما في ملـك أحـدهما واآلخـر فـي ملـك اآلخـر،فال بـأس 

  .ًملك بيعهما جميعا؛ ألنهما كانا متفرقين في ملك مالكين، ويحصل التفريق ٕببيع أحدهما وان كان ي
وكذلك إذا كان أحدهما فـي ملكـه واآلخـر فـي ملـك مكاتبـه، أو عبـده وعليـه ديـن، فـال بـأس بـأن يبيـع 
  ٍالذي عنده؛ ألنهما لم يجتمعا في ملك واحد، إال إذا كان العبد ال دين عليه، فحينئذ اجتمعا في ملك 

   .)٣(، فيكره التفريقواحد
ٕواذا دخــل أحــدهما فــي ملــك مــضاربه واآلخــر فــي ملكــه، فــال بــأس بــالتفريق؛ ألن المــضارب لــه حــق 

  .قوي في مال المضاربة ورب المال بمنزلة األجنبي 
ًولو كان ملك من كل واحد منهما شقصا، ولم يملكهما علـى الكمـال، فـال بـأس بـأن يبيـع نـصيبه فـي 

  .اآلخر؛ ألنه متفرق والتفريق ال يحصل ببيعه أحدهما دون نصيبه في 

ٕواذا كان لرجل جارية كبيرة أو غالم كبير، فباعه على أنه بالخيار ثالثة أيـام، فقبـل أن يوجـب البيـع 
فيهـا دخـل ولـدها الــصغير فـي ملكـه، فإنــه يكـره إيجـاب البيـع فيمــا بـاع؛ ألنهمـا اجتمعــا فـي ملكـه ويفــسخ 

  . )٤(البيع حتى ال يحصل التفريق

     

                                                 
ّ حقـه مـا تـضر بجـاره، رقـم   فـي بـاب مـن بنـى٢/٧٨٤: جـه وسنن ابـن ما، ٢٣٤٥  كتاب البيوع، رقم٢/٦٦: ك  المستدر- 1

 كتـاب البيـوع، ٣/٧٧: الـدار قطنـي ، وسـنن ١١١٦٦  باب ال ضرر وال ضـرار، رقـم٦/٦٩: ، وسنن البيهقي الكبرى ٢٣٤٠
والزيلعـي هـذا وذكـر ابـن حجـر  . ١٤٢٩ بـاب القـضاء فـي المرفـق، رقـم الحـديث ٢/٧٤٥: ، وموطأ مالـك ٢٨٨رقم الحديث 

ديث أبـي من حديث عبادة بن الصامت وفيه انقطاع، ومن حديث ابن عباس وفيه جابر الجعفي،ومن حروي : ث بأنه الحدي
يث ومن حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود في المراسيل، ومن حـديث أبـي لبابـة منقطـع، ومـن حـدسعيد أخرجه مالك مرسال، 

   .٣٨٥ ـ ٤/٣٨٤: اية، ونصب الر٢/٢٨٢: الدراية : ينظر . عائشة وفيه الواقدي 
   .٥/٢٢٩: بدائع الصنائع .  ألنهما كانا متفرقين قبل البيع - 2
تصرف فـي كـسب مكاتبـه، وال  ألنهما ما اجتمعا في ملك واحد، وألنه غير متمكن من بيعهما من واحد إذ ليس له حق ال- 3

   .١٣/١٤١:  المبسوط .عبده المديون، وألبي حنيفة هو ال يملك كسبه، فلم يجتمعا في ملكه في كسب 
دة؛ ألن سـكوته عـن الفـسخ ً إذا أوجب البيـع كـان مفرقـا بينهمـا باختيـاره، وذلـك مكـروه، وكـذلك إذا سـكت حتـى مـضت المـ- 4

  .المصدر نفسه . المدة كاختياره إمضاء البيع إلى مضي 
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ولو كـان الخيـار للمـشتري، والمـسألة بحالهـا، فـال بـأس للمـشتري أن يفـسخ البيـع أو يجيـز؛ ألنهمـا لـم 
  .يجتمعا في ملك واحد 

  .ٕإن جاز ال يكره وال يشكل وان فسخ كذلك ولو كان الخيار للمشتري ولها ابن عند المشتري، 

، وأمـا علـى قولهمـا )٢( ال يشكل، والفسخ امتناع عن التمليـك)١(]رضي اهللا عنه [ ّأما عند أبي حنيفة 
  .؛ ألن الفسخ من حقه ولو أجبرناه على اإلجازة ألحقنا الضرر به )٣(فكذلك

  )٤(]لوك الممين للمالك والتفريق بين ذوي األرحام عند اختالف الد[ 
ولو اجتمعا في ملك مسلم وآخر وهو حر، أو في ملـك مكاتـب أو عبـد عليـه ديـن، أو ال ديـن عليـه، 
ًصـــغيرا أو كبيـــرا، أو همـــا صـــغيران، أو أحـــدهما صـــغير واآلخـــر كبيـــر وهمـــا مـــسلمان، أو كـــافران، أو  ً

ًأحـدهما مــسلم واآلخــر كــافر يكــره التفريــق، إال إذا كــان المـولى كــافرا، فــال يكــره  التفريــق؛ ألن مــا فيــه مــن ّ
   .)٥( بالشرائع>١٤٠و <الكفر أعظم، والكفار غير مخاطبين

ًولو أن حربيا دخل دار اإلسالم بأمان ومعه عبدان صغيران، أو أحدهما صغير واآلخـر كبيـر وهمـا 
ذو رحم محرم، أو اشتراهما في دار اإلسالم من صاحبه الذي دخل معه، فـإن أراد بيـع أحـدهما وتفريـق 

ًّهمــا، فــال بــأس للمــسلم أن يــشتريه؛ ألنــه لــو لــم يــشتره أدخلهمــا فــي دار الحــرب، فيكــون ردا لهــم علــى بين
  . المسلمين 

وبمثله لو اشتراهما من مسلم في دار اإلسالم، أو من ذمي، أو مـن حربـي مـستأمن مـن واليـة أخـرى 
بـره علـى بيعهمـا، وال يتركـه ال من واليته، فيكره للمـسلم شـراء أحـدهما منـه؛ ألن القاضـي أو الـسلطان يج

   .)٦(أن يلحق بهما دار الحرب

  .وكما يكره التفريق في البيع، فكذلك يكره التفريق في القسمة في الميراث والغنائم 

     

                                                 
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 1
ـــإن - 2 ـــم يجتمعـــا فـــي ملكـــه، ف ـــهخيـــ ألنهمـــا ل ـــع وقـــوع الملـــك ل : ، والمبـــسوط ٣/١٤٤٧: مختلـــف الروايـــة . ار المـــشتري يمن

١٣/١٤٢.   
  .المصدران نفسهما . ّ ألن هذا التفريق لحق له في إحداهما فكان بمنزلة الرد بخيار العيب - 3
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 4
ّ وجه ذلك إن كان التفريق في ملتهم حـالال لـم يتعـرض لهـم إال- 5 ٕمـسلم، وان كـان  إن كـان بـيعهم مـن مـسلم، فيمتنـع علـى الً

   .٦/٤٨٣: شرح فتح القدير . ال يجوز ًممتنعا في ملتهم 
ًأن الضرورة دفعت الكراهية في الفـصل األول؛ ألنـه لـو لـم يـشتر ألدخلهمـا دار الحـرب، فيـصير عونـا لهـم :  وجه الفرق - 6

بدار الحـرب فلـم تتحقـق ؛ ألنه يجبر على بيعهما وال يمكن من إلحاقهما على المسلمين، وهذه الضرورة تنعدم في هذا الفصل
   .٥/٢٣٠: ، و بدائع الصنائع ١٣/١٤٢: المبسوط : ينظر. الضرورة 



   )٢٨٣    (     باب المصراة                 _ النص المحقق                      كتاب البيوع    

  )١(]ذو رحم محرم بيع كبيرين معهما صغير [  
ولو اجتمع في ملك واحـد صـغير وكبيـران، وكـل واحـد مـن الكبيـر ذو رحـم مـن الـصغير، فإنـه ينظـر 
ًإن كانت قرابة أحدهما إلى الصغير أقرب من قرابة اآلخـر، نحـو أن يكـون أحـدهما أبـا واآلخـر جـدا، أو  ً

 ألب أو ألم، أو ما أشبه ذلك، فـال  أخ)٢(]واآلخر [ ًإحداهما أما واألخرى جدة، أو أحدهما أخ ألب وأم 
بأس بأن يبيع األبعد منهما، ويترك الصغير مع أقربهما، أو يبيع الصغير مع أقربهما سواء كانـت قرابـة 
ـــه مـــن جانـــب واحـــد أو مـــن جـــانبين، يعنـــي مـــن جانـــب األب كالهمـــا، أو مـــن جانـــب األم  الكبيـــرين إلي

األم بعــد أن كانــت قرابــة أحــدهما إلــى الــصغير كالهمــا، أو أحــدهما مــن جانــب األب واآلخــر مــن جانــب 
   .)٣(أقرب من قرابة اآلخر

،  أن كانــت قرابتهمــا مــن جانــب واحــد وأمــا إذا كانــت قرابــة الكبيــرين إلــى الــصغير ســواء، فإنــه ينظــر
أن : أو خـااله، أو مـا أشـبه ذلك،القيـاسّنحو أن يكون كالهما أخ ألب وأم، أو أخ ألب أو أم، أو عماه 

  . سواء)٥(]؛ ألن حق كل واحد منهما )٤(وأن ال يفرق بينهما وبين الصغير[ احد منهما ال يبيع و
   .)٦(ال بأس بأن يبيع أحد الكبيرين ويترك الصغير مع أحدهما: وفي االستحسان 

وكذلك لو اجتمع فـي ملـك واحـد سـت أخـوة، ثـالث مـنهم كبـار، وثـالث مـنهم صـغار فـي ملـك واحـد، 
ًوان، فادعياه جميعا ثبت  له أب)٧(]كصغير[  مع كبير، وليس هذا  صغيرفال بأس أن يبيع كل  )٨(]نسبه[ّ

   .)٩(ًمنهما جميعا، ثم اجتمعوا في ملك واحد، فليس له أن يفرق بينهم؛ ألن األب أحدهما في الحقيقة

    

     
                                                 

  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 1
  ] .ولآلخر ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 2
كبيـرين كـاألب مـع الجـد ًلتفريق إضرارا بالصغير سواء اتفقـت قرابـة ال ألن شفقة األقرب تغني عن شفقة األبعد، فلم يكن ا- 3

 واحـد منهمـا لـه كاألم مع العمة وروي عن أبي يوسف أنـه يكـره التفريـق بينـه وبـين أحـدهما كيـف مـا كـان ألن كـلأو اختلفت 
   .٥/٢٣٠: ، وبدائع الصنائع ١٤٣ـ ١٣/١٤٢: المبسوط . وتزول بالتفريق شفقة على الصغير 

: ، والجـوهرة النيـرة ٣/٧٧٤: قاضي خان : ، وشرح الزيادات ٥/٢٣٠: ، وبدائع الصنائع ١٣/١٤٣: المبسوط : ينظر  - 4
 يـستأنس بكـل واحـد ألن الـصغير: وعلـل ذلـك بقولـه . أنها رواية عن أبـي يوسـف : وذكر السرخسي ـ رحمه اهللا ـ  . ١/٢٠٧

  .كالمنفرد به منهما في حقه 
  ) .أ ( قطت من نسخة  ما بين المعقوفين س- 5
ه أحـد الكبيـرين، فإنـه هذا يمنـع لحـق الـصغير، وحقـه مراعـى إذا تـرك معـ: المصادر نفسها وقال السرخسي فيه :  ينظر - 6

   .١٣/١٤٣: المبسوط . ويقوم الكبير بحوائجه فال بأس ببيع اآلخر يستأنس به 
  ] .الصغير ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 7
  ] .نسله ) [ أ (  المعقوفين في نسخة  ما بين- 8
دهما، فلــو بيــع ال يبــاع؛ ألن األب فــي الحقيقــة أحــ: أن يبــاع أحــدهما؛ ألن جهتهمــا واحــدة، وفــي االستحــسان :  القيــاس - 9

   .٣/٧٧٨: قاضي خان : شرح الزيادات . األب، فيؤدي إلى التفريق بينه وبين األب، فحرم احتياطا أحدهما ربما يباع 
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ًفلو كانت قرابة الكبيرين إلى األصغر من جانبين، وقرابتهما إليه شـرعا سـواء، نحـو أن يكـون لـه أب 
 األم، مقـام قـام األم بقرابة يدلي فالذي ذلك، أشبه وما ،ّ له أخ ألب وأخ ألم، أو له خال وعم)١(]أو [ وأم، 

  . األب مقام قام األب بقرابة يدلي والذي

 فكـذلك أحـدهما، وبـين الـصغير بـين يفرق أن له ليس واحد ملك في واجتمعوا وأم، أب للصغير كان ٕواذا

  . ههنا

  )٢(]كراهية التفريق بعد دعوى نسبة الولد [ 
ٕواذا سبيت المرأة وفي حجرها ولد صـغير، تـزعم أنهـا ولدتـه، يكـره التفريـق بينهمـا وان كـان النـسب ال  ٕ

عـن النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم إنمـا ورد فـي الـسبايا، وال يثبت بدعوتها؛ ألن الخبر فـي كراهـة التفريـق 
 فإن أصاب المالك األم، ثـم كبـرت االبنـة التـي تـزعم انهـا ابنتهـا، فـال ينبغـي لـه أن )٣(يظهر ذلك بقولهن

ًيقرب االبنة، وان كان النسب غير ثابت احتياطا في باب الفروج، ولو فعل ال يمنع من جهة الحكم، أو  ٕ
  .)٤(م يكن الصغير، أو الصغيرة في حجرها، فال بأس بالتفريق والجمع في الوطئكان وقت السبي ل

ولو أن رجال من السبايا ادعى صغيرا أو صغيرة أنها ولده قبل قوله، ويثبت النسب منـه، سـواء كـان 
 قبل اإلحراز بدار اإلسالم، أو بعد اإلحراز بعد أن يكون قبل القسمة، أو قبل البيع، أو قبل الـدخول فـي
ملك خاص؛ ألن دعوة البنوة صحيح، ويكره التفريق بينهما سواء كـان الولـد وقـت الـسبي فـي يـده، أو لـم 

  .يكن 

ّ أن الولـــد منهـــا مـــن هـــذا الرجـــل، وهـــو زوجهـــا، وصـــدقها الـــزوج ثبتـــت )٥(]المـــرأة [ وكـــذلك إذا ادعـــت 
   .الزوجية، وثبت نسب الولد منهما، ويكره التفريق بين الصغير وبين واحد منهما

     

                                                 
  ] .و ) [ أ (  بين المعقوفين في نسخة  ما- 1
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 2
سـنن )). ال يـورث الحمـل إال ببينـة : ((  ال يقبل قولها، ألنها تحمل النسب على الغير، وقد قال عمر ـ رضي اهللا عنه ـ - 3

 قـول الواحـد مقبـول س فيـه ذكـر البينـة، وألن، ولكن يكره التفريق بينهما؛ ألن السنة وردت فـي الـسبايا، ولـي٢/٣٨٧: الدارمي 
: قاضــي خــان : ، وشــرح الزيــادات ٥/٢٣١: بــدائع الــصنائع : ينظــر . ًخــصوصا فيمــا ينبنــي علــى االحتيــاط فــي الــديانات، 

٣/٧٧٨.   
يقربهـا ، فـال ٕ ال ينبغي لـه أن يقـرب البنـت وان لـم يثبـت نـسبها منهـا لـدعوتها؛ الحتمـال أنهـا بنتهـا مـن النـسب أو الرضـاع- 4

كــن فــي ّيمنــع مــن قربانهــا فــي الحكــم؛ ألن قــول المــرأة الواحــدة فــي حقــوق العبــاد غيــر مقبــول، أمــا إذا لــم تًاحتياطــا، ولكــن ال 
بــالتفريق والجمــع بينهمــا فــي الــوطء؛ ألنــه إذا لــم تكــن فــي حجرهــا عنــد الــسبي فــال دليــل علــى حجرهــا وقــت الــسبي، فــال بــأس 

   .٥/٢٣١: بدائع الصنائع . ًأصال  يقبل قولها ها في حق الحكم، فالكونها ولدا ل
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 5
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ًولــو ادعــاه واحــد مــن الغــزاة والغــانمين، وهــو مــسلم ولــدا صــغيرا إنــه ولــده قبــل القــسمة أو قبــل البيــع،  ً ّ
ًصحت دعوتـه ويكـون ابنـه، وان كانـت معـه عالمـة اإلسـالم يكـون مـسلما،  وال يـسترق، وثبـت نـسبه مـن ٕ

ّالمدعي وهو مسلم ودعوته استندت إلى وقت العلوق فـي حـق النـسب، ولكـن ال يـصدق فـي إبطـال حـق  ّ
   .)١(الغانمين، وال يستند في حقهم، وقد يتجوز مثل هذا

ّأال تــرى أن مكاتبــا لــه أخ حــر ألب وأم، ولهمــا جميعــا عــم ألب وأم حــر، وللمكاتــب ابــن ولــد لــه فــي  ً
 فمــات المكاتــب عــن وفــاء، فقبــل أن يــؤدي أول كتابتــه مــات أخ المكاتــب الحــر، ولــيس لــه وارث كتابتــه،

سوى العـم الحـر وسـوى ابـن المكاتـب، ثـم أديـت كتابـة المكاتـب بعـد مـوت األخ، وحكـم بحريتـه فـي آخـر 
ًجــزء مــن األجــزاء حياتــه، وحكــم بحريــة ولــده فــي ذلــك الوقــت فــي حقــه ويكــون بقيــة مالــه ميراثــا  نــه، الب[ ٍ

ٕ األخ الحر لعمه دون ابن أخيه، ألن ابن أخيه كان مكاتبا وقت موتـه، وانمـا اسـتندت )٢(]ويكون ميراث  ً
واهللا ســبحانه [ حريتــه فــي حــق ميــراث ابنــه، وال يــستند فــي حــق ميــراث عمــه، فكــذلك ههنــا فــي مــسألتنا 

   .)٣(]وتعالى أعلم بالصواب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
     

                                                 
المــصدر .  يجــوز أن يــصدق اإلنــسان فــي إقــراره فــي حــق نفــسه وال يــصدق فــي حــق غيــره إذا تــضمن إبطــال حــق الغيــر - 1

  .نفسه 
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 2
  ) .أ ( قطت من نسخة  ما بين المعقوفين س- 3



   )٢٨٦    (               أحكام البيوع الفاسدةباب _  كتاب البيوع  ص المحقق                الن

  باب أحكام البيوع الفاسدة

  )١(]شرائط الملك في البيع الفاسد [  
 ومن اشترى شيئا بيعا فاسدا، فلم يقبضه بأمر بائعه لـم يخـرج :قال أبو جعفر ـ رحمه اهللا تعالى ـ 

   .)٢(ن ملك بائعه، ودخل في ملك مبتاعهٕمن ملك بائعه، وان قبضه بأمر بائعه خرج م

  .بيع جائز، وبيع فاسد، وبيع باطل، وبيع موقوف على اإلجازة  : )٣(البيع على أربعة أوجه

  .يوقع الملك بمجرد العقد إذا كان خاليا عن شرط الخيار : ّأما البيع الجائز 

ٕالقــبض بــإذن البــائع، واذا قــبض  الملــك بمجــرد العقــد مــا لــم يتــصل بــه )٤(]يوقــع [ ال : والبيــع الفاســد 
  .بغير إذن البائع ال يملك بذلك القبض 

  .صريح، ودليل : واإلذن على ضربين 

  .فهو أن يأمره بقبضه، وقبضه المشتري بحضرة البائع، أو بغير حضرته : ّأما الصريح 

  ًه أيضا، هو أن يقبضه المشتري عقيب العقد بحضرة البائع، ولم ينهه عن القبض ملك: ّأما الدليل 

ًوصار كأنه قبضه بأمره استحسانا بمنزلة الهبة إذا قبض الموهوب له بحضرة الواهب، ولم ينهه عن 
ذلـــك، ملكـــه الموهـــوب لـــه، ولـــو قبـــضه بغيـــر حـــضرته لـــم يملـــك إذا لـــم يوجـــد مـــن البـــائع صـــريح األمـــر 

   . )٥(بالقبض

  

                                                 
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 1
ٕومن اشترى شيئا شراء فاسدا فلم يقبضه بأمر بائعه لم يخـرج مـن ملـك بائعـه، وان ق: (  قول الطحاوي - 2 ً بـضه بـأمر بائعـه ً

   .٨٦ـ ٨٥: مختصر الطحاوي ) . ملكه إلى ملك مبتاعه منه خرج من 
د ال يوقـع الملـك ًع الجائز يوقع الملك بمجرد العقد إذا كـان خاليـا عـن شـرط الخيـار، والفاسـفالبي:  البيع على أربعة أوجه - 3

ٕلــم يتــصل بــه القــبض بــإذن البــائع، والباطــل ال يوقعــه وان قــبض بــاإلذن، والموقــوف ال يوقعــه وان قبــبمجــرد العقــد مــا  ّضه إال ٕ
   .١/٢٠٠: النيرة الجوهرة . بإجازة مالكه 

  ] .يرفع ) [ أ ( ي نسخة  ما بين المعقوفين ف- 4
ه  من شرائط الملك فـي البيـع الفاسـد، أن يكـون القـبض بـإذن البـائع، فـإن قـبض بغيـر إذنـه أصـال ال يثبـت الملـك بـأن نهـا- 5

ائع ًقبض بغير محضر منه من غير إذنـه، فـإن لـم ينهـه وال أذن لـه فـي القـبض صـريحا، فقبـضه بحـضرة البـعن القبض، أو 
أنــه إذا : وجــه روايــة الزيــادات . أنــه ال يثبــت : الملــك، وذكــر الكرخــي فــي الروايــة المــشهورة ه يثبــت أنــ: ذكــر فــي الزيــادات 

بـالقبض داللــة مـع مــا أن العقـد الثابــت داللـة اإلذن بــالقبض؛ ألنـه تــسليط علــى ًذنـا منــه قبـضه بحــضرته ولـم ينهــه كـان ذلــك إ
ً أن اإلذن بـالقبض لـم يوجـد نـصا وال سـبيل إلـى إثباتـه بطريقـة :الكرخي وأما وجه رواية .  اإلذن بالقبض القبض، فكأنه دليل

ينظـر . بما فيه تقرير الفساد، فـال يمكـن إثباتـه بطريقـة الداللـة ًذنا الداللة، وأن في القبض تقرير الفساد فكان اإلذن بالقبض إ
   .٣٠٥ -٥/٣٠٤: ، وبدائع الصنائع ٢/٥٩: تحفة الفقهاء : 
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  )١(]في البيع الفاسد وما ال يثبت  ما يثبت[  
   .)٢(والمقبوض في بيع الفاسد بإذن بائعه مضمون مملوك عليه بالقيمة، أو بالمثل عندنا

  .بيع جائز، وبيع باطل: وعنده البيع على ضربين،)٤(غير مملوك: )٣(]رضي اهللا عنه [ د الشافعيوعن

أنــــه مملــــوك التــــصرف غيــــر مملــــوك : )٦(]رحمهــــم اهللا  [ )٥( مــــشايخنا مــــن أهــــل العــــراقوقــــال بعــــض
إذ : ال، فقــ)٨(اب الــشهاداتًا ـ رحمــه اهللا تعــالى ـ ذكــر فــي كتــ، وهــذا غيــر صــحيح؛ ألن محمــد)٧(العــين

؛ ألنـــه يملـــك الرقبـــة، ويـــدل عليـــه شـــواهد األصـــول، وهـــو أن )٩(ّادعـــى رجـــل عليـــه هـــذا فهـــو خـــصم فيـــه
ا أعتق ثبت له الوالية له دون البـائع وتجـب قيمتـه للبـائع، ولـو لـم يكـن مالـك الرقبـة لمـا ثبـت المشتري إذ
  .الوالء منه 

  .ولو باعه المشتري فالثمن له، وعليه القيمة لبائعه 

  .ولو كان تصرفه بتسليط البائع كان يدفع عنه الضمان والثمن للبائع 

  . الشفعة للمشتري دون البائع )١٠(]ثبت ت[ ًولو كان للمشتري دارا، فبيعت بجنبها دار 

ٕولو كان عبدا فأعتقه البائع ال ينفذ عتقه، وان فسخ البيع بعد ذلك ورد عليه ً)١١(.   

                                                 
  .دتي  ما بين المعقوفين من زيا- 1
   .٢/٥٩: ، وتحفة الفقهاء ١/٤٠٥: ، وروضة القضاة ٣/١٥٣١: ، ومختلف الرواية ٣٥٧: فتاوى النوازل :  ينظر - 2
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 3
 ٨/٢١٢: ١بيروت، دار الفكر، ط):  هـ ٦٢٣ت ( و القاسم عبدالكريم محمد الرافعيأب: فتح العزيز شرح الوجيز:  ينظر- 4
.  
وأمـا قولـه  . ٣٠٨ : معجم لغة الفقهاء.  فقهاء العراق عند اإلطالق، يراد بهم أبا حنيفة والثوري وابن أبي ليلى، ونحوهم - 5

عابـدين أهل العراق، فالمقصود بالمشايخ هو من لـم يـدرك اإلمـام أبـو حنيفـة مـن علمـاء المـذهب، وقـد ذكـر ابـن مشايخنا من 
أبـو الحـسن الكرخـي وأبـو بكـر الجـصاص، فلمـا كانـا لـم يـدركا اإلمـام فهمـا : ب أبـي حنيفـة علـى مـذهمن كبار علماء العراق 

   .٤٥: ، والكواشف الجلية ٤/٤٩٥، ٣/٨٦: المحتار رد : ينظر . هل العراق من مشايخ أ
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 6
  .٥/٨٩: ، ورد المحتار٢٠٥ ـ ١/٢٠٤:هرة النيرة، والجو١٦/١٢٥: ، والبحر الرائق٤٦٠-٦/٤٥٩: العناية: ينظر- 7
معجـم . ين وحـسبان  جمع شهادة، وهي اإلخبار بحق شـخص علـى غيـره عـن مـشاهدة وعيـان ال عـن تخمــ: الشهادات  - 8

   .٢٦٦: لغة الفقهاء 
   .١٥٧: الجامع الكبير :  ينظر - 9

  ] .ثبت ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 10
 ولو لم يملك الدار  ذهب إليه مشايخ بلخ وهو أنه يملك الرقبة، فلو لم يملك المشتري العبد لما نفذ عتقه، هذه شواهد ما- 11

، ٤/٦٢: تبيــين الحقــائق مــع حاشــية الــشلبي : ينظــر . الــشفعة، ولــو لــم يخــرج العبــد عــن ملــك البــائع لنفــذ عتقــه لمــا ثبتــت لــه 
  .١/٢٠٤: والجوهرة النيرة 



   )٢٨٨( باب أحكام البيوع الفاسدة                  _    النص المحقق               كتاب البيوع 

ًيملـك التـصرف دون العـين، أنـه لـو كـان مـأكوال ال أنه  : )١(]رحمهم اهللا [ ّوأما من قال من أصحابنا 
  .ٕيحل له أكله، ولو كانت جارية ال يحل له وطئها وان استبرأها 

ّها الشفعة للشفيع إال إنا نقولًولو كانت دارا ال يجب في   .حل والحرمة ليسا من الملك في شيءال: ّ

  .أال ترى أن ربح ما لم يضمن ال يحل ومع ذلك يملكه 

مــن ملــك جاريـــة وهــي أختــه مـــن الرضــاع، أو بينهمــا حرمــة مـــن جهــة المــصاهرة، فإنـــه أال تــرى أن 
   .)٢(يملكها ومع ذلك ال يحل االستمتاع بها

ّأال ترى أن عبدا مأذونا، أو مكاتبا، أو وصيا باع عبـدا بيعـا فاسـدا وسـلم إليـه، فأعتقـه المـشتري بعـد  ً ً ً ً ً ً ً
للبائع، ولو كان نفوذ العتق بتسليط البـائع لكـان  > ١٤١ و<  الوالء له ويغرم قيمته )٣(]ويثبت [  عتقه 

ٕال ينفذ عتقه؛ ألن بائعه ال يملك العتق وال التسليط، وان كان يملك عندنا بالقبض بإذن البائع ال ينقطع 
ٕحقـــه عنـــه؛ لفـــساد البيـــع، فلهـــذا ال يحـــل وانمـــا تجـــب الـــشفعة للـــشفيع؛ ألن حـــق البـــائع لـــم ينقطـــع عنهـــا، 

ٕتمـــد زوال حـــق البـــائع، أال تـــرى إن مـــن أقـــر ببيـــع دار يجـــب الـــشفعة فيهـــا، وان كـــان وبثبـــوت الـــشفعة تع ّ
  .ًاشترى جاحدا لها 

  )٤(]ّرد المبيع وفسخه في البيع الفاسد [ 
ّثم المبيع إن كان قائما في يدي المشتري لم يزدد، ولم ينتقص، فإنه يرد عل?ى الب?ائع ويف?سخ البي?ع فيھ?ا؛ ]ن  الف?ساد )٥(ً

بحضرة صاحبه عن أبي حنيف?ة ومحم?د رض?ي [ والمبدل، فكل منھما يملك فسخه  دخل في صلبه، وھو البدلًإذا كان قويا

  ، وعند أبي يوسف ـ رحمه هللا )٦(هللا تعالى عنھما
     

                                                 
  ) .أ ( طت من نسخة  ما بين المعقوفين سق- 1
كها لحل له وطئها من غير ففي حالة األكل لو ملكه لحل له، والجارية لو مل:  هذا هو قول مشايخ العراق، ووجه قولهم - 2

وقـال . المـصدران نفـسهما: ينظر . م يضمن عليه العقر، ولو ملك الدار لوجب له الشفعة فيه، ولطاب له ربح ما لأن يجب 
:  النيـرة الجـوهرة. ندي ال حجة ألهل العراق فيمـا ذكـروه؛ ألن الحـل والحرمـة ليـسا مـن الملـك فـي شـيء الخجقال : الحدادي 

هو قـول محمـد ـ رحمـه اهللا ـ وهـو الـصحيح المختـار، وقـال أبـو الليـث فيمـا اسـتدل بـه أهـل العـراق، وقول أهل بلخ  . ١/٢٠٤
: تبيـين الحقـائق . ا الـشفعة؛ ألن حـق البـائع لـم ينقطـع عنهـا وكـذلك الـدار لـم تجـب فيهـما لم يجـز وطؤهـا ال لعـدم الملـك، ٕوان
  .   ٦/١٠٠: ، والبحر الرائق ٤/٦٢
  ] .ثبت ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 3
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 4
  ] .ألن [ ًبدال من ] دون ) [ ب (  في نسخة - 5
الــثمن فــي أنــه ينــصرف علــى صــاحبه بإدخالــه المبيــع أو :  قولهمــا ، وذكــر فيــه وجــه٣/١٤٦٥: مختلــف الروايــة : ينظــر  6

ًمـن غيــر علمـه؛ دفعــا للـضرر والغــرر عنــه، كمـا فــي عـزل الوكيــل بخـالف اإلجــازة؛ ألنـه تــصرف علــى ملكـه، فــال ينفـذ عليــه 
  . حق شريكه فسه ال غير، ألن العاقد نافذ فين
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ٕ، واذا لم يكن الفساد قويا دخل في صلبه، وانما الفساد )٢( حضرته)١(]ير ـ تلك بحضرة صاحبه وبغ ًٕ ]
  . منفعة ألحد العاقدين، فكل واحد منهما يملك فسخه قبل القبض )٣(]شرط 

  .ّوأما بعد القبض، فللذي له الشرط أن يفسخ بحضرة صاحبه، وليس لآلخر الفسخ 

  )٤(]ازدياد المبيع في البيع الفاسد [ 
ّ المبيع في يدي المشتري ال يخلو إما أن تكون متصلة، أو منفصلة وكل واحد منهمـا علـى ولو ازداد
  .إما أن تكون متولدة من األصل، أو غير متولدة من األصل : ضربين 

  .كالغصب ّوالحسن، والجمال فإنها تمنع الرد والفسخ، متصلة متولدة من األصل، كالسمن، ّأما إذا كانت

ًلة غير متولدة من األصل، كما إذا كان المبيع ثوبا فصبغه بـصبغ يزيـد فيـه، ٕوان كانت الزيادة متص
ّأو كـــان ســـويقا فلتـــه بـــسمن أو بعـــسل، أنقطـــع حـــق البـــائع ويقـــرر عليـــه ضـــمان   أو المثـــل، )٥(]القيمـــة [ ً

ًوكذلك لو كان ثوبا فقطعه وخاطه، أو قطنا فغزله، أو كان غزال فنسجه، أو كان حنطـة فطحنهـا انقطـع  ً ً
   .)٦(البائع ويجب عليه ضمان القيمة أو المثلحق 

ًولــو كـــان المبيــع دارا، فبنـــى فيهـــا، أو أرضــا فغـــرس فيهـــا أشــجارا انقطـــع حـــق البــائع، وعليـــه ضـــمان  ً ً
   .)٨(]رضي اهللا تعالى عنه  [ )٧(قيمتها وقت القبض في قول أبي حنيفة

ّلبــائع عنهــا، ولــه أن يــستردها، ال ينقطــع حــق ا : )٩(]رحمهمــا اهللا تعــالى [ وقــال أبــو يوســف ومحمــد 
   .)١٠(ويرفع البناء ويقطع األشجار

     
                                                 

  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 1
  .ّأنه سلطه على فسخه، فإذا أتى به صح كما إذا أجاز : وذكر فيه وجه قوله .  المصدر نفسه : ينظر - 2
  ] .بشرط ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 3
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 4
  ] .العقد ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 5
   .٢/٦٣: تحفة الفقهاء .  القبض كما في الغصب  ينقطع حق البائع في الفسخ ويلزمه قيمته يوم- 6
، وتحفــة ٣٦٥: للبــزدوي : ، وشــرح الجــامع الــصغير ٣/١٥٦٣: ، ومختلــف الروايــة ٣٦١: مختــصر الطحــاوي :  ينظــر - 7

ن حـــق أ: أحـــدهما : وجهـــان : لـــه : وذكـــر أبـــو الليـــث الـــسمرقندي  . ٤٧١ــــ ٦/٤٧٠: ، وشـــرح فـــتح القـــدير ٢/٦٣: الفقهـــاء 
أن المـشتري بنـى بتــسليط : حــق الـشرع، والبنـاء حـق المــشتري، وحـق العبـد مقـدم لحاجتــه، والثـاني ي البيـع الفاسـد االسـترداد فـ

  .الشفيع؛ ألنه له حق البائع، فال يكون له نقضه بخالف 
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 8
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 9

 حـق الـشفيع وحـق أن حق البائع في االسترداد آكد من: لهما : وذكر أبو الليث السمرقندي . فسها المصادر ن:  ينظر - 10
   .٣/١٥٦٣: مختلف الرواية . وله نقض البناء، فالبائع أولى الشفيع ال يبطل، 
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ّولـو كانـت الزيــادة منفـصلة متولـدة منــه، كالولـد، واألرش، والعقــر، فإنـه ال يمنـع الفــسخ والـرد، فلــه أن 
   )١(]الزيادة[ٕلفساد البيع، وان كانت ّد األصل مع الزيادة، ويطيب له؛ ألن حق البائع ال ينقطع يستر

   .)٢(نقصت الجارية انجبر نقصانها بالوالدة عندنا

   .)٤(ال ينجبر كالغصب : )٣(]رحمه اهللا [ وقال زفر 

؛ )٥(ان الــوالدةولــو هلكــت الزوائــد فــي يــدي المــشتري، فــال ضــمان عليــه كزوائــد الغــصب، ويغــرم نقــص
  .ألنه فات ما ينجبر به 

  .ولو استهلك المشتري هذه الزوائد ضمن االستهالك 

  .ولو هلك المبيع والزيادة قائمة، فللبائع أن يستردها، وقيمة المبيع وقت القبض 

ّصدقة، والكــسب، فللبــائع أن يــسترد ولــو كانــت الزيــادة منفــصلة غيــر متولــدة مــن األصــل، كالهبــة، والــ
  .ّع الزيادة، وال يطيب له الزيادة، ويتصدق به األصل م

ولو هلك المبيع والزوائد قائمة في يدي المشتري تقرر عليـه ضـمان المبيـع، والزوائـد للمـشتري يتقـرر 
  .ان في الغصب، هذا في حكم الزيادةضمان القيمة، ويطيب له بخالف المتولدة منه، كما يفترق

  )٦(]نقصان المبيع في البيع الفاسد [ 
  ّوأما إذا انتقص في يدي المشتري، إن كان النقصان بآفة سماوية، فللبائع أن يأخذ المبيع مع أرش 

ٕ، وان كانــت ال )٧(]واألوصــاف تــضمن بــالقبض [ ًالنقــصان؛ ألن المبيــع صــار مــضمونا عليــه بــالقبض 
   .)٨(تضمن بالعقود، وكذلك إذا كان النقصان بفعل المشتري أو بفعل المبيع

                                                 
  ] .الوالدة ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 1
، وشـرح فـتح ٤/١٩: دايـة ، واله٧/١٥٧: ، وبـدائع الـصنائع ١٣/٢٢: ، والمبـسوط ٣/١٣٣٠: مختلف الروايـة :  ينظر - 2

ان تعــين طريقــا أن هــذا نقــص: ولنــا : وذكــر أبــو الليــث الــسمرقندي  . ٢/٢٥٢: ، واإلمــام زفــر وآرأه الفقهيــة ٨/٢٧٧: القــدير 
  .فال يقابل بالضمان بنفع مطلوب عادة، 

  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 3
: رح فــتح القــدير ، وشــ٤/١٩: ، والهدايــة ٧/١٥٧: ، وبــدائع الــصنائع ١٣٣١ ـ ٣/١٣٣٠: مختلــف الروايــة :  ينظــر - 4
ال ينجبــر النقــصان بالولــد؛ ألن الولــد ملكــه، فــال يــصلح : وقــال المرغينــاني  . ٢/٢٥٢: زفــر وآرأه الفقهيــة ، واإلمــام ٨/٢٧٧

   .٤/١٩: الهداية . ًجابرا ملكه 
  ] .نقصان الوالدة [ بدال من ] صان للوالدة النق) [ ب (  في نسخة - 5
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 6
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 7
لـو انـتقص بغيـر صـنعه ٕ ألن النقصان بفعل المبيـع والنقـصان بآفـة سـماوية سـواء، وان كـان بفعـل المـشتري فكـذلك؛ ألنـه - 8

   .٥/٣٠٣: دائع الصنائع ب. عليه فبصنعه أولى ًكان مضمونا 



   )٢٩١( باب أحكام البيوع الفاسدة                  _ حقق               كتاب البيوع    النص الم

ًوان هلكــت الزوائــد فــي يــدي المــشتري، فــال ضــمان عليــه أيــضا فــي قــول أبــي حنيفــة رضــي اهللا  [ )١(ٕ
إذا :  قـال فـي المغـصوب )٤(]رضـي اهللا عنـه [ ؛ ألن أبـا حنيفـة )٣(يغـرم: ، وعلى قولهما )٢(]تعالى عنه 

  .)٦(يضمن كذلك هذا: ، وعندهما )٥(أحدث بها هذه الزوائد، ثم استهلكها الغاصب، ال ضمان عليه

ّوأمــــا
 إذا كــــان النقــــصان بفعــــل األجنبــــي، فللبــــائع الخيــــار فــــي األرش إن شــــاء أخــــذ مــــن المــــشتري، )٧(

  .)٨(صبٕوالمشتري يرجع على الجاني، وان شاء أخذ من الجاني وال يرجع على المشتري كما في الغ

يل له على القاتل، والمشتري يرجع ّولو قتله األجنبي خطأ، فللبائع أن يضمن المشتري قيمته، وال سب
علــى عاقلــة القاتــل بالقيمــة فــي ثــالث ســنين بخــالف الغــصب، فإنــه إذا قتلــه قاتــل فــي يــدي الغاصــب، 

ٕ ثـالث سـنين، وان ّفصاحبه بالخيار، إن شاء ضمن الغاصب، وهو يرجع على عاقلـة القاتـل بالقيمـة فـي
  . على الغاصب )٩(]وهم ال يرجعون [ ّشاء ضمن عاقلة القاتل، 

ّوهــو أن المــشتري ههنـا ملــك المبيــع وتقــرر ملكــه فيـه بفــوات الــرد، وفــي الغــصب  ال : والفـرق بينهمــا 
  .يملكه الغاصب، فلو ملكه، ملكه بتضمين المغصوب منه، فلذلك يثبت له الخيار 

ًلبــائع صــار مــستردا، حتــى أنــه لــو هلــك فــي يــدي المــشتري ولــم يوجــد منــه ولــو كــان النقــصان بفعــل ا
ٕحبس عن البائع، هلك على البائع، وان وجد منـه حـبس، ثـم هلـك بعـد وفاتـه، ينظـر إن هلـك مـن سـراية 
ٕجنايــة البــائع صــار مــستردا أيــضا، وال ضــمان علــى المــشتري، وانمــا هلــك ال مــن ســراية جنايتــه، فعليــه ً ً 

ولــو قتلــه البــائع، أو ســقط فــي بئــر حفــره البــائع صــار  .ة النقــصان بالجنايــة ضــمانه ويطــرح عــن حــص
  .ًمستردا، وبطل عنه الضمان 

        
     

                                                 
   .٥/١٠٠: ، ورد المحتار ١/٢٠٥: ، والجوهرة النيرة ٣/١٣٢٣: مختلف الرواية :  ينظر - 1
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 2
  .المصادر نفسها :  ينظر - 3
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 4
 فـــي ذلـــك قـــولين ألبـــي وذكـــر الطحـــاوي . ٧/٣٣١٩: للقـــدوري : تجريـــد ، وال١١٨ــــ ١١٧: مختـــصر الطحـــاوي :  ينظـــر - 5

ى أصحاب اإلمالء وقد رو: كما قال . يجب عليه ضمانه باستهالكها : محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة روى : حنيفة 
  .ٕال يجب على الغاصب ضمان الزيادة وان استهلكها : أبي حنيفة، أنه قال عن أبي يوسف عن 

  .لمصدران نفسهما ا:  ينظر - 6
  ] .وأما [ ًبدال من ] فأما ) [ ب (  في نسخة - 7
ن أن الجنايـة حـصلت  ألنه لما أخذ قيمة النقصان من المشتري، فقد تقرر ملكه في ذلك الجـزء مـن وقـت البيـع فيـه، فتبـي- 8

  . المصدر نفسه . له فيرجع عليه واألجنبي لم يملك، فال يرجع على ملك تقرر 
  ] .وهو ال يرجع ) [ أ ( لمعقوفين في نسخة  ما بين ا- 9



   )٢٩٢( باب أحكام البيوع الفاسدة                  _ النص المحقق               كتاب البيوع    

ًتصرف المشتري في المبيع بيعا فاسدا [   ً[)١(  
، أو صــدقة، أو أخرجـه عـن ملكـه بوجـه مـن الوجـوه صــح )٢(المـشتري ببيـع، أو هبـةولـو تـصرف فيـه 

ًلقيمـة، أو المثـل إذا كـان مثليـا، تصرفه بعد ما قبضه بإذن البائع، وليس للبائع إبطاله، وعلى المـشتري ا
أو يطيـــب ذلـــك للمالـــك الثـــاني؛ ألنـــه ملكـــه بعقـــد صـــحيح بخـــالف المـــشتري األول؛ أنـــه ال يحـــل لـــه وال 

، وأخذ مال حربـي بغيـر طيبـة ؛ ألنه ملكه بعقد فاسد، وهذا بخالف ما إذا دخل دار الحرب بأمانيطيب
  .ّوأخرجه إلى دار اإلسالم ملكه، ولكن ال يطيب له، ويفتي بالرد، وال يقضى به نفسه، 

   .)٣(ًولو باع صح بيعه، وال يطيب أيضا للمشتري كما ال يطيب لألول بخالف البيع الفاسد

ــــو كانــــت جاريــــة ولــــو كــــان  ًالمبيــــع عبــــدا وأعتقــــه المــــشتري، أو دبره،صــــح عتقــــه وتــــدبيره، وكــــذلك ل
ٕ واحـدى الـروايتين فـي )٤(فاستولدها، صارت أم ولد له، ويغـرم القيمـة، وال يغـرم العقـر روايـة كتـاب البيـوع

إذا أنــه : ، واتفقــت الروايــات )٦(، وفــي روايــة أخــرى فــي كتــاب الــشرب، يــرد معهــا العقــر)٥(كتــاب الــشرب
  .وطئها المشتري ولم تعلق منه أن يرد الجارية مع العقر 

ٕولو كاتـب صـح الكتابـة، ولـيس للبـائع إبطالهـا، واذا أدى الكتابـة يعتـق وتقـرر علـى المـشتري ضـمان 
ّالقيمة، وان عجز فرد رقيقا، فإنه ينظر إن كـان العجـز قبـل أن يقـضي بالقيمـة علـى المـشتري يـرد العبـد  ٕ

وكــذلك لــو كــان . هــذا بعــد مــا قــضى عليــه بالقيمــة، فــال ســبيل للبــائع علــى العبــد علــى البــائع، ولــو كــان
   المشتري قبل أن يقضي )٧(]ّأفتكه [ ٕالمشتري رهن المبيع، صح الرهن وليس للبائع إبطاله، واذا 

                                                 
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 1
  ] .هبة [ بدال من ] بهبة ) [ ب (  في نسخة - 2
ًأما عدم الطيب في المأخوذ من الحربي بغير إذنه لكونه مأخوذا على وجـه الغـدر والخيانـة والمـأخوذ علـى :  وجه الفرق - 3 ّ

ّصــاحبه ردا للخيانــة، وبــالبيع لــم يخــرج عــن اســتحقاق الــرد علــى مالكــه لحــصوله ال بّواجــب الــرد علــى ه هــذا الوجــ تــسليط مــن ًّ
كما كان وهـذا يمنـع الطيـب بخـالف البيـع الفاسـد؛ ألن انعـدام الطيـب للمـشتري ههنـا لقـران الفـساد بـه ّجهته، فبقي واجب الرد 

ن يكــون مــستحق الـــرد علــى البــائع لحـــصول البيــع مـــن البيــع الثــاني وخـــرج المبيــع مـــن أذكــرا ال حقيقــة، ولـــم يوجــد ذلــك فـــي 
   .٥/١٥٠: ، ورد المحتار ٦/١٠٣: والبحر الرائق ، ٥/٣٠١: بدائع الصنائع . سليطه المشتري بت

   . ١٣/٢٦: كتاب البيوع : ، والمبسوط ٥/١٠٣كتاب البيوع : األصل :  ينظر - 4
  .هذا هو األصح : وذكر فيه  . ٢٣/١٩٤: كتاب الشهادة في الشرب : المبسوط :  ينظر - 5
طء المهـر وفـي كتـاب ولـيس عليـه فـي الـو: وقـد ذكـر السرخـسي فـي كتـاب البيـوع فقـال  . ٢٣/١٨٥: المبسوط :  ينظر - 6

الملـك مـن وعليه العقر، قبل تأويل المسألة إذا لم يستولدها بالوطء حتى ردهـا علـى البـائع، فـإن يردهـا ينفـسخ : الشرب يقول 
اســتولدها وباالســتيالد يتقــرر ملكــه، فــإن مــا : صــادف ملــك الغيــر، فيلزمــه العقــر بــالوطء هنــا، قــال  الــوطء األصــل، فتبــين أن

العقر بذلك، وقيل ما ذكر هنا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ـ رحمهمـا اهللا تعـالى ـ ومـا ذكـر وطئها وهي مملوكة له، فال يلزمه 
   .١٣/٢٦: وع كتاب البي: المبسوط ) . رحمه اهللا ( محمد هناك قول 

ا نقلـه الـشلبي فـي حاشـيته وهـو مـ] فكـه [ ، ولعـل الـصواب ]أفتكـه [ بدال مـن ] قتله ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 7
   .٤/٦٤) : مطبوع مع تبيين الحقائق ( حاشية الشلبي . الطحاوي عن شرح 
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ٕ بالقيمة، فإنه يرد على البائع، واذا عليه  بعـد مـا قـضى عليـه بالقيمـة، فـال سـبيل لـه علـى )١(]ّأفتكـه [ ّ
   .)٢(المبيع

ولــو أجــره صــحت اإلجــارة غيــر أن للبــائع أن يبطــل اإلجــارة ويــسترد المبيــع؛ ألن اإلجــارة ممــا يفــسخ 
   .)٣(ًبالعذر، وفساد البيع صار عذرا في فسخ اإلجارة

  )٤(]بيع الفاسد وما ال يملك ما يملك في ال[ 
إن كـل مـا يملـك بـالبيع الجـائز يملـك بـالبيع الفاسـد إذا اتـصل بـه القـبض : واألصل في البيـع الفاسـد 

  .بإذن البائع، وكل ما ال يملك بالبيع الجائز ال يملك بالبيع الفاسد 

ٍأن من اشترى عبدا بخمر، أو خنزير، وتقابضا وهما مسلمان ملـك المـش: بيانه  ٍ تري العبـد إذا قبـضه ً
  .بإذن مالكه، وال يملك المشتري الخمر والخنزير 

ّوكذلك لو اشترى من رجل عبدا بمدبر، أو بمكاتب، أو أم ولد، وتقابضا ملك مشتري العبد العبـد إذا  ً
ٕقبضه بإذن البائع، وال يملك مشتري المدبر والمكاتب وأم الولد، وان قبض بإذن البائع  ّ.  

، وال يملك اآلخـر الـثمن )٥(ًجل عبدا بمال الغير وتقابضا، ملك مشتري العبد العبدوكذلك لو اشترى ر
  .ّإال أن يجيز صاحبه في البيع 

  أو [  من حوض، أو بئر، أو نهر، )٦(]غير مرفوع [ ًوكذلك لو اشترى عبدا بشرب، أو بماء 

  . ، فهو على ما ذكرنا )٩(]محصود [  غير )٨(])٧(كأل

  
     

                                                 
  .ما ذكرنا في الهامش السابق ك] فكه [ ولعل الصواب ] قتله ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 1
يعـود حـق االسـترداد  الكتابة والرهن نظير البيع؛ ألنهما الزمان لحـق العبـد فينقطـع حـق االسـترداد فتلزمـه القيمـة، إال أنـه - 2

   .٦/٤٦٨: شرح فتح القدير . وفك الرهن لزوال المانع وهذا بخالف اإلجارة؛ ألنها تفسخ باألعذار بعجز المكاتب 
ًرف المشتري وان كان نافذا يكره، وبه صرح الكرخي، وذلك ألن الفسخ مـستحق حقـا هللا إن تص- 3  تعـالى؛ ألن عـدم الفـساد ٕ

   .٤/٦٤: حاشية الشلبي مع تبيين الحقائق . والتصرف فيه تقرير الفساد واجب، 
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 4
، وكــذلك لــو اشــترى رجــل ٕلمكاتــب وأم الولــد، وان قــبض بــإذن البــائعإذا قبــضه بــإذن البــائع، وال يملــك مــشتري المــدبر وا [ - 5

  ) .ب ( هذا الكالم ساقط من نسخة ] الغير وتقابضا، ملك مشتري العبد العبد عبدا بمال 
  ] .مفروع ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 6
   .٦/٤١٧: العناية . ما ليس له ساق من الحشيش ـ : الكأل  - 7
  ] .أو حوض ) [ أ ( لمعقوفين في نسخة  ما بين ا- 8
 ] .محصور ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة - 9
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  )١(]ًما يكون فسخا في البيع الفاسد [ 
ّولو أن المشتري رد المبيع في البيع الفاسد على بائعه انفسخ العقد على أي وجه رده عليه ببيـع، أو 

ن الــرد مــستحق عليــه، فعلــى أي وجــه مــا رده يقــع بــشراء، أو بهبــة، أو بــصدقة، أو عاريــة، أو وديعــة؛ أل
  .ّعلى الوجه المستحق عليه كرد العواري والودائع 

   .)٢(ّوكذلك لو باعه من وكيل البائع وسلمه إليه بريء من ضمانه

ولو باعه من عبد البائع مأذون له في التجارة، وليس له ديـن ال يجـوز بيعـه، ولكـن البيـع > ١٤٢و<
عليـه [ ا، وال يبرأ في ضمان المبيع حتـى يـصل إلـى البـائع، ولـو كـان العبـد المـأذون الفاسد ينفسخ بينهم

   .)٥( ضمان القيمة عليه للبائع)٤( دين صح البيع، وتقرر)٣(]

ولو كان اشترى من العبد المأذون شراء فاسدا، وقبضه بإذنه، ثـم باعـه مـن سـيده، ينظـر إن لـم يكـن 
ولكـن ينفـسخ البيـع الفاسـد األول، وبـريء مـن الـضمان بـرده علـى على العبد دين ال يصح البيع الثـاني، 

  .سيده، ولو كان على العبد دين، جاز البيع الثاني، وتقرر عليه الضمان للبائع 

  .ولو باعه من مضارب البائع صح البيع، وتقرر عليه الضمان، وال ينفسخ البيع األول 

ّلمــشتري لموكلــه صــح البيــع الثــاني، ويثبــت عليــه ًولــو كــان البــائع وكــيال لغيــره بالــشراء، فاشــترى مــن ا
ّالــثمن للمــشتري األول، وتقــرر علــى المــشتري األول ضــمان القيمــة، فيلتقيــان قــصاصا، إال إذا كــان فــي  ً

  .، وهذا كله حكم البيع الفاسد )٦(ّأحدهما فضل ترادا

  

  
     

                                                 
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 1
  .٥/٣٠٠: بدائع الصنائع .  ألن حكم البيع يقع لموكله وهو البائع، فكأنه باعه للبائع - 2
 ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 3
 ] .تقرر [ بدال من ] يعود ) [  ب ( في نسخة - 4
كـم تـصرفه ال يقـع ٕ ألنه إذا لم يكن عليه دين فحكم تصرفه وقع للمولى فكان بيعا من المولى، وان لـم يكـن عليـه ديـن فح- 5

   .٣٠١ ـ ٥/٣٠٠: بدائع الصنائع . ًذلك بيعا من المولى، فصار كما إذا باعه من أجنبي للمولى فلم يكن 
ه ؟ فنزل منزلة البيع  الوكيل بالشراء يتصرف لموكله ال لنفسه، أال ترى أن حكم تصرفه يقع لموكله ال لأن:  وجه الفرق - 6

ن وذلك فسخ، فأما المضارب فمتصرف لنفـسه أال تـرى أن الـربح مـشترك بينهمـا ؟ فكـان بمنزلـة األجنبـي، ولـو كـامن الموكل 
ًا لموكله لم يكن فسخا للبيع؛ ألن حكم الشراء يقع لموكلهًبالشراء فاشترى المشتري شراء فاسدًالبائع وكيال لغيره   ال لـه ووجـب ً

ّوتقـرر علـى المـشتري ضـمان القيمـة، يلتقيـان قـصاصا؛ لعـدم الفائـدة فـي االسـتيفاء ويتـرادان  الفـضل إن عليه الثمن للمشتري  ً
   .٥/٣٠١: الصنائع بدائع . ا فضل كان في أحدهم



   )٢٩٥( ة                  باب أحكام البيوع الفاسد_    النص المحقق               كتاب البيوع 

  )١(]البيع الباطل [  
ٍوهــو أن يــشتري مــاال بميتــة، أو دم، أو بحــر: ّوأمــا البيــع الباطــل  ٍ ، أو ببــول وأشــباه ذلــك، وقبــضه )٢(ً

بإذن البائع، فإنه ال يملكه، وال يجوز تصرفه فيه، فاختلف المشايخ في المقبوض أنه مـضمون أم أمانـة 
   . )٣(نه قبضه بإذن صاحبه بعقد ال عبرة له، فصار أمانة عندهأمانة؛ أل: قال بعضهم : 

ًيكــــون مـــــضمونا؛ ألن هـــــذا ال يكــــون أدون حـــــاال مـــــن المقبــــوض بـــــسوم العقـــــد،  : )٤(وقــــال بعـــــضهم ً
  .والمقبوض بسوم العقد مضمون، وال يقع به الملك للقابض 

  )٥(]البيع الموقوف [ 
ٕ بغيـر إذن مالكـه، فـال يقـع الملـك للمـشتري وان قـبض وهـو أن يبيـع ملـك الغيـر: ّوأما البيع الموقوف 

  . أعلم بالصواب )٧(]سبحانه وتعالى [ ، واهللا )٦(بإذن البائع إال بإجازة مالكه

  

  

  

  

  

  

  
     

                                                 
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 1
لحــر ليــست بمــال، والــصواب مــا أثبتنــاه أعــاله، وذلــك ألن الميتــة والــدم وا] بحــر [ بــدال مــن ] بخنزيــر) [ ب (  فــي نــسخة - 2

   .٢/٢٤: االختيار : ينظر . ّمال بمال، وأما الخنزير والخمر، فإنهما ليسا بمال في حقنا والبيع والتمليك 
: ، وشـرح فـتح القـدير٣٥٦:  النـوازل فتـاوى. وذلـك ال يوجـب الـضمان  ألن العقد غير معتبـر فبقـي القـبض بـإذن المالـك - 3
  . أنه قول أبي نصر بن احمد الطواويسي، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة : وذكر ابن الهمام ـ رحمه اهللا ـ  . ٦/٤٠٤
هــو : بأنــه أمانــة  أي القــول: األول : وقيــل : وذكـر فيــه  . ٦/٤٠٤: شــرح فــتح القــدير .  مـنهم شــمس األئمــة السرخــسي - 4

  .أو القول بأنه مضمونا، هو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما اهللا : والثاني قول أبي حنيفة، 
  . ما بين المعقوفين من زيادتي - 5
هــو أن يوجــد : وقــوف البيــع الم: ، وقــال عــالء الـدين الــسمرقندي ـ رحمــه اهللا ـ ٥/٢٥٥١: للقــدوري : التجريــد :  ينظـر - 6

   .٢/٣٤: تحفة الفقهاء . ّرط االنعقاد واألهلية، لكن لم يوجد شرط النفاذ، وبينه ببيع الفضولي شالركن مع وجود 
  ) .أ (  ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 7



   )٢٩٦   (                        السلمباب _ النص المحقق                        كتاب البيوع    

  )١(باب السلم
  )٢(]ال مجهولة البيع إلى آج[  

   ال يجوز السلم، وال آجال البياعات إلى الحصاد، أو إلى  :- رحمه اهللا تعالى –قال أبو جعفر 
   . )٣(الدياس، أو إلى الجذاذ، وال إلى صوم النصارى، وال إلى فطرهم قبل دخولهم في صومهم   

  .معلومة ومجهولة : اآلجال على ضربين 
  .، واأليام، والشهور، والسنين كأوقات الصلوات: ا المعلومة ّأم

لحـــاج وخـــروجهم والجـــذاذ، والدياس، والنيـــروز، والمهرجـــان، وقـــدوم اكالحـــصاد،:ا المجهولـــة منهـــاّوأمـــ
، والميالد، وصوم النـصارى وفطـرهم قبـل الـدخول فـي صـومهم، فـإذا دخلـوا فـي )٥(، والقطاف)٤(]والجزاز[

  .تتقدم وتتأخر متقاربة غير متفاوتة، وما أشبه ذلك من اآلجال التي )٦(صومهم صار فطرهم

ٕكقــدوم الرجــل مــن ســفره، وهبــوب الــريح، والــى أن تمطــر الــسماء ومــا أشــبه ذلــك مــن : ا المتقاربــة ّوأمــ
   .)٧(اآلجال التي يتوهم وجودها وعدمها

ثــم بيــع العــين بــثمن ديــن إلــى أجــل معلــوم جــائز، وال يجــوز إلــى أجــل مجهــول ســواء كانــت الجهالــة 
  .اوتة متقاربة أو متف

ولــو كــان الــثمن عينــا، وضــرب فيــه األجــل، فــسد البيــع ســواء كــان األجــل معلومــا، أو مجهــوال؛ ألن 
  ).٨(األجل في العين باطل

                                                 
اختلف الفقهاء في تعريف : ًواصطالحا . ٢٨٦السين مع الالم وما يثلثهما: المصباح المنير . السلف : لغة : السلم ـ  1

جل في ية عن السلم في الحال، فذكروا األ في الشروط المعتبرة فيه ، فقد احترز الفقهاء سوى الشافعالسلم الختالفهم
جل؛ لكونهم أجازوا ّوأما الشافعية فلم يذكروا األ . ٢/٩٧: مجمع األنهر ) . هو بيع آجل بعاجل:  (فعند الحنفية. التعريف

ًالسلم حاال ومؤجال فعرفوه بقولهم   .  ٢/١٢٢: أسنى المطالب ).  الذمةهو بيع موصوف في:( ً
 .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  2
ومـا ذكـر أعـاله، ) صـومهم وال إلى صوم النصارى، وال إلى فطر اليهـود قبـل دخـولهم فـي : ( ـ جاء في مختصر الطحاوي 3

  . ٣لهامش رقم ، ا٨٦: تصر الطحاويمخ: ينظر.  للمختصر نقال عن الفيضيةالوفا األفغاني في تحقيقهذكره أبو
  ] .والجراد ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  4
: ، والمــصباح المنيــر٣٨٩اء المهملــة القــاف مــع الطــ: المغــرب .  اســم وقــت القطــف، وقطفــت العنــب، قطعتــه : القطــاف ـــ  5

  .٥٠٩القاف مع الطاء وما يثلثهما 
لـصوم ٕألن مـدة صـومهم معلومـة، واذا كانـت المبايعـة قبـل اـ إن اشتراه إلى فطر النصارى بعد ما شرعوا في الـصوم جـاز؛  6

: األصــل . زا النــصارى، فــال يجــوز ذلــك إال أن يكــون يعــرف إن ذلــك األجــل ال يتقــدم وال يتــأخر فيكــون ذلــك جــائإلــى فطــر 
   . ١٢/٢٨ :، والمبسوط ٥/١١٨
 ماء قـد يتـصل بكالمـه، فعرفنـا أنـه لـيسٕـ ألن ذلك ليس بأجل، فاألجل ما يكـون منتظـر الوجـود، وهبـوب الـريح وامطـار الـس 7

  .١٣/٢٧: المبسوط . شرط فاسد؛ وألجله فسد العقد بأجل، بل هو 
  . ١٢/١٩٩: المبسوط.  فيسلمه وذلك في العين ال يتحققألن العين ال تقبل األجل، فالمقصود باألجل أن يحصل في المدةـ  8



   )٢٩٧         (                 السلمباب _       كتاب البيوع النص المحقق                   

   .ًوكذلك إذا ضرب األجل لتسليم المبيع بطل البيع أيضا

 ولو باع بثمن دين إلى أجل مجهـول جهالـة متقاربـة، ثـم أبطـل المـشتري األجـل قبـل محلـه، وقبـل أن
   .)١(ينفسخ العقد بينهما؛ ألجل الفساد، انقلب إلى الجواز عندنا

   .)٣(ال ينقلب جائزا : )٢(]رحمه اهللا تعالى [ وقال زفر 

   .)٤( إلى الجواز بعد ذلك باإلجماعولو مضت المدة قبل إبطال األجل تأكد الفساد، وال ينقلب

ولو كان األجـل مجهـوال جهالـة متفاوتـة، إن إبطـال المـشتري األجـل قبـل التفـرق باألبـدان بعـد الـثمن، 
   . )٥(انقلب العقد إلى الجواز عندنا

   . )٧(ال ينقلب : )٦(]رحمه اهللا تعالى [ وقال زفر 

   .)٨( الجوازولو تفرقا قبل اإلبطال تأكد الفساد، وال ينقلب إلى

  )٩( ] الحالتأجيل الثمن[ 
ــــى هــــذه اآلجــــال، إن   ــــثمن إل ــــم أخــــر ال ــــثمن حــــال، ث ــــة ٕوان بــــاع ب ــــة جهال ــــى اآلجــــال المجهول  أخــــره إل
ز، ولــم يجعــل ذلــك شــرطا ألجــل صــح التأجيــل؛ ألن تــأخير الــديون إلــى هــذه اآلجــال جــائ )١٠(]متقاربــة[

  .البيع
     

                                                 
ـــ ينظـــر 1 األصـــل عنـــد : ( وذكـــر فيـــه. ٨٤: ، وتأســـيس النظـــر٥/٢٢٥٨: للقـــدوري: ، التجريـــد ٣/١٥٠٨مختلـــف الروايـــة : ـ

، ٥/١٧٨:  الصنائع، وبدائع)انه يجوز أن يتوقف الحكم في العقود وغيرها لمعنى يطرأ عليها ويحدث فيها : أصحابنا الثالثة
  .٧٩ – ٧/٧٦: م١٩٩٠ -هـ ١٤١١، ٢، دار الفكر، طبيروت:  ألبي محمد محمود بن أحمد العيني:والبناية شرح الهداية

  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  2
فيــه إال بالتجديــد متــى وقــع الــشيء جــائزا، أو فاســدا ال ينقلــب عــن حالــه لمعنــى يطــرأ عليهــا ويحــدث : ـــ األصــل عنــد زفــر  3

وبـــدائع ، ٥/٢٢٥٨: للقـــدوري : ، والتجريـــد ٨٥-٨٤: ، وتأســيس النظـــر ١٥٠٩ــــ ٣/١٥٠٨: تلـــف الروايـــة مخ. واالســتئناف 
   .٣٥٠: زفر بن الهذيل أصوله وفقهه ، اإلمام ٥/١٧٨: الصنائع 

، والــدر ٦/٩٧: ، والبحــر الرائــق ٥/١٧٨: بــدائع الــصنائع . بــن عابــدين اإلجمــاع علــى ذلــك ابــن نجــيم واـــ نقــل الكاســاني و 4
   .٥/٨٢: المختار 

  .٥/١٧٨: ع الصنائع ، وبدائ١٢/١٤٣: المبسوط . ـ ألن المفسد متى زال قبل تقرره جعل كأن لم يكن  5
 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  6
  .نفسهماالمصدران : ينظر . ـ من أصله تصحيح العقد الفاسد في استقباله فقط  7
 ٦/٩٧: ، والبحـر الرائـق ٥/١٧٨: بدائع الصنائع . ـ  نقل اإلجماع على ذلك الكاساني وابن نجيم وشيخ زاده وابن عابدين 8

   .٥/٨٣: ، والدر المختار ٢/٦٤: ألنهر ا، ومجمع 
  .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  9

  ] .متفاوتة ) [ أ ( ما بين المعقوفين في نسخة  10



   )٢٩٨    (                       السلمباب _ اب البيوع           كتالنص المحقق               

ًوان اشـترى عينـا ّإمـا أن يكــون :  بـثمن ديـن علـى أن يـسلم الـثمن فــي مـصر آخـر، فـإن هـذا ال يخلـو ٕ
ّالثمن ال حمل له وال مؤنة ، واما أن يكون له حمل ومؤنة، وال يخلو  ّإما أن يـضرب لـه األجـل، أو ال : ٕ

  .يضرب له األجل 

 إذا لم يضرب له األجل فـالبيع فاسـد سـواء كـان الـثمن لـه حمـل ومؤنـة، أو ال حمـل لـه وال مؤنـة؛ ّأما
ًلجهالة األجل، وان ضرب له أجال معلوما علـى أن يـسلم الـثمن ً  بعـد محـل األجـل فـي مـصر آخـر، فـإن ٕ

ًأيـضا، كان األجل مقدار ما ال يمكن الوصول إلى الموضـع المـشروط فـي قـدر تلـك المـدة، فـالبيع فاسـد 
فـــصار كـــأن األجـــل لـــم يـــضرب، ولـــو ضـــرب لـــه مـــن األجـــل مقـــدار مـــا يمكـــن الوصـــول إلـــى الموضـــع 

  .)١(المشروط في مثل تلك المدة، فالبيع صحيح، والتأجيل صحيح

  )٢(]تسليم الثمن في غير الموضع المشروط [ 
ن الـثمن لـيس إن كـا: إنـه ينظـر فإن أجل األجل وطالبه البائع بالثمن في غير الموضع المشروط، ف

ٕحمــل ومؤنـة، يجبــر علـى تــسليمه فـي أي موضــع طالبــه البـائع بعــد محـل األجــل، وان كـان الــثمن لــه لـه 
    .)٣(حمل ومؤنة، فال يجبر على تسليمه إال في الموضع المشروط

وكــذلك المــشتري لــو أراد أن يــسلمه فــي غيــر الموضــع المــشروط، وأبــى البــائع ذلــك إال فــي الموضــع 
  . هذا المشروط وهو على

إذا كـان الـثمن ال حمـل لـه وال مؤنـة، فـشرط :  أنـه قـال )٤(]رحمه اهللا تعـالى [ وروي عن أبي يوسف 
ٕ، وان يـضرب لـه أجـل ويجبـر المـشتري فـي أي موضـع طالبـه )٥(أن يسلمه في مصر آخر، فالبيع جـائز

يـشترط، فـالبيع ًبتسليم الثمن، ولو كان الثمن عينا، فـشرط تـسليمه فـي مـصر آخـر، وشـرط األجـل أو لـم 
   . )٦(ًفاسد في الوجهين جميعا؛ ألجل الغرر والخطر

    

                                                 
ــ إذا ذكــر أجــال معلومــا مــع بيــان مكــان اإليفــاء ال يكــون شــرط اإليفــاء  فــي ذلــك المكــان علــى وجــه التأجيــل، وانمــا يكــون  1 ٕـ

فـاء سد العقد، وأما إذا لم يذكر مع بيان مكان اإليفاء أجال معلوما، كان ذكـر بيـان اإليتخصيص القبض بذلك المكان، فال يف
    .٦/٤٤٤: المحيط البرهاني . العقد؛ ألنه أجل مجهول على وجه التأجيل ، وأنه يفسد 

  .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  2
وال مؤنـة يطالبـه بالتـسليم حيـث يجـده بعـد مـضي األجـل، ـ ألن الثمن معلـوم واألجـل معلـوم بالمـدة، إال أن فيمـا ال حمـل لـه  3

   .٦/٤٤٥: ، والمحيط البرهاني ١٤/٣٧: المبسوط . وفيما له حمل ومؤنة ال يطالبه إال في الموضع المشروط 
  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  4
م بمكـان آخـر، فيجـوز البيـع، تخـصيص بالتـسليـ البيع جائز؛ ألن شرط التأجيل في مكان آخر ليس بتأجيل حقيقة، بل هـو  5

   .٥/١٧٩: بدائع الصنائع .المشتري على تسليم الثمن في أي موضع طالبه ويجبر 
فعلـم أن .فلـو شـرط غيـر مكـان البيـع لـم يـصح : وأما بيوع األعيان : وذكر فيه  . ٥/٢٧١١: للقدوري : التجريد : ـ ينظر  6

  .تسليمه هناك موجب العقد 



   )٢٩٩( باب السلم                           _      كتاب البيوع النص المحقق                     

  )١(]شرائط السلم [  
  . وال يجوز السلم إال باآلجال :قال 

رضــــي اهللا تعــــالى  [ )٢(عة فــــي قــــول أبــــي حنيفــــةالــــسلم جــــائز إذا اســــتجمعت شــــرائطه، وشــــرائطه ســــب
  .اثنان في رأس المال، وخمسة في المسلم فيه : )٣(]عنه

إعـالم قـدره إن كـان قـدريا، أو عـدديا متقاربـا عنـد :  في رأس المـال، أحـدهما )٤(]اللذان [ أما االثنان 
لمـال واإلشـارة فيـه إعـالم قـدره لـيس بـشرط، أي شـيء كـان رأس ا: ، وعند صاحبيه )٥(أبي حنيفة خاصة

  .)٦(كافية

 أن رأس المــال إذا كــان حيوانــا، أو ذرعيــا، أو شــيئا  مــن العــددي المتفــاوت، فإنــه يــصير )٧(وأجمعــوا
  .، وال يحتاج إلى إعالم قدره )٨(معلوما باإلشارة إليه والتعيين

  يه قبل  على اعتباره، وهو تسليم رأس المال إلى المسلم إل)٩(وشرط آخر في رأس المال أجمعوا

                                                 
  . المعقوفين من زيادتي ـ ما بين 1
ــ ينظــر 2 أن شــرائط الــسلم ثمانيــة : ، وذكــر الــسغدي١٢/١٢٤: ، والمبــسوط٣/١٢١: للجــصاص: شــرح مختــصر الطحــاوي: ـ

ــ أن ٦. األجـلــ إعـالم ٥. ــ إعـالم المقـدار٤. ــ إعـالم الـصفة٣. ـ إعـالم النـوع٢. ـ إعالم الجنس١: أشياء في قول أبي حنيفة
 مـدفوعا ــ أن يكـون رأس المـال٨. ــ أن يكـون رأس المـال معلومـا ٧. يـه إن كـان للـسلم حمـل ومؤنـةف يوجد يبين المكان الذي 

ن أن يكـو:  قاله أبو حنيفـة إال اثنـين، وهمـاذلك عند أبي يوسف ومحمد شرائطه ستة أشياء، وهي ماثم ذكر بعد . قبل التفرق
  .١/٤٥٩:  في الفتاوى النتف:ينظر. رأس المال غير معلوم جاز وأنه لم يبين المكان جاز

 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  3
 ] .التي ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  4
: ( وقال فيه. ٥/٢٦٨٩: وريللقد: ، والتجريد٣/١٤٢٥: ، ومختلف الرواية٣/١٢١: للجصاص: ـ شرح مختصر الطحاوي 5

شـار إليـه، فـإن كـان ٕقـد علـى قـدره لـم يـصح الـسلم، حتـى يـسمى قـدره وان أإذا كان رأس المال مما يتعلـق الع: أبو حنيفة قال 
: المبـسوط، و٥٧: ، وتأسـيس النظـر) مقـداره، كـالثوب ٕجاز الـسلم إذا شـاهد عينـه وان لـم يعـرفمما ال يتعلق العقد على قدره 

 وأنهـا الـة قـدر المـسلم فيـه،أن جهالة رأس المال تـؤدي إلـى جه: ،  وذكر الكاساني وجه قوله٢/٩: ، وتحفة الفقهاء١٢/١٤٩
بــدائع . كيــال نفــسه بعينــه قــدره صــيانة للعقــد عــن الفــساد مــا أمكــن، كمــا إذا أســلم  فــي المكيــل بممفــسدة للعقــد فيلــزم إعــالم 

  .٥/٢٠١: الصنائع
، ٥٨ -٥٧: ســـــيس النظـــــر، وتأ٣/١٤٢٥:، ومختلـــــف الروايـــــة٣/١٢١: للجـــــصاص: شـــــرح مختـــــصر الطحـــــاوي: ــــــ ينظـــــر٦

ل، وأنــه حــصل أن الحاجــة إلــى تعيــين رأس المــا: ، وذكــر الكاســاني وجــه قولهمــا٢/٩: ، وتحفــة الفقهــاء١٢/١٤٩: والمبــسوط
  .٥/٢٠١: بدائع الصنائع.  إلى إعالم قدره حاجةباإلشارة إليه، فال 

  .٢/١٠: تحفة الفقهاء .  ـ نقل السمرقندي اإلجماع على ذلك  7
  ) .ب ( ة في نسخة هذه العبارة مكرر] باإلشارة إليه والتعيين [ ـ  8
ألن أبـا (( : ، وقـال الطحـاوي٥/٢٠١: ، وبـدائع الـصنائع٢/١٠: ، وتحفـة الفقهـاء٣/٧: مختـصر اخـتالف العلمـاء: ـ ينظر 9

 قابـضا رأس المـال بطـل الـسلم، وقـدإن تفرقـا مـن مجلـس الـسلم قبـل أن يت: ف ومحمـد، وأكثـر أهـل العلـم، قـالواحنيفة وأبا يوسـ
: الـشروط الـصغير)).  بعـد ذلـك قبـل أن يتطـاول األمـر دون السلم بهذا التفرق إذا تقابضا رأس المالكان أهل المدينة ال يفس

١/٣٤٨.  
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ً المال عينـا أو دينـا، ثـم تـسليم رأس المـال لـيس بـشرط فـي مجلـس )١(]رأس [ افتراقهما باألبدان سواء  ً
 ترى أنهما لو تعاقدا عقـد الـسلم ومكثـا ٕالعقد، وانما جعل تسليمه إلى المسلم إليه شرطا قبل االفتراق، أال

بعـد ذلـك يومـا كـامال إلـى الليـل، ولـم يغـب أحـدهما عـن صـاحبه، ثـم سـلم رأس المـال، وتفرقـا قبـل تــسليم 
ًرأس المال، بطل السلم عينا كان رأس المال أو دينا باإلجماع ً)٢(.   

ًإليـــه قبـــل التفـــرق شـــرط قياســـا  إلـــى المـــسلم )٤(]فتـــسليمه [ ً إذا كـــان دينـــا، )٣(]المـــال [ غيـــر أن رأس 
ً، ولــو كــان رأس المــال عينــا ممــا يتعــين للعقــد، القيــاس أن ال يجعــل تــسليمه شــرطا لــصحة )٥(ًواستحــسانا ً

  . )٦(ًالعقد، وفي االستحسان جعل شرطا

  : التي في السلم )٧(ا الخمسةّأم
  .إعالم جنس المسلم فيه، حنطة أو شعير: أحدها 
  . أو وسط، أو ردئ إعالم صفته، جيد،: والثاني 
إعــالم قـدره بمقــدار يــؤمن فقـده عــن أيــدي النـاس، ولــو علـم قــدره بمكيــال هـذا اإلنــاء بعينــه، : والثالـث 

  بعت منك في هذه : ، بخالف بيع العين، فإنه إذا قال )٨(فإنه ال يجوز إذا كان ال يدري كم يسع فيه
   .)١٠(إلناء، فالبيع جائز هذا اإلناء بدرهم، وال يدري كم يسع في ا)٩(الصبرة ملئ   
     

                                                 
  ] .رب ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة 1
  .٢/١٠: تحفة الفقهاء . ـ نقل السمرقندي اإلجماع على ذلك  2
  ) .أ (  ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  3
  ] .فسلمه ) [أ ( وفين في نسخة ـ ما بين المعق 4
د نهـى النبـي صـلى وقـ(( أنـه ديـن بـدين، : أحـدهما : ـ أن رأس المال إن كان دينا احتيج إلى قبـضه فـي المجلـس لمعنيـين  5

ن الـــسلم أن الـــسلم يخــتص بتعجيـــل رأس المـــال، وتـــأخير المـــسلم فيـــه؛ أل: والثـــاني )) . عـــن الكـــالئ بالكـــالئ اهللا عليــه وســـلم 
يــل مــن المــستثنى مــن جملــة بيــع مــا لــيس عنــد اإلنــسان، شــرطه أن يكــون ســلما معجــال، صــار التعجحــد، فــإذا كــان والــسلف وا

   .١٢/١٤٤: ، والمبسوط ٣/١٢٥: للجصاص : الطحاوي شرح مختصر . شرائط صحته 
 اشـترى عبـدا بكـر مـا لـوأما إذا كان رأس المال عينا، فإن القياس عنـدهم أن يجـوز، ك : ( - رحمه اهللا –ـ قال الجصاص  6

ه باألصـل  وجعل الكر ثمنا، جاز له أن يفارقه قبل قبض العبد، ولكـنهم تركـوا القيـاس علـى هـذا األصـل، وألحقـوحنطة وسط،
شـرح مختـصر الطحـاوي ) . يعجله، حصل بيع ما ليس عند اإلنسان في غير السلم، وهذا ال يجوز اآلخر، وهو أنه متى لم 

  .٣/١٢٥: للجصاص : 
 ] .الخمسة [ بدال من ] في الخمسة ) [ ب(خة ـ في نس 7
ـــ ال خيــر فــي الــسلم فــي كــل شــيء يــوزن أو يكــال إذا اشــترط بمكيــال غيــر معــروف، ولــو اشــترط بإنــاء بعينــه غيــر إن ذلــك  8

  .٣/٧، ومختصر اختالف العلماء ٥/١٠: األصل . معروف ال خير فيه  اإلناء غير
  ] .مأل) [ ب ( ـ في نسخة  9

: مختصر اختالف العلمـاء  . لجهالة ال تفضي إلى المنازعة، وهي المانعة ال مجردا لجهالة، فصار كالمجازفةـ أن هذه ا 10
  .٤/١١٤: ، وتبيين الحقائق مع حاشية الشلبي ١٢/١٤١: ، والمبسوط ٥/٢٦٩٣: والتجريد ، ٣/٧



   )٣٠١                           ( السلمباب _   كتاب البيوع لنص المحقق                     ا   

ال يجــوز فــي بيــع :  أنــه قــال )١(]رضــي اهللا تعــالى عنهمــا [ وروى الحــسن بــن زيــاد عــن أبــي حنيفــة 
   .)٢(ة، وليس هذا بمكايلة وال مجازفةمكايلة، ومجازف: العين أيضا؛ ألن البيع على نوعين 

 مــا أشــبه ذلــك ممــا ، أو حديــد، أو خــشب، أو)٣( بــأن هــذا إذا كــان اإلنــاء مــن خــزف>١٤٣و<:وقيــل
، )٥(، والجوالــــق)٤(والنقــــصان، فإمــــا إذا كــــان ممــــا يحتمــــل الزيــــادة والنقــــصان، كالزنبيــــليحتمــــل الزيــــادة 

 استحــسن )٨(]رحمــه اهللا [ ، إال أن أبــا يوســف )٧(يــضا، ومــا أشــبه ذلــك، فــال يجــوز بيــع العــين أ)٦(والغــرارة
 من الماء )٩(ٕفي الماء وأجازه، وان كان مما يحتمل الزيادة والنقصان، وهو أن يشتري من سقاء كذا قربة

    .)١٠(، جاز البيع فيهاهفي هذه القربة وعينا

هـذا  ٕ وان أعلمـه بـوزنعـن أيـدي النـاس،بغي أن يعلم قـدره بـوزن يـؤمن فقـده ٕوان كان السلم وزنيا، فين
  ، ويجوز في بيع العين إال إذا أعلمه بوزن )١١(الحجر، وال يعلم وزنه، فإنه ال يجوز السلم

    
                                                 

  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  1
 :المبــسوط : وكــذلك ينظــر . هــذا قــول أبــي حنيفــة وقــول أبــي يوســف األول : ر فيــه وذكــ. ١٣٧: عيــون المــسائل : ـــ ينظــر 2

  .١/١٨٦: ، والجوهرة النيرة ٧/٨٨: ، وشرح فتح القدير ١٢/١٤١
، والمـصباح ٩/٦٧) خـزف : ( لـسان العـرب . هو ما عمل من الطين وشوي بالنار، فصار فخـارا، واحدتـه خزفـة :  خزفـ 3

  .١٦٨ما يثلثهما الخاء مع الزاي و: المنير 
: ينظــر. مــن الخــوص ٕبكــسر الــزاي، وان فتحهــا أســقطت النــون فهــو زبيــل، هــو مــا يعمــل مــن الــسفيفة المنــسوجة : الزنبيــلـــ  4

   .٢٥١الزاي مع الباء وما يثلثهما : ، والمصباح المنير ١/١٥٠ :تهذيب اللغة 
، ولسان ١/١١٢٦فصل الجيم :  القاموس المحيط . بكسر الالم وفتحها،هي وعاء من األوعية معروف، معرب :الجوالقـ  5

  .١٠/٣٦) جلق (  :العرب 
طلبــة . ه، وهــو شــبه العــدل، وتجمــع الغرائــر بكــسر الغــين هــي وعــاء مــن صــوف، أو شــعر؛ لنقــل التــبن، ومــا أشــبه:الغــرارةــ  6

  .٤٤٥الغين مع الراء وما يثلثهما : ، والمصباح المنير ١١٠: كتاب البيعوع : الطلبة 
 إذا حشى فيه، فـالبيع جـائز، إن كان اإلناء مما ال يتسع: وقال.  اآلخر بعد أن رجع عن قوله األولو قول أبي يوسفـ وه 7

 :، وبـدائع الـصنائع١٢/١٤١: سوطالمبـ، ١٣٧ :عيـون المـسائل: ينظـر.  وأما الزنبيل والجوالق فال يجوز.مثل الطشت ونحوه
  .٢/١٤٧: ، ودرر الحكام ١/١٨٦: ، والجوهرة النيرة٤/١١٤:  وتبيين الحقائق مع حاشية الشلبي،٥/٢٠٨
 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  8
هي وعاء من جلد يخرز من جانب واحد، وتستعمل لحفظ الماء أو اللبن ونحوهما وسعتها أربعون صاعا وتـساوي : قربة ـ  9

: بــاب القــاف: جــم الوســيط، والمع١/٦٦٨)  قــرب : (، ولــسان العــرب١/١٥٨: فــصل القــاف: القــاموس المحــيط. ًلتــرا٦٨‚٤٨
ن وزن المن المعاصر ، ولما كاًالقربة خمسون منا – رحمه اهللا –ّدر اإلمام الشافعي وق. ٣٦٠: ، ومعجم لغة الفقهاء٢/٧٢٣

  .٢٠٦: المقادير الشرعية . غرام ١٤٢٨٠غرام، فيكون وزن القربة المعاصر يساوي  ٢٨٥٦يساوي  
 :، وشـرح فـتح القـدير ١٣٧: سائل عيـون المـ. نت القربـة بعينهـا  يجوز، ويجوز في االستحسان إذا كاـ كان القياس أن ال 10
  .٢/١٤٧: ، ودرر الحكام ٧/٨٨
ــ ينظــر  11 المــسلم فيــه ألن شــرط جــواز الــسلم كــون : وذكــر فيــه . ٥/٢٠٨: ، وبــدائع الــصنائع ٨٧: مختــصر الطحــاوي : ـ

  . لكيل يحصل بالوزن بالقدر، كما يحصل بامعلوم القدر، والعلم 
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حــي، أو بــوزن هــذا البطــيخ ، فــال يجــوز يحتمــل الزيــادة والنقــصان، نحــو  أن يقــول بــوزن الطيــر ال شــيء
   .أيضا في بيع العين 

ًواذا كــان الــسلم ذرعــا، ينبغــي أن يعلــم ذرعــه بــذراع يــؤمن فقــده  ٕعــن أيــدي النــاس، وان أعلمــه بخــشبة ٕ
 الخشبة، أو الرجل، وال يدري )١(]تهلك [ بعينها وال يدري كم هذا، وبذراع يده ال يجوز السلم؛ لجواز أن 

  . )٢(ما أسلم فيه

ًأن السلم محصن عن الغرر والخطر حاال ومآال ما أمكن، وفي بيع العين يجوز : واألصل  ً.  

ًولـــو كـــان المـــسلم فيـــه كيليـــا، فـــأعلم قـــدره بـــالوزن المعلـــوم، أو كـــان الـــسلم وزنيـــا، فـــأعلم قـــدره بالكيـــل  ً
ٕ؛ ألن قــدره صـار معلومــا بمقـدار يــؤمن فقـده مــن أيـدي النــاس، وان)٣(المعلـوم، جــاز الـسلم مـا ال يجــوز إذا ً

ًبيع الكيلي بجنسه عينا بعين، وتساويا في الوزن، فال يجوز ما لم توجد التسوية في الكيـل؛ ألنـه مكيـل، 
وكذلك إذا بيع الوزني بجنسه، وتساويا في الكيل، فإنه ال يجوز؛ألنه موزون، ومـا يكـال باألرطـال، فهـو 

  .)٤(وزني

   . )٥(ة عندناإعالم أجله باآلجال المعلوم: والشرط الرابع 

ًيجوز السلم حاال ومؤجال : )٦(]رضي اهللا عنه [ وعند الشافعي  ً)٧(.   

   )٨(بيان مكان اإليفاء في المسلم فيه، إذا كان المسلم فيه له حمل ومؤنة عند أبي حنيفة: والخامس    
    

                                                 
  ] .يهلك ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  1
هـذا إذا كـان : ًإال أنه ذكر فـي الفتـاوى الهنديـة نقـال عـن الينـابيع . ٥/٢٠٨: ، وبدائع الصنائع ٣٦٦: فتاوى النوازل : ـ ينظر  2

  .٣/١٧٩: الفتاوى الهندية. ًلغوا، والسلم جائز ، فتقييده بذلك لذراعهمذراع الرجل مغاير لذراع العامة، أما إذا كان موافق 
 .٨٧: مختصر الطحاوي . ًال بأس بالسلم في المكيل وزنا، وفي الموزون كيال: ـ أطلقه الطحاوي، فقال  3
ــ وال بــأس بــأن يــسلم الحنطــة وكــل مــا يبــاع مــن الحبــوب فــي الــسمن، والزيــت، والعــسل، ومــا أشــبه ذلــك 4  ممــا يــوزن ويكــال ـ

  . ٥/٥٢: األصل . بالرطل عندنا، هو الوزن يل والك. بالرطل
  .١٢/١٢٥: ، والمبسوط ٥/٢٦٦٦: للقدوري : ، والتجريد ٣/١٥٢٩: مختلف الرواية : ـ ينظر  5
  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  6
 اختـار أن يكـون إلـى فـإنفالـسلف بيـع مـضمون بـصفة، (: وقال فيه. ٢/٩٧: باب اآلجال في السلف والبيوع: األم: ـ ينظر 7

 مــضمون بــصفة، أحــدهما أنــه مــضمون بــصفة كمــا الــدين:  وكــان الحــال أولــى أن يجــوز ألمــرينً حــاالأجــل جــاز، وأن يكــون
اتفــق الفقهــاء فــي الــسلم ). ساد بغــرور وعــارض أولــى مــن المؤجــلالمــشتري أخــذه كــان الخــروج مــن الفــواآلخــر أن مــا أســرع 

 :اختالف األئمة العلماء. يصح : وقال الشافعي . ال يصح : قال أبو حنيفة ومالك وأحمدحال، فًمؤجال، واختلفوا في السلم ال
، ١الـــسيد يوســـف أحمـــد، بيـــروت، دار الكتـــب العلميـــة، ط: الـــوزير أبـــو مظفـــر يحيـــى بـــن محمـــد بـــن هبيـــرة الـــشيباني، تحقيـــق

  .١/٤١٠ :م ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣
ــــ ينظــــر  8 ــــف الروايــــة ٣/٥: ، ومختــــصر اخــــتالف العلمــــاء ٥/٦: األصــــل : ـ ، ٥/٢٧٠٩لتجريــــد ، ، وا٣/١٤٢٦: ، ومختل

  .٩٢ -٧/٩١: ، والعناية ٥/٢١٣: ، وبدائع الصنائع  ٢/١٤: كتاب البيوع: ، وتحفة الفقهاء ٥٧ :وتأسيس النظر 
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ٕ، فـإن لـم يتـشاحا، يـسلمه حيـث شـاء، وان تـشاحا )٢(لـيس بـشرط: ، وعنـدهما )١(]رضي اهللا تعالى عنه [ 
ٕفي ذلك يسلمه في مكان العقـد إن أمكـن التـسليم فيـه، وان لـم يمكـن التـسليم فيـه، كمـا إذا وقـع العقـد فـي 

  .ماكن إلى مكان العقد  يسلمه في أقرب األ)٣(]فإنه [ وسط البحر، أو على رأس الجبل، 
وأجمعـوا أن المــسلم فيـه إذا لــم يكـن لــه حمــل وال مؤنـة، فيــسلمه فـي أي موضــع شـاء، وال يحتــاج إلــى 

   .)٤(بيان مكان اإليفاء

  . سوى هذه الشرائط التي ذكرنا )٥(ويحتاج في السلم إلى شرائط أخر

 الخيـار ألحـدهما، )٦(]بـشرط [ لم ًأن يكون عقد الـسلم باتـا ال خيـار فيـه، فـإذا عقـدا عقـد الـس: أحدها 
   . )٨( انقلب إلى الجواز عندنا)٧(أو لهما جميعا، فالسلم

   .)٩(ال ينقلب إلى الجواز: وعند زفر 

 إبطــال الخيــار، فــال ينقلــب إلــى الجــواز )١٠(]عقــد [ ولــو كــان رأس المــال هالكــا فــي يــدي المــسلم إليــه 
   .)١١(باإلجماع

   ينقطع من أيدي الناس، وال يتوهم انقطاعه من وقت العقد إلى ا الّوينبغي أن يكون المسلم فيه مم
   .)١٢(وقت المحل

                                                 
 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة 1
، مختلـف ٣/٥: ومختـصر اخـتالف العلمـاء. نـهمثـل قولهمـا ثـم رجـع عأنا أبا حنيفة قـال :وذكر فيه. ٥/٦: األصل: ـ ينظر 2

، والعنايـة ٥/٢١٣: ، بـدائع الـصنائع٢/١٤: فة الفقهاءتح، ٥٨-٥٧: ، تأسيس النظر٥/٢٧٠٩: ، التجريد٣/١٤٢٦: الرواية
 :٩٢ -٧/٩١.  
 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  3
  .٢/١٣: ، وتحفة الفقهاء ٣/٥: مختصر اختالف العلماء : ـ ينظر  4
: ــ منهـا ٢. ل في المجلـس قبض ر أس الما:  ـ منها ١. ال يتم العقد إال بها : ـ ذكر الجصاص للسلم شرائط أخر، وقال  5

ال يخـشى انقطاعـه مـن أن : ــ منهـا ٣. المسلم فيه موجودا في أيدي الناس من وقـت العقـد إلـى وقـت حلـول األجـل أن يكون 
  . ١٢٥ -٣/١٢٤: للجصاص : مختصر الطحاوي شرح . أيديهم 

  ] .شرط ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  6
 ] .إليه [ بزيادة ] فالسلم إليه ) [ أ ( ـ في نسخة  7
: أبـو اليقـضان عطيـة الجبـوري : ، واإلمـام زفـر وآرؤه الفقهيـة ٨٨: ، وتأسيس النظر ٣/١٥٠٨: مختلف الرواية : ـ ينظر  8

لــس ورأس هنــا إذا اســقط خيــار الــشرط فــي المج: إال أنــه ذكــر فيــه . ١٣٦ : م١٩٨٦ -هـــ ١٤٠٦، ٢النــدوة، ط بيــروت، دار
فـق ٕالسلم؛ ألنه إسقاط شرط  الخيار في المجلس قبل االنفضاض، واذا كان اسقط الخيـار بعـد مـا أنالمال ال يزال قائما صح 

  .هذا العقد ويبقى على فساده ويجب فسخه رأس مال السلم ال يمكن تصحيح 
   .نفسهاادر المص: ـ ينظر  9

  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  10
  .٢/١٣: تحفة الفقهاء . ـ نقل السمرقندي اإلجماع على ذلك  11
جـائز أن يمـوت المـسلم ـ يجب أن يكون موجودا في وقت وقـوع العقـد إلـى وقـت حلـول األجـل، لجـواز اإلنقطـاع، وهـو أنـه  12

  .٣/١٢٦: للجصاص : ختصر الطحاوي شرح م. عليه السلم، وهو معدوم إليه، فيحل 
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  )١(]ما يجوز فيه السلم وما ال يجوز [  
بن، فــإن الــسلم فيــه علــى أربعــة أوجــه، ففــي ثــالث ، كالثمــار، والفواكــه، واللــًولــو أســلم فيمــا يوجــد حينــا

   . )٢(منها السلم فاسد، وفي وجه منها يجوز
، موجـــــودا عنـــــد المحـــــل )٣(وقـــــت عقـــــد الـــــسلمًهـــــو أن يكـــــون منقطعـــــا : لتـــــي ال يجـــــوز ّأمـــــا الثالثـــــة ا

  . وقت العقد، ووقت المحل، ولكنه منقطع فيما بين ذلك ًأو موجودا، )٤(وبالعكس
 وقــت العقــد، ووقــت المحــل، وال ينقطــع فيمــا ًوهــو أن يكــون موجــودا: جــوز الــسلم ّأمــا الوجــه الــذي ي

   .)٦(]رحمهم اهللا  [ )٥(بينهما، وهذا عند أصحابنا
   .)٨( وقت المحلًيجوز السلم إذا كان موجودا : )٧(]رحمه اهللا [ وقال الشافعي 

   يختلف نوعه من جنسه  كان ذلك مماالجنس والوصف إن[ ينبغي أن يبين نوع السلم بعد ما بين 
فــــي تمــــر جيــــد، فــــال يجــــوز الــــسلم حتــــى يبــــين نوعــــا مــــن المــــسلم فيــــه؛  )٩(]ويتفــــاوت كمــــا إذا أســــلم 

  وكذلك إذا أسلم في الحنطة،   .)١٤(وما أشبه ذلك)١٣(وعجوة)١٢(وفارسي)١١(دقل أنواع )١٠(]التمر[ألن
     
  

                                                 
  .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  1
، ً معلومـاًينها الذي تكـون فيـه، فـال بـأس بالـسم فيهـا، ضـرباحٕـ ال خير في السلم في الفاكهة كلها في غير حينها، واذا كان  2

  .٥/٦: األصل  . ًوأجال ،ً معلوماًوكيال
  ) .ب ( سقطت من نسخة ] السلم [ ـ  3
اختلــف العلمــاء فــي هــل مــن شــرط الــسلم أن يكــون جــنس المــسلم فيــه موجــودا فــي ) . ب ( ســقطت مــن نــسخة ] وبــالعكس [ ـــ  4

وقـال . يجـوز الـسلم فـي غيـر وقـت إبانـه: وقـالو ٕحين عقد السلم، فإن مالكا والـشافعي وأحمـد واسـحاق وأبـا ثـور لـم يـشترطوا ذلـك،
  .٢/٢٠٤: بداية المجتهد . السلم إال في إبان الشيء المسلم فيهأبو حنيفة وأصحابه والثوري واألوزاعي ال يجوز 

، ٥/٢٦٥٨: ، والتجريد ٣٦٦ : وفتاوى النوازل ،١٥٣٠/ ٣:  الرواية مختلفو ،٣/٩: مختصر اختالف العلماء : ـ ينظر  5
  .٤١٦-١/٤١٥: القضاة وروضة 

 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  6
 ) .أ ( طت من نسخة ـ ما بين المعقوفين سق 7
 .٣/١٠٢: األم : ـ ينظر  8
 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  9

  ] .التمر [ بدال من ] الثمن ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  10
: ثـرالنهايـة فـي غريـب األ.  منثـورا وهو ردئ التمر ويابسه، وليس له اسم خاص ليبـسه ورداءتـه، ال يجتمـع ويكـون:  دقلـ 11

  .١١/٢٤٦) دقل : ( ، ولسان العرب ٢/١٢٧باب الدال مع القاف 
  . ٣٣٨: معجم لغة الفقهاء . وم نسبة إلى بالد فارس، وهي بالد إيران الي:  فارسيـ 12
لـسان .  عليـه وسـلم بيـدهوهو من أجود أنواع التمر بالمدينة ونخلهـا يـسمى لينـة، وهـو مـا غرسـه النبـي صـلى اهللا: عجوة ـ  13

  .١/٢٤١: ، والمطلع على أبواب المقنع ١٥/٣١) عجا  ( :العرب 
  .ألن الثمر أنواع، فبدون ذكر النوع ال تنقطع المنازعة : وذكر فيه. ١٢/١٤٢: ، والمبسوط٥/١١: األصل: ـ ينظر 14



   )٣٠٥                          ( باب السلم _      كتاب البيوع   النص المحقق                  

أو ســـقي، أو )١(فــال يجـــوز حتــى يبـــين نوعـــا منهــا إن كـــان ممـــا يختلــف نوعهـــا، فينبغـــي أن يبــين بخـــسي
   .)٢(ٕربيعي، أو خريفي، وان كان مما ال يختلف نوعه وال يتفاوت، فال يجعل بيان النوع شرط فيه

 ويـصير معلومـا، فيجـوز، وال يجـوز إذا كـان وينبغي أن يكون المـسلم فيـه يـضبط قـدره وصـفته بالوصـف،
 )٧(واألدم، )٦(واألكـارعوالعـددي المتفـاوت، كـالرؤس، )٥(والآللـي)٤(والجـواهر)٣(غير مضبوط الوصف، كـالحيوان

  .)٨(والقثاء، وما أشبه ذلك من العددي المتفاوتوالرمان، والسفرجل والبطيخ  ،
وال يختلـــــف   التجـــــار،)١٠(]قيـــــامين [  بقيمـــــان مـــــن  إذا أســـــلم فيـــــهّ إال)٩(ًوال يجـــــوز فـــــي التـــــبن أوقـــــارا

  .)١١(فيجوز
ّوال يجــوز فــي الخــشب والعيــدان، إال إذا وصــفه بــصفة يعــرف، وال يختلــف وال يتفــاوت، فحينئــذ؛ ألن 

  .)١٢(ًالفساد في هذه األشياء ألجل الجهالة والتفاوت، فإذا وصفه بوصف صار معلوما
     

                                                 
ح مـاء بالنـسبة إلـى الـسيخالف الـسقي، وهـو مـا تـسقى بـالمطر، ونـسبت إلـى الـبخس؛ ألنهـا مبخوسـة الحـظ مـن ال: بخسيـ  1

  .٦/١٧٤: ، والبحر الرائق١/٤١باب الباء : ، والمعجم الوسيط٣٥باء مع الخاء ال: ، والمغرب٧/٨٨: تهذيب اللغة. ًغالبا
  .٥/٢٠٥: بدائع الصنائع :  ينظر -2
 فـي الـسلم؛ ألن المقـصود منـه معـاني عـن الـسن، والـسمن، ًـ إن الحيوان ال يضبط بالصفة الـضبط الـذي يـصير بـه معلومـا 3

  .٥/٢٦٧٨: للقدوري : التجريد . ، وكثرة الحمل، وشدة السير، فلم تستغرق الصفة هذه المقاصد واللون
المعجـم الوسـيط . ن الفـصوص واحدته الجوهرة، وهو كل ما يستخرج منه شيء ينتفع به والنفيس الذي تتخـذ مـ: الجواهر ـ  4
  .٥/١٢: األصل : ر ينظ. وألنه مختلف مجهول ال يجوز السلم فيه . ١/١٤٩: الجيم باب : 
ــ 5 جمــع لؤلــؤة، وهــي الــدر، وهــو يتكــون مــن األصــداف مــن رواســب، أو جوامــد صــلبة لماعــة مــستديرة فــي بعــض :  الآللــيـ

: األصـل . ول ال يجـوز؛ ألنـه مختلـف مجهـ. ٢/٨١٠بـاب الـالم : المعجـم الوسـيط . الحيوانات المائيـة الـدنيا مـن الرخويـات 
ر صغار من الآللي التي تباع وزنا، وتجعل في األدوية يجـوز الـسلم فيهـا وزنـا، وأمـا الكبـاأما ال: وأما السرخسي فقال. ٥/١٢

المبـسوط . وهي عددية متفاوتة، ال يمكن إعالم ما هو مقـصود منهـا، فـال يجـوز الـسلم فيهـا منها متفاوت آحدها في المالية، 
 :١٢/١٤٢.  
النهاية فـي غريـب األثـر . الساق العاري من اللحم يذكر ويؤنث  وهو جمع أكرع، وأكرع جمع كراع؛ وهو مستدق :األكارعـ  6
كبيـرة، فـال يجـوز وألن األكـارع مختلـف فيهـا الـصغيرة وال. ٨/٣٠٧) كـرع : ( ، ولسان العرب ٤/١٦٥باب الكاف مع الراء : 

 فــي الــرؤوس مال يجــوز الــسل: قــال أصــحابنا : (( وقــال الطحــاوي . ١٢/١٣٧: ، والمبــسوط ٥/٩: األصــل : ينظــر . الــسلم 
  .٣/١١: اختالف العلماء مختصر )) . واألكارع 

ــ  7 ، والمــصباح ٢٢الهمــزة مــع الــدال : المغــرب.بفتحتــين أو ضــمتين اســم لجمــع أديــم، وهــو الجلــد المــدبوغ المــصلح بالــدباغ : األدمـ
  . ٥/٥: األصل: ينظر. م وألنه مجهول فيه الصغير والكبير، فال يجوز فيه السل. ٩:األلف مع الدال وما يثلثهما: المنير

 .٢/١٤: ، وتحفة الفقهاء ٣٦٦: فتاوى النوازل . ـ ألن التفاوت فيها فاحش، فال يجوز السلم  8
ّمفــرده وقــر بالكــسر وهــو الحمــل الثقيــل، وعــم بعــضهم الثقيــل والخفيــف ومــا بينهمــا وأكثــر مــا اســتعمل فــي حمــل البغــل : أوقــارـــ  9

  .١/٣٠٤باب الواو : ، ومختار الصحاح٥/٢٨٩) وقر : ( لسان العرب. لبعيروالحمار، كما استعمل الوسق في حمل ا
  ] .قيمامين ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  10
  .٢/١٦:  الفقهاء ، وتحفة١٢/١٤١: ، والمبسوط ٥/١٠: األصل : ـ ينظر  11
ًلومـــا، وغلظــا معلومـــا، ومكانـــا ـــ الـــساج والــصنوف مـــن العيـــدان والخــشب والقـــصب، إذا اشــترط طـــوال معلومـــا، وعرضــا مع 12 ً ً

ًمعلوما، وأجال معلوما، فال بأس بذلك    .١٢/١٣٨: كتاب البيوع : للسرخسي : ، والمبسوط ٥/٨: األصل . ً



   )٣٠٦( باب السلم                           _ تاب البيوع      ك  النص المحقق                 

ًولو أسلم في العددي المتقارب عددا، كالجواز، والبيض، وما أشبه ذلك مما ال يختلـف، فإنـه يجـوز، 
  .)٢(ً، ولو أسلم فيه كيال جاز عندنا)١(وصغير البيض وكبيره سواء، بعد إن كان جنس واحد

  .)٤(ال يجوز : )٣(]الى رحمه اهللا تع[ وعند الشافعي 
   .)٥(ًوالسلم في الفلوس عددا جائز في ظاهر الرواية

أنــه أبطــل الــسلم فيــه؛ ألنــه ثمــن، والــسلم فــي األثمــان ال :  )٦(]رحمــه اهللا تعــالى [ وروي عــن محمــد 
  . )٧(يجوز

ّوالسلم في السمك ال يخلو إما أن يكون طريـا، أو مالحـا، وال يخلـو إمـا أن يكـون أسـلم فيـه ًّ ً عـددا، أو ً
ًوزنا، فإن أسلم فيه عددا، ال يجوز طريا كان أو مالحا؛ ألنه متفاوت ً ً ً)٨(.   

ً، وان كـان طريـا، إن كــان العقـد فـي حينــه، )٩(ًإذا كـان مالحـا يجــوز: ًولـو أسـلم فيــه وزنـا، فإنـه ينظــر  ٕ
ّواألجل في حينه، وال يقطع فيما بين ذلك، فإنه يجوز، واال فال ٕ)١٠(.   

ً وان بين موضعا منه)١١(]رضي اهللا عنه [ م ال يجوز عند أبي حنيفة والسلم في اللح : ، وعندهما)١٢(ٕ
   .)١٣(ًيجوز إذا بين موضعا منه
السلم في الـسمك ال :  في غير رواية األصول أنه قال )١٤(]رحمه اهللا تعالى [ وروي عن أبي حنيفة 
   .)١٥(يجوز كالسلم في اللحم

                                                 
ًـ يجوز السلم في البيض والجوز عددا؛ ألن آحاده في المالية ال تتفاوت إال عنـد زفـر رحمـه اهللا فـال يجـوز عـددا  1 : ينظـر . ًّ

، وتحفــــة ١٢/١٣٦: ، والمبــــسوط ١/٤١٦: ، وروضــــة القــــضاة ٥/٢٦٩٧: ، والتجريــــد ٣/١٢: علمــــاء مختــــصر اخــــتالف ال
  .٢/١٦باب السلم : الفقهاء 

  .٢/١٦: ، وتحفة الفقهاء ٢/١٣٦: ، والمبسوط ٥/٢٦٩٧: ـ التجريد  2
 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  3
 .٣/١٢٧: باب السلف : األم : ـ ينظر  4
 .٢/١٦: ، وتحفة الفقهاء ١٢/١٣٦: ، والمبسوط ٣/١٢: ، ومختصر اختالف العلماء ٥/٧: األصل : ـ ينظر  5
 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  6
أنــه ال يجــوز الــسلم فــي الفلــوس؛ ألنهــا ثمــن مــا دامــت رائجــة، : وذكــر ابــو الليــث الخــوازم عــن محمــد : ( ـــ قــال السرخــسي  7

  .١٢/١٣٦: المبسوط ) .  هو ثمن ال يجوز أن يكون مسلما فيه كالذهب والفضة والمسلم فيه مبيع، فما
  . ١٢/١٣٨: ، والمبسوط ٥/٨: األصل : ـ ينظر  8
 .٣/١١: ، ومختصر اختالف العلماء ٥/٨: األصل : ـ ينظر  9

 .١٢/١٣٨: ، والمبسوط ٥/٢٦٩٦: ، والتجريد ٥/٨: األصل : ـ ينظر  10
 ) .أ ( من نسخة ـ ما بين المعقوفين سقطت  11
 .٥/٢٦٩٦: ، والتجريد ٣٦٦: ، وفتاوى النوازل ٥/٨: األصل : ـ ينظر  12
  .نفسهاالمصادر : ـ ينظر  13
 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  14
، ١٢/١٣٨: ، والمبسوط٥/٢٦٩٦: ، والتجريد٣/١١: اختالف العلماءمختصر . روى عنه أبو يوسف ذلك في األمالي ـ  15
صـل والنـوادر، والـصحيح وأما السلم فـي الـسمك فقـد اضـطربت عبـارة الروايـات عـن أصـحابنا فـي األ( : قال السمرقنديأنإال 

ً في السمك الصغار كيال أو وزناأن السلم يجوزمن المذهب    = يستوي فيه المالح والطري في حينه وً



   )٣٠٧( باب السلم                           _ كتاب البيوع           النص المحقق               

  )١(]بعينه  موضع منالسلم في طعام [  
   .)٢( وال يجوز السلم في طعام بعينه:قال 

 ،)٣())فــال ّأمــا مــن تمــر حــائط فــالن، : (( الأنــه قــ�ألنــه ورد الخبــر فيــه، وهــو مــا روي عــن النبــي 
  .ينهى عن ذلك 

، فإن ذلك ال يجوز؛ )٦(، أو في حنطة أسبيجاب)٥(، أو في حنطة بخارى)٤(قندٕواذا اسلم في حنطة سمر
   .)٧(ًألنه موهوم انقطاعه من أيدي الناس، فيصير عقد السلم مفقودا على خطر الفسخ، فال يجوز

   . )٩( ال يجوز للمعنى الذي ذكرنا)٨(وكذلك لو اسلم في حنطة هراة

                                                                                                                                                         

ًيفما كان وزنا، وفـي روايـة أبـي يوسـف فـي األمـالي عنـه ظاهر الرواية يجوز كر ففيه روايتان عن أبي حنيفة في ّوأما الكبا= 
ظـاهر الروايـة كمـا فـي اللحـم، وفـي روايـة أخـرى عنهمـا ال يجـوز خـالف على قول أبي يوسف ومحمد يجوز فـي أنه يجوز، و

  .٢/١٥: تحفة الفقهاء ) . اللحم 
  .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  1
  . ٨٦: مختصر الطحاوي ) . عام من موضع بعينه وال يجوز السلم في ط: ( ـ قال الطحاوي  2
لرجل من اليهود دنانير �أسلف رسول اهللا : (( عن يوسف بن عبداهللا بن سالم عن أبيه عن جده قال : ـ جزء من حديث  3

: أبـي يعلـى مـسند )) . ا حـائط بنـي فـالن، فـال ، أمـ�في تمر مسمى، فقال اليهودي من تمـر حـائط بنـي فـالن، فقـال النبـي 
للتراث، ين سليم آسد، دمشق، دار المأمون حس: ، تحقيق )هـ ٣٠٧ت( أبو يعلى أحمد بن علي بن الثنى الموصلي التميمي 

الغليـل ضـعيف، مختـصر إرواء :  األلبـانيقـال. ٧٤٩٦عبداهللا بن سالم، رقم  حديث ١٣/٤٨٣: م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤، ١ط
: م١٩٨٥ -هــ ١٤٠٥، ٢بيـروت، المكتـب اإلسـالمي، ط: لبـانيمحمـد بـن ناصـر الـدين األ: لفي تخريج أحاديث منار الـسبي

.  بزوائـد المـسانيد العـشرة إتحـاف الخيـرة المهـر. إسناده مرسل،رجاله ثقات على شرط ابـن حبـان . ، وقال البوصيري١/٣٧٠
   .    ٢٨٨١ باب كتاب السلم حديث ٣/١٠٠: بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري أحمد 

ذي القـرنين بمــا وراء أنـه مـن أبنيـة : ه وثانيـه، ويقــال لهـا بالعربيـة سـمران، بلـد معـروف مــشهور، قيـل بفـتح أولـ : ــ سـمرقند 4
  . ٢٤٧ـ ٣/٢٤٦: معجم البلدان : نظر ي. سمرقند : شمر أبو كرب، فسميت شمرقند، فأعربت، فقيل النهر، وهي 

ن يومـان، وهـي مدينـة  آمال الشط بينها وبين جيحوّ بالضم من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها يعبر إليها من:  بخارى ـ  5
مـارة علـى ضـياعهم مـن أهـل ًنزهة، كثيرة البـساتين، واسـعة ولـيس بمـا وراء النهـر وخراسـان بلـدة اهلهـا أحـسن قيامـا بالعقديمة 
   .١/٣٥٣: الباء مع الخاء : معجم لغة البلدان . بخارى 

 . ـ تقدم ترجمتها في القسم الدراسي  6
   . ٢/١٣:  تحفة الفقهاء :ـ ينظر  7
لــم أر :(( قــال الحمــوي عنهــا .  وهــي مــن أمهــات مــدن خراســان تقــع قــرب بوشــنج وهــي اليــوم مــن مــدن أفغانــستان :هــراة ـــ  8

ًهــ مدينـة أجــل وال أعظـم وال أفخـم وال أحـسن وال أكثـر أهــال منهـا، فيهـا بـس٦٧٠بخراسـان عنـد كـوني بهـا فــي سـنة  اتين كثيــرة، ّ
ا بالعلمــاء، ومملــوءة بأهــل الفــضل والثــراء، وقــد أصــابها عــين الزمــان ونكبتهــا طــوارق الحــدثان، وجاءهــوة وميــاه غزيــرة، محــش

: معجم البلـدان )) . هـ ٦٨١ٕأدخلوها في خبر كان، فإنا هللا وانا إليه راجعون، وذلك في سنة الكفار من التتر، فخربوها حتى 
   .  ٥/٣٩٦باب الهاء مع الراء 

  . ٥/٥٠: األصل . في حنطة هراة خاصة وهي تنقطع من أيدي الناس فال خير فيه ٕـ واذا أسلم الرجل  9
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  .)١(ولو أسلم في ثوب هروي بجميع الشرائط يجوز

ٕوهـــو أن إضـــافة الحطنـــة إلـــى هـــراة لـــيس يفيـــد بيـــان الجـــنس مـــن النـــوع، وانمـــا يفيـــد : والفـــرق بينهمـــا 
أنـه يجـوز الـسلم فـي تخصيص البقعة والمكان، فحصل الـسلم فـي موهـوم انقطاعـه، فـال يجـوز، أال تـرى 

الحنطة من غير أن يضيفها إلى هراة، وأما الثوب فإضافته إلى هراة يفيد بيان الجنس والنوع، وال يكون 
   .)٢(تخصيص البقعة والمكان، أال ترى أن السلم ال يجوز بغير ذكر الهروي والمروي

علـى  ويجبر رب السلم جنس الهروي يجوز،والمسلم إليه إذا أتى بثوب نسخ في غير والية هراة من 
قبوله، فتبين أن ذكر الهروي عنـد ذكـر الثـوب عبـارة عـن بيـان جنـسه، وذكـر الهـروي عنـد ذكـر الحنطـة 

   .عبارة عن تخصيص البقعة 

، فالــسلم جــائز؛ ألن العــراق اســم الواليــة، وكــذلك )٤(، أو فــي خراســان)٣(ولــو أســلم فــي حنطــة العــراق
   .)٥(الناس، فجازخراسان، وال يتوهم انقطاعها من أيدي 

 ولو أسلم في حنطة حديثة قبل حدوثها، فالسلم فاسد؛ ألنها منقطعة في الحال، وكونها موجودة فـي 
   .)٦(وقت العقد إلى وقت المحل شرط لصحة العقد

  )٧(]حلول األجل بموت من عليه السلم [ 
   .ًال، فصار حا)٩( إلى أجل حل ما عليه)٨( من مات وعليه سلم، أو دين سواه:قال 

       
                                                 

  . ١٢/١٧٥: كتاب البيوع : ، والمبسوط ٥/٢٣٢٧: للقدوري : ، والتجريد ٥/٥٠: األصل : ـ ينظر  1
إذا باع :  أصحابنا أن اختالف الصنائع فيهما بجنسهما، ولهذا قال: ألن الهروي والمروي جنسان؛ بداللة : ـ قال القدوري  2

   .٥/٢٣٢٧: التجريد . ًأنه مروي فوجده هرويا، بطل البيع  ًثوبا على
 ابــن األعرابــي ســمي اإلقلــيم المعــروف مــن بــالد العــرب، وهــو مــن البلــدان الغنيــة بثرواتهــا المائيــة والبتروليــة، قــال: العــراقـــ  3

 سـمي عراقـا؛ : وهـو الخـرز الـذي فـي أسـفلها، وقـال الخليـل ، أخذ من عراق القربـة،فل عن نجد ودنا من البحرسًعراقا؛ ألنه 
  .٤/٩٣: باب العين والراء : معجم البلدان . والفرات مدا حتى يتصل بالبحر على طولهألنه على شاطئ دجلة 

ــ 4 ــ:  خراســان ـ مــا هــو أطــراف حــدودها،  بــالد واســعة أول حــدودها ممــا يلــي العــراق أزاذ وراء قــصبة جــوين وبيهــق منهــا، إنـ
 خرجـت مـن خراسـان مـا: روي عن شريك بن عبداهللا أنه قال .نيسابور، وهراة، ومرو: أمهات من البالد، منها تشتمل على و

  .٣٥٢ – ٢/٣٥٠: معجم البلدان . ٕواسالم فردت حتى تبلغ منتهاها راية في جاهلية 
 .٢/١٣: ، وتحفة الفقهاء ١٢/١٧٥: المبسوط . ـ أن في حنطة البلدة الكبيرة يجوز؛ ألنها ال تحتمل االنقطاع غالبا  5
نة أم ال فهـي منقطعـة مـن أيـدي  ال تـدري أن يكـون ذلـك فـي تلـك الـسـ ال خير في الـسلم فـي الحنطـة الحديثـة مـن قبـل أنـك 6

إذا أســلم فــي الحنطــة الحديثــة لــم : وذكــر فيــه . ٥/٢٦٦٤: للقــدوري : ، والتجريــد ٥/٤٩: األصــل . فيهــا  النــاس يــوم أســلمت
  .د إمكان الحصاديجز إال بع

  .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  7
  .٨٧: مختصر الطحاوي ] سواه [ بدال من ] غيره [ ـ في قول الطحاوي  8
 .المصدر نفسه ] . ما عليه من ذلك [ ـ في قول الطحاوي  9
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بموت مـن عليـه الـدين يبطـل األجـل؛ ألن األجـل مـن حقـه، وقـد بطـل بموتـه ومـوت مـن لـه الـدين ال 
رثتــه أن يطــالبوه قبــل  حــي، ولــيس لغرمائــه، وال لو)١(]وهــو [ يبطــل األجــل؛ ألن األجــل حــق المطلــوب، 

                                 .)٢(األجل

  )٣(]الحوالة والكفالة بالسلم [ 
؛ ألن الـسلم ديـن مـضمون )٤( وال بأس بالحوالة والكفالة بالسلم ما أسلم إليـه فيـه:قال > ١٤٤و<

  .في ذمة المسلم إليه لرب السلم 

ضمون، أو بالمضاف إلى سـبب مـضمون مقـدور أنها تصح بالم: واألصل في باب الحوالة والكفالة 
   .)٥(على اإليفاء، والمضمون له وعنه معلوم

فإذا فات واحد من هذه الشرائط التي ذكرنا، بطلت وال تـصح؛ ألن الحوالـة مبرئـة األصـيل ، والكفالـة 
  .)٧(، إال إذا كانت الكفالة بشرط براءة األصيل، فصارت حوالة)٦(غير مبرئة

ٕسلم، فــرب الــسلم بالخيــار إن شــاء أخــذ ســلمه مــن المــسلم إليــه، وان شــاء أخــذ مــن ثــم إذا أكفــل فــي الــ ّ
ٕالكفيــل، فــإن أخــذ مــن األصــيل ال يرجــع علــى الكفيــل، وان أخــذه مــن الكفيــل ال يرجــع علــى األصــيل إذا 
ٕكانــت الكفالــة بــأمره، ولــيس لألصــيل علــى الكفيــل مثلــه وان كانــت الكفالــة بغيــر أمــره، فــال يرجــع ويكــون 

  .)٨(، ولو كانت الكفالة بأمره ال يرجع على األصيل إال بعد األداءًمتبرعا

     

                                                 
 ] .وهي ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  1
ذه مـدة ملحقـة بالعقـد شـرطا، فـال تبقـى بعـد مـوت مـن هـي لـه كاألجـل، فإنـه ـ الوارث يخلف الموروث فيما هو مال، وألن ه 2

  .١/٢١٢: ، والجوهرة النيرة ١٣/٤٣: المبسوط . حق لمن عليه الدين قبل من له الدين، فيبطل لموته 
 .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  3
مختصر الطحاوي : ينظر ) . إليه بما أسلم إليه فيه للمسلم من المسلم وال بأس بالكفالة و الحوالة : ( ـ في قول الطحاوي  4
 :٨٧.  
   .٢٧٢: خزانة الفقه : ـ ينظر  5
 الـدين فـي ذمـة الكفيـل مـن   الكفالة توجب براءة األصيل كالحوالة؛ ألنـه البـد مـن وجـوب- رحمه اهللا-ـ عند ابن أبي ليلى  6

؛ ألنـه المقـصود  الحوالة ال توجب براءة األصـيل كالكفالـةـ :- رحمه اهللا -وعلى قول زفر . فراغ ذمة األصيل منه ضرورته 
: كتــاب الكفالــة : المبـسوط . الطالــب، وذالـك فــي أنتـزاد لــه المطالبــة ال أن تـسقط مــا كـان لــه مـن المطالبــة بهـا التوثيــق لحـق 

١٩/١٦١.   
: ، تحفة الفقهاء ٣٧١:  النوازل تاوىف. ـ الكفالة بشرط براءة األصيل حوالة، والحواله بشرط بقاء الدين على المحيل كفالة  7
٣/٢٤٧.  
ن الكفيــل ال يملكــه أل: وذكــر فيــه . ٧/١٩١: ، وشــرح فــتح القــدير ٣/٣٢٩: ، وتحفــة الفقهــاء٢٧٦:  خزانــة الفقــه :ـــ ينظــر  8

  .٦/٢٤٧: والبحر الرائق . قبل األداء 
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ّ، وان لـم يـؤد الـثمن بعـد، ثـم الكفيـل مـن رب الـسلم )١(بخالف الوكيل بالشراء، فإنه يرجع علـى موكلـه ِ ٕ
زل منزلة المسلم إليه، والكفيل مـن المـسلم إليـه عنـد ثبـوت حـق الرجـوع لـه عليـه ينـزل منزلـة المقـرض، ين

ّحتــى أن رب الــسلم ال يجــوز لــه أن يــستبدل مــا علــى الكفيــل، كمــا ال يجــوز االســتبدال بمــا علــى المــسلم 
وز لــه أن يأخــذ بدلــه ّ، والكفيــل إذا أدى المــسلم وثبــت لــه حــق الرجــوع علــى المــسلم إليــه، فإنــه يجــ)٢(إليــه

  .)٣(ويستبدل؛ ألنه بمنزلة القرض واستبدال القرض قبل القبض جائز

ء، جاز؛ ألن الكفيل له حق الرجـوع ّولو أن المكفول عنه عجل للكفيل بما كفل عنه ودفعه إليه قضا
 ّعلــى المكفــول عنــه بعــد األداء، فــصار كالــدين المؤجــل إذا عجلــه المطلــوب قبــل محــل األجــل قبــل منــه،

  ويبرأ المكفول عنه من دين الكفيل، وال يبرأ من دين المكفول له ،وللمكفول له أن يطالب 
بدينه أيهما شاء، كما كان قبل قضاء المكفول عنه للكفيل، فإذا أخذا دينه من الكفيـل ال يرجـع علـى 

رد منـه مـا ٕالمكفول عنه؛ ألنه استعجل، وان كان أخذ من المكفول عنه، له أن يرجع على الكفيل، ويـست
  .)٤(ّأدي إليه
  )٥(]تصرف الكفيل فيما استعجل [ 

  ولو تصرف الكفيل فيما استعجل وربح، هل يطيب له الربح أم ال؟ 
؛ ألنهمــا يتعينــان فــي عقــود المبــادالت )٦(ينظــر إن كــان الــدين دراهــم، أو دنــانير طــاب لــه باإلجمــاع

  . فحصل التملك بإذن صاحبه، فطاب له الربح 

ً كيليا، أو وزنيا مما يتعين للعقد، فالربح يطيب في قول أبي يوسف ومحمدٕوان كان الدين  رحمهما[)٧(ً
  في :  ثالث روايات )٩(]رضي اهللا تعالى عنه [ ، وعن أبي حنيفة )٨(]اهللا تعالى

                                                 
ال بــل مطالبتــه مقــصورة علــى الوكيــل، فكــان ـــ ألنــه لــيس للبــائع علــى الموكــل مطالبــة بــالثمن ال فــي الحــال وال فــي ثــاني حــ 1

   .٧/١٩٢: ، وشرح فتح القدير٢٠/٥٣: ينظر المبسوط. للوكيل أن يرجع على الموكل؛ ألنه انعقد بينهما مبادلة حكمية
ــ ألنــه كفيــل بمــا علــى المــسلم إليــه البــدين أخــر؛ إذ الــدين واحــد، وانمــا تعــددت المطالبــة بالكفالــة، وهــو الــصحيح  2 بــدائع . ٕـ
  .٢١٤: /صنائعال
  .١٤/١١: المبسوط : ـ ينظر  3

  .٦/١٤: بدائع الصنائع : ـ ينظر  4 

 . ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  5 
   .٦/١٤: بدائع الصنائع : ينظر . ـ نقل الكاساني اإلجماع في ذلك  6
لعمر بن عبد العزيز : الصغير شرح الجامع. ًـ ألن ملك المقبوض يوم القبض كان ثابتا، فالربح حصل على ملك صحيح  7

خمـــيس دحــــام . د صــــالح عـــواد الكبيــــسي، و. د : ، تحقيـــق )هـــــ٥٣٦ت ( البخـــاري الحنفــــي الملقـــب بالــــصدر الـــشهيد مـــازه 
: بـــاب الكفالـــة بالمـــال : م ٢٠٠٦_ هــــ١٤٢٧ ، ١بيـــروت، دار الكتـــب العلميـــة، ط: عبـــداهللا العيـــساوي حـــاتم . الزوبعـــي، ود

   .٦/١٢: وبدائع الصنائع . ٤٤٧
  ) . أ ( ـ مابين المعقوفين سقطت من نسخة  8
  ) .أ ( ـ مابين المعقوفين سقطت من نسخة  9
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، وفـــي روايـــة )٢(، ولـــم يـــذكر فيـــه االخـــتالف فـــي الجـــامع الـــصغير)١(اب البيـــوع طـــاب لـــه الـــربحروايـــة كتـــ
   . )٤(أحب إلي أن يرد إلى المكفول عنه: ، وفي رواية قال)٣(يتصدق به

ولو دفع إلى الكفيل على سبيل الرسالة؛ ليؤدي الدين إلى الطالب مما دفع إليه، ولـم يـدفع إليـه علـى 
، أو  ســواء كــان الــدين دراهــم أو دنــانيريــه الكفيــل وربــح، فــال يطيــب لــه الــربحوجــه القــضاء، فتــصرف ف

   .)٥(] رحمهما اهللا تعالى[غيرهما من الكيلي والوزني في قول أبي حنيفة ومحمد 
، وهـذا كـاالختالف فـي المـودع، والغاصـب )٧(يطيب له الربح :)٦(]رحمه اهللا تعالى [ وقال أبو يوسف

 ، وفـي قـول أبـي يوسـف)٨(المغصوب وربح فيـه ال يطيـب لـه الـربح فـي قولهمـاو إذا تصرف في الوديعة،
  .)١٠(يطيب له: )٩(]رحمه اهللا تعالى[

  
     

                                                 
ًإن المقبــوض كــان مقبوضــا مملوكــا لــه ملكــا صــحيحا، وكــان التــصرف فيــه م: ـــ وجــه روايــة الكتــاب  1 ً ً ًطلقــا لــه شــرعا، فــالربح ً ً

: ، وبــدائع الـــصنائع ٤٤٧: للــصدر الـــشهيد: غير ، شـــرح الجــامع الـــص١٢/١٧٢: ينظـــر المبــسوط . ًيكـــون حــالال الحاصــل 
٦/١٢.   
ــ  2 ، الحنفــي المتــوفي ســنة  هــو الجــامع الــصغير فــي الفــروع لإلمــام المجتهــد محمــد بــن الحــسن الــشيباني:الجــامع الــصغير ـ

ئلة، ولـم يـذكر مـس١٧٠مـسئلة كمـا قـال البـزدوي، وذكـر االخـتالف فـي ١٥٣٢كتاب قديم، مبارك، مشتمل على هـ، وهو ١٨٩
م مـسائله، اليـصلح المـرء للفتـوا وال للقـضاء، إال إذا علـ: إال في مسألتين، والمـشايخ يعظمونـه حتـى قـالوا القياس واالستحسان 
 -١/٥٦١: كشف الظنون: ينظر . لإلمام الطحاوي، والجصاص، البزدوي، والصدر الشهيد وغيرهم : وله شروح كثيرة منها 

  .٢/٨: ، هدية العارفين ٥٦٢
عطــي، فيـؤمر بالتــصدق بــه بـالربح؛ ألنــه يمكـن فيــه نـوع خبيــث حـين كــان قبــضه بـشرط ولــم يـسلم ذلــك الـشرط للمــ يتــصدق  3

  .٤٤٧: للصدر الشهيد : ، وشرح الجامع الصغير ١٢/١٧٢: المبسوط . الفتوى على سبيل 
   .نفسهماالمصدران : ـ ينظر  4
  ).أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخه  5
  ).أ ( وفين سقطت من نسخه ـ ما بين المعق 6
   .المصدران نفسهما: ـ ينظر  7
ًيـصير سـببا ٕـ ألنه استعمل في االكتساب مـال الغيـر، ويتـصدق بـه فـي قولهمـا؛ ألن التعـدي لـيس مـن أسـباب الملـك، وانمـا  8

: الروايـة مختلـف : ينظـر . االسـتناد فيثبـت شـبهة عـدم الملـك وقـت التـصرف، والتـصدق حكـم يبتنـي علـى الـشبهات بطريق  
ألبــــي المحامــــد  مــــة الحقــــائقو، ومنظ٥٣٦: للــــصدر الــــشهيد : صغير ، وشــــرح الجــــامع الــــ١١/٩٥: والمبــــسوط ، ١٣٤٣/ ٣

، والــرقم ٢٢٤٨٥م العـام مخطوطـة فـي مكتبـة األزهــر بـالرقوهــو ) : هــ ٦٧١ت ( خــاري األفـشنجي محمـود بـن محمـد داود الب
  .أ١١٥و:  ١٦٢١الخاص 

  ).أ (  من نسخه ـ ما بين المعقوفين سقطت 9
: للــصدر الــشهيد : غير شــرح الجــامع الــص. ال يتــصدق؛ ألن الــربح حــصل علــى ملكــه وضــمانه : ـــ فــي قــول أبــي يوســف  10

مختلـف الروايـة : ينظـر . هذا ربح حصل له بكسب خبيث، فإنه ممنوع من بيـع الوديعـة : السرخسي والكاساني ، وقال ٥٣٦
  .  أ ١١٥و:  ، ومنظومة الحقائق ٦/١٤: الصنائع ، وبدائع ١٢/١٧٣: والمبسوط ، ٣/١٣٤٣: 



   )٣١٢  ( ب السلم                        با_    النص المحقق                        كتاب البيوع 

  )١(]صلح الكفيل [  
واذا صـالح الكفيـل مــع رب الـسلم عـن الــسل ًإن كــان رأس المـال عينــا : م علـى رأس مالــه، فإنـه ينظـر ٕ

   .)٢(ًقائما في يدي المسلم إليه، فإنه ال يجوز باالتفاق
الـصلح : )٣(]رحمهمـا اهللا تعـالى [ قـال أبـو حنيفـة ومحمـد :  رأس المال في الذمة اختلفوا فيهٕوان كان

ٕموقوف على إجارة المسلم إليه، إذا أدى، وان أبطل الصلح والمس   .)٤(كما كانيهما لرب السلم لم فيه علّ
الـصلح جـائز بـين الكفيـل ورب الـسلم علـى رأس المـال،  : )٥(]رحمهمـا اهللا تعـالى [ وقال أبـو يوسـف 

   .)٦(وليس للمسلم إليه أن يبطله، وللكفيل أن يرجع على المسلم إليه بالسلم الذي كفل عنه

مع المكفول له على مال آخر سوى الدين، فالصلح وأجمعوا أن الكفيل بالدين سوى السلم إذا صالح 
جــائز بينهمــا، ولــيس للمكفــول أن يبطــل الــصلح، ويرجــع الكفيــل علــى المكفــول عنــه بالــدين الــذي كفــل 

  .)٧(عنه

ٍولو أن رجلين أسلما إلى رجل عشرة دراهم في كر حنطة صـفقة واحـدة، ونقـدا عـشرة دراهـم مـن مـال 
 كل واحد منهما خمسة دراهم من دراهمه، فإن السلم يكـون بينهمـا مشترك بينهما، أو غير مشترك، ونقد

بالشركة، فإن صالح أحد ربـي الـسلم مـع المـسلم إليـه علـى حقـه مـن رأس المـال، وهـو خمـسة دراهم،فـإن 
، إن أجـاز، )٨(]رحمهمـا اهللا تعـالى[هذا الصلح موقـوف علـى إجـازة صـاحبه فـي قـول أبـي حنيفـة ومحمـد 

   .)٩(ٕ الصلح بينهما، وان أبطله، بطل ويكون السلم بينهما كما كانجاز ويكون ما وقع عليه

صـــلح المـــصالح بينهمـــا جـــائز، ولـــيس لـــصاحبه إبطـــال  : )١٠(]رحمـــه اهللا [ وفـــي قـــول أبـــي يوســـف 
  ّالصلح، ولكنه بالخيار إن شاء اختار إتباع المصالح، والمصالح بالخيار، إن شاء رد عليه نصف ما 

     
     
  

                                                 
  .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  1
  .أ ١١٦-ت١١٥: ، ومنظومة الحقائق١٢/١٤٦: ـ ينظر المبسوط  2
  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطة من نسخة  3
  .أ ١١٦: منظومة الحقائق و، ٢/١٤٦: ، والمبسوط ٥/١٥: ـ ينظر األصل  4
  ) .أ ( عقوفين سقطة من نسخة ـ ما بين الم 5
   .نفسهاالمصادر : ـينظر  6
ـ الصلح جائز في هـذه المـسألة؛ ألن مـا يرجـع بـه الكفيـل علـى األصـيل لـيس بـسلم، فـإن الـسلم اسـم لمـا يجـب بعقـد الـسلم،  7

   .٢٠/٦٧ ،١٢/١٧٣: المبسوط :  ينظر .للكفيل على األصيل بعقد الكفالة، وهو عقد أخر سوى السلم  وهذا إنما يجب
 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطة من نسخة  8
  .أ ١١٦و: ، ومنظومة الحقائق ١٢/١٤٧: المبسوط : ـ ينظر  9

  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطة من نسخة  10



   )٣١٣( باب السلم                           _     كتاب البيوع                  النص المحقق    

ّقبض من رأس المال، وان شاء رد عليه ربع السلم، وان شاء سلم للمصالح ما قبض، وبيـع المـسلم إليـه  ٕ ّٕ
 إذا ً وأجمعـوا جميعـا فـي سـائر الـدين سـوى ديـن الـسلم)١(بحصته مـن الـسلم، وال سـبيل لـه علـى المـصالح

كــان بــين رجلــين، فــصالح أحــدهما مــن حــصته علــى مــال، فــإن الــصلح جــائز فــي قــولهم، ولــيس لــشريكه 
إبطاله، والشريك بالخيار إن شاء اتبع المصالح، فإن اختـار إتبـاع المـصالح، فـإن المـصالح بالخيـار إن 

  .ّشاء رد 

ّنـصف مـا قـبض بالـصلح، وان شـاء رد ربـع الـدين، ويكـون بقيـة الـدين علـى الغـ ٕريم بينهمـا، وان شـاء ٕ
  . )٢(سلم للمصالح ما قبض بالصلح، ويتبع الغريم بحصته من الدين

فـإذا أراد إتبـاع المـصالح بغــد الـسلم لـيس لـه ذلــك حتـى يتـوي حـصته علــى الغـريم فحينئـذ يتبعـه، فــإذا 
ٕتبعه بعد التواء، فالمصالح بالخيـار إن شـاء سـلم إليـه نـصف مـا قـبض بالـصلح، وان شـاء رد عليـه ر بـع ّ

  . )٣(ًالدين ويكون التواء عليهما جميعا
  )٤(]الحوالة والكفالة برأس مال السلم والصرف [  

ً؛ ألنهمــا لمــا تعاقــدا عقــد الــسلم صــار رأس المــال دينــا مــضمونا )٥(الحوالــة والكفالــة بــرأس المــال جــائزة ً
  .على رب السلم للمسلم إليه

 أن فـي الكفالـة ال يبـرأ رب الـسلم عـن رأس المـال إال ، إال)٦(والكفالة والحوالة بالدين المـضمون جـائزة
   .)٧(إذا شرط براءة األصيل، فحينئذ يبرأ، وفي الحوالة يبرأ

فقبل أن يتفـرق العاقـدان باألبـدان إذا قـبض المـسلم إليـه رأس مالـه مـن الكفيـل، أو المحتـال عليـه، أو 
مــن رب الــسلم تــم العقــد بينهمــا، وال يــضرهما فرقــة الكفيــل   والمحتــال عليــه إياهمــا؛ ألنــه لــيس بعاقــد، ولــو

  وكذلك هذا الحكم في الصرف   .)٨(تفرقا قبل استيفاء رأس المال بطل السلم وبطلت الحوالة والكفالة

                                                 
 .المصدران السابقان : ينظر  -1
ــــك دفعــــا لــــضرر عنهمــــا بقــــدر اإلمكــــان 2 ــــ وذل ــــشلبي : ينظــــر . ًـ  -٨/٤٣٢: نايــــة ، والع٥ /:تبيــــين الحقــــائق مــــع حاشــــية ال

  .٤٠٢ /٢: ،ودرر الحكام ٤٣٣
  .٤١٨: للسمرقندي : فتاوى النوازل : ـ ينظر  3
  .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  4
يجــوز بالمــسلم فيــه وال يجــوز فــي : وعنــد زفــر. ًـــ إن الحوالــة بــرأس مــال الــسلم والكفالــة والــرهن بــه، وبالمــسلم فيــه أيــضا جــائز عنــدنا 5

  ٢/١٩: تحفة الفقهاء: ينظر. أنه ال يجوز ذلك كله ال برأس المال وال بالمسلم فيه:  وعن الحسن البصري.رأس المال
   .١٩/١٦١ـ ينظر المبسوط  6
  .٣/٢٣٨: تحفة الفقهاء . الة سواءـ عند ابن أبي ليلى يوجب البراءة في الكفالة، وهذا فاسد؛ ألنه يصير الكفالة والحو 7
في المجلس، فـألن حقـوق الة برأس المال إذا قبضه المسلم إليه قبل أن يفارقه رب السلم، وأما قبضه ـ وتجوز الحوالة والكف 8

: شــــرح مختــــصر الطحــــاوي: ينظــــر . عليــــه بــــين المتعاقــــدين، فعتــــب  افتراقهمــــا، دون افتــــراق الكفيــــل والمحــــال العقــــد ثبتــــت 
  .١٢/١٥١: ، والمبسوط ٦/٢٩٨٦: للقدوري : ، والتجريد ١٣٣ -٣/١٣٢: للجصاص 



   )٣١٤  (             باب السلم            _ النص المحقق                        كتاب البيوع 

 التفــرق باألبــدان، وفــراقشــرط قبــل لكن التقــابض مــن كــال الجــانبين تجــوز الحوالــة و الكفالــة ببدلــه،و
بطــل عقــد الــصرف،  قبــل التقــابض ولــو افتــرق العاقــدان الكفيــل عليــه إياهمــا اليــضر؛ ألنــه لــيس بعاقــد،

، و يجب على اآلخر رد ما قبض، و ال يؤاخذ بـه الكفيـل بخـالف الـرهن أن )١(وبطلت الكفالة و الحوالة
ٕ وان ســقط مــا رهــن بــه ؛ ألن الــرهن بالــشيء رهــن بــه وببدلــه، والكفيــل بالــشيء ال لــه أن يحبــسه بالبــدل

  .يكون كفيال ببدله، و المسائل بعد هذا مكررة
  )٢(]الصرف بدل  والسلمالرهن في [ 
    .)٤( ألن الرهن بالدين المضمون في الذمة جائز؛)٣( وال بأس بالرهن في المسلم فيه:قال 

  .ٕقة وان كان له حكم العين والسلم دين مضمون في الحقي
والــدين فــي الحكــم كأنــه وضــع فــي الــرهن، فــإن هلــك المرهــون فــي يــده بطــل الــرهن، وصــار مــستوفيا 

ٕ إن كانـت قيمتـه أكثـر، وان كانـت قيمـة الـرهن أقـل مـن المـسلم فيـه صـار ًينـاللسلم، وفي الزيـادة يكـون أم
   .)٥(السلم رهنا في المسلم فيهمستوفيا لذلك القدر، ويرجع عليه بالباقي، هذا إذا أخذ رب 

ولو أخذ المسلم إليه من رب السلم رهنـا بـرأس مالـه قبـل التفـرق جـاز، إال أن الـرهن إذا هلـك فـي يـده 
قبــل التفــرق تــم الــسلم بينهمــا، وصــار مــستوفيا لــرأس المــال إذا كــان فــي قيمتــه وفــاء، ولــو لــم يهلــك حتــى 

 فــإن هلــك فــي يــده قبــل الــرد، هلــك بــرأس المــال، ه،، وعليــه رد الــرهن علــى صــاحب)٦(افترقــا بطــل الــسلم
ويجـب عليـه رد رأس المـال؛ ألنـه صـار مـستوفيا لـرأس المـال بهـالك الـرهن بعـد بطـالن عقـد الـسلم، فــال 

  .ينقلب إلى الجواز
، فــإن بهالكـه قبــل تفـرق العاقــدين بأبــدانهما ًإذا أخــذ بـه رهنــا>١٤٥و<الـصرف وكـذلك هــذا الحكـم فــي بــدل

  . )٧(ٕتم عقد الصرف، وان تفرقا قبل هالكهما بطل الصرف على ما ذكرنا في السلم وًصار مستوفيا

                                                 
فــي الــصحيح مــن  أنــه لــو أحــال بــثمن الــصرف أو رأس مــال الــسلم ثــم افترقــا قبــل قبــضه مــن المحــال عليــه بطــل العقــد - 1

  . ٦/٢٩٨٦: التجريد . مذهبهم 
  .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي 2
   .٨٧: مختصر الطحاوي ) . وال بأس بالرهن بالسلم : ( ـ قول الطحاوي  3
ــ4 ): هـــ ٤٢٨ت(البغــدادي ألبــي الحــسين أحمــد بــن محمــد القــدوري : قــه علــى مــذهب اإلمــام أبــي حنيفــةالفمــتن القــدوري فــي  ـ

 : ، وشـرح مختـصر القـدوري٤١: م ١٩٥٧ -هــ ١٣٧٧، ٣مكتبـة ومطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي وأوالده، طمصر، شركة 
   .١٢/١٧١: والمبسوط ، ٢١٧: للقدوري 

ٕالزيـادة، وان كانـت قيمـة أقـل هن مستوفيا حقه، والفضل أمانة؛ ألنـه ال مقابلـه فـي ـ إذا كانت قيمة الرهن أكثر، يصير المرت 5
الجــامع : نظــر ي.  والزيــادة تبقــى بــال رهــن مقابلــة مــن االســتيفاء كــان قــدر ذلــك،المــرتهن بالفــضل علــى الــراهن؛ ألن الرجــع 

  .٢/٥٨٦: ، ومجمع األنهر ٤٢٣: ، فتاوى النوازل ٢/٢٦٤: للجصاص : إلحكام القرءان 
  .٥/٢٠٤: ، وبدائع الصنائع ٣/١٣٤: للجصاص : شرح مختصر الطحاوي .  ـ ألنه حصل دينا بدين بعد االفرق  6
ن لبطـل الــصرف ــ إن هــالك الـرهن بــثمن الـصرف ورأس مــال الـسلم يــصير بـه مــستوفيا، ويـتم العقــد، ولـو كــان إسـقاطا للــدي 7

، ١٤/١٢: بــسوط ، والم٦/٢٨٥٤: للقــدوري : التجريــد . المدينــة والــسبب الــذي يقــع بــه  االســتيفاء لــيس هــو ســبب .كــالبراءة 
  .٦/٧٢: حاشية الشلبي ويتبن الحقائق مع 



   )٣١٥    ( باب السلم                      _    النص المحقق                        كتاب البيوع 

  )١(]اإلقالة في السلم [  
 )٢(]ًجـزءا[  كـان البـاقي منـه بعـضه إذا وال بأس باإلقالة في السلم من المسلم فيه كله ، أو :قـال 

   .)٣(ًمعلوما كنصفه ، أو ما أشبه ذلك من أجزائه
ّاإلقالــة ال تخلــو إمــا أن تكــون قبــل محــل األجــل، أو بعــد محلــه، وال يخلــو إمــا أن يكــون فــي بعــض  ّ

  .المسلم فيه، أو في كله 
ّأما إذا تقايال في السلم كله، فاإلقالة صحيحة
  ده، ويجب على  سواء قبل محل األجل أو بع)٤(

ًالمسلم إليه رد المال حاال، وال يجوز استبداله قبل القبض ّ)٥(.   
وأما إذا تقايال السلم فـي بعـضه، إن كـان بعـد محـل األجـل صـحت اإلقالـة فـي قـدر مـا تقـايال، وبقيـة 

  . )٦(السلم في حاله عندنا
   .)٧(انفسخ جميع عقد السلم: ابن أبي ليلى : وقال 

ً صــحت اإلقالــة أيــضا، وبقيــة  األجــل، ولــم يــشترط تعجيــل البــاقي مــن الــسلمولــو كــان هــذا قبــل محــل
عليه إلى أجلـه، ولـو شـرط تعجيـل البـاقي مـن الـسلم فيـه، فاإلقالـة صـحيحة، وشـرط تعجيـل البـاقي السلم 

   .)٩)(٨(ّباطل، وعلى المسلم إليه رد رأس المال بإزاء ما وقعت عليه اإلقالة ، وبقية السلم إلى أجله عليه

 ال تبطــل اإلقالــة بــبطالن الــشرط؛ ألن اإلقالــة ال تعلــق بالجــائز مــن الــشرط، فالفاســد مــن الــشرط الو
  األجل  ٕ، وانما بطل حقه من)١٠(]إليه [ ٕيبطلها، وانما يبطل شرط التعجيل؛ ألن األجل من حق المسلم 

  
     

                                                 
  .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  1
  .وصححت لما رايته مناسبا ليستقيم الكالم ] . ًجزؤا ) [ ب(، وفي نسخة ]ًجزاء ) [ أ (  ما بين المعقوفين في نسخة -2
ًا معلومـا كنـصفه  ال بأس اإلقالة في السلم من السلم كله، ومن بعـضه دون بقيتـه إذا كـان البـاقي جـزء: ( قول الطحاوي - 3 ً

   . ٨٨: مختصر الطحاوي ) . من أجزائه ، أو كما أشبهه 
   .٥/٢٢٠: ، رد المختار ٥/٢١٤: بدائع الصنائع :  ينظر - 4
ّيفـوت ذلـك ،بخـالف مـا رأس المال شرط فيـه، واالسـتبدال  االستبدال برأس مال السلم في المجلس ال يجوز ؛ ألن قبض - 5

: ، ومختـصر اخـتالف العلمـاء ٣٦٧: زلفتـاوى النـوا:  ينظـر. آخر عند حلول األجل قبل اإلقالةًالسلم منه شيئالو أخذ مكان 
٣/٢٦ .   
   .٥/٢١٥: ، وبدائع الصنائع ١٠٤:تأسيس النظر : ينظر . - 6
  .١٠٤: ، وتأسيس النظر ٣٣: أبي ليلى اختالف أبي حنيفة وابن :  ينظر - 7
قالـة فـي النـصف، وذلـك ـ شرط التعجيل باطل؛ ألن مقابلة األجل بشيء مما عاد إليـه المـسلم فيـه،أو منفعـة حـصلت لـه اإل 8

   .٢١/٤٦: المبسوط . الباقي عليه إلى أجله باطل فيكون 
 ] .  عليه[ًبدال من ] إليه ) [ ب( ما بين المعقوفين في نسخة - 9

 ] .فيه ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  10



   )٣١٦     (             باب السلم          _النص المحقق                        كتاب البيوع    

لمكان ما ترك رب السلم فيحصل اصطناع المعروف من الجـانبين جميعـا، فيكـون فيـه معاوضـة األجـل 
   .)٢( الشرط)١(]فكذلك بطل [ مما يتجوز اإلعتياض عنه 

ـــاس قـــول أبـــي يوســـف ـــه؛ ألن )٣(]رحمـــه اهللا [ وعلـــى قي ـــى أجل ـــه إل ـــى حال ـــة، والـــسلم عل ـــت اإلقال  بطل
  .)٤( يع جديد، والبيع يبطل بالشروط الفاسدةاإلقالةعنده ب

ٍالسلم بمال واحد في شيئين وبيع أحدهما مرابحة [  ٍ[)٥(  
ٍ واذا أسلم إلى رجل في شيئين مختلفين ماال واحد، ولم يسم حصة كل واحد منهما من رأس :قال  ً ً ٍ ٕ
  .المال 

يلي والــــوزني، والعــــددي إعلــــم بــــأن رأس المــــال مــــن جــــنس واحــــد ممــــا يتعلــــق العقــــد فيــــه بمقــــداره، كــــالك
ٍالمتقـارب، أسـلمه إلــى رجـل فـي شــيئين مختلفـين مــن جنـسين، أو نـوعين مــن جـنس واحـد، ولــم يـسم حــصة 

   .)٧(]رضي اهللا تعالى عنه[  )٦(كل جنس وكل نوع من رأس المال، فالسلم فاسد في قول أبي حنيفة
  . )٩(ًالسلم جائز فيهما جميعا : )٨(]رحمهما اهللا[وقال أبو يوسف ومحمد 

ًوأجمعــوا أن رأس المــال إذا كــان ثوبــا، أو حيوانــا، أو شــيئا مــن العــددي المتفــاوت، والمــسألة بحالهــا،  ً ً
  . )١٠(فالسلم صحيح، وال يحتاج إلى بيان حصة كل واحد منهما من رأس المال

  .   وكذلك هذا االختالف إذا كان رأس المال من جنسين مختلفين، أو نوعين أسلمهما في جنس واحد
  رضي[ط لصحة السلم في قول أبي حنيفة ًإن إعالم قدر رأس المال إذا كان قدريا شر: واألصل       

   .)١٢(، وكذلك إعالم الحصة)١١(]تعالى عنه    اهللا  

                                                 
  ] . فلذلك ) [أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  1
 رحمهمــا اهللا – ، وقــد صــرح أبـو العــالء الــسمرقندي بـأن هــذا علـى مقيــاس أبــي حنيفـة ومحمــد١٢/٤٦: المبـسوط : ــ ينظــر  2

  .٥/٢١٥: دائع الصنائع ب. ، وذكر ذلك الكاساني ٢/١٩: تحفة الفقهاء : ينظر  .-تعالى 
  ) .أ(ـ مابين المعقوفين سقطت من  3
  .٢/١٩: باب السلم : تحفة الفقهاء : ـ ينظر  4
  .  ما بين المعقوفين من زيادتي - 5
ار القيمـــة وطريقـــة ألن االنقـــسام باعتبـــ: وذكـــر السرخــسي . ١٢/١٤٩: ، والمبـــسوط ٨٨:  مختـــصر الطحـــاوي :  ينظــر - 6

  . ٕقن بحصة كل واحد من الثوبين إال بالقسمة، وان كانا موصوفين بصفة واحدة، ففي القياس كذلك فال يتيمعرفته الحرز، 
  )  .أ( ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 7
  )  . أ( ما بين المعقوفين سقطت من نسخة - 8
   .١٢/١٥٠:، والمبسوط ٨٨: مختصر الطحاوي : ينظر . وبه نأخذ :  قال الطحاوي - 9

   .١٣٦ -٣/١٣٥: للجصاص :  شرح مختصر الطحاوي : ينظر - 10
  ) .أ(ما بين المعقوفين سقطت من نسخة   - 11
، وبـدائع الـصنائع ٢/٩ : ، وتحفة الفقهـاء٥٧: ،وتأسيس النظر ٣/١٣٥: للجصاص : شرح مختصر الطحاوي : ـ ينظر  12
  . أ ٣٠٥و: وخالصة الفتاوى ، ٥/٢٠٢: 



   )٣١٧   (          باب السلم              _    النص المحقق                        كتاب البيوع 

   .  )١(يس بشرط، وكذلك أعالم الحصةإعالم قدره ل: وعندهما 

ولو أسلم عشرة دراهم في ثوبين من جنس واحد، وصـفتهما واحـدة، وطولهمـا واحـد، ولـم يبـين حـصة 
، فصار كما إذا أسلم عشرة دراهم في قفيزين من )٢(ً◌كل ثوب من العشرة، فالسلم جائز في قولهم جميعا
  .الحنطة، ولم يبن حصة كل منهما من رأس المال 

و قبض الثوبين بعد األجل، فأراد أن يبيع احدهما مرابحة على خمسة دراهم ليس له ذلك في قـول ول
   .)٤(]رضي اهللا عنه [ )٣(أبي حنيفة 

   .)٦(له ذلك : )٥(]رحمهما اهللا تعالى [ وعند أبي يوسف ومحمد 

 خمسة كـان مرابحة على عشرة في قولهم جميعا، وكذلك لو سمى لكل ثوب[ ًوله أن يبيعهما جميعا 
   .)٨( ])٧(له أن يبيع أحدهما مرابحة على خمسة في قولهم جميعا

ًأنه إذا أسلم ماال واحدا في شيئين مختلفين يجوز السلم في قولهم جميعا، ثـم : وذكر الطحاوي ههنا  ً ً
، فعلى قولهمـا وجـب أن يجـوز )١٠(، وهذا غير سديد)٩(ال يجوز عندهما اإلقالة في أحدهما دون صاحبه

الة في أحدهما دون اآلخر؛ ألن اإلقالة فسخ، والفـسخ جـائز فـي أحـدهما دون صـاحبه، أال تـرى أنـه اإلق
ّلو قبضهما، ثم وجد بأحدهما عيبا كان له أن يرده  ً.                              

  )١١(]جعل أجل السلم في وقتين [ 
 حلــول بعـضه فــي وقــت  وال بـأس بالــسلم فــي نـوع واحــد ممــا يكـال أو يــوزن علـى أن يكــون:قـال 
  . في وقت آخر )١٢(]بعضه[ وحلول

                                                 
   .السابقةالمصادر : ـ ينظر  1
  .٥/٢٠٢:  وبدائع الصنائع ٢/١٠: ، وتحفة الفقهاء ١/٣٩٦: ، وروضة القضاة ٥/١٦٦: ر األصل ـ ينظ 2
  .٥/٢٠٢: ، وبدائع الصنائع ٣/١٤٣١: ،ومختلف الرواية ٥/١٦٦: األصل : ـ ينظر 3
  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطة من نسخة  4
  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطة من نسخة  5
   .نفسهاادر المص: ـ ينظر  6
  .٥/١٦٦: ـ ينظر األصل  7
  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطة من نسخة  8
  .٨٨: ـ ينظر مختصر الطحاوي  9

تجـوز اإلقالـة فـي واحـد وال : ( وال اعـرف لقولـه: ، وقـال عـن قـول الطحـاوي٣/١٣٦: ـ كذلك تعقبه الجصاص فـي  شـرحه 10
الة في احدهما، في لم تجز اإلق: دراهم، أو عرضا في شيئين مختلفينم معنى، فإن كان مراده انه اسل. )منهما دون صاحبه 
  قع ذلك إليه، وال أي أصل قاسه؟ ومحمد، فإن هذا ال نعرفه من قولهما، وال ادري من أين وقول أبي يوسف 

  .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  11
  .٨٨: مختصر الطحاوي ]. بعضه [ من بدال ] بقيته : [ وفي المختصر ) . أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت  12



   )٣١٨ (                           السلمباب _ كتاب البيوع          النص المحقق                  

ّ؛ أما على قولهما ال يشكل، وأما في قـول أبـي )١(وال يحتاج إلى بيان حصة كل واحد منهما على قولهما
 فكـــذلك؛ ألن حـــصة كـــل واحـــد منهمـــا معلـــوم، يتوصـــل إليـــه بـــال حـــرز، )٣(]عنـــه رضـــي اهللا  [ )٢(حنيفـــة

  .بخالف ما إذا أسلم في جنسين 
  )٤(]انقطاع المسلم فيه بعد حلول األجل [  

 فـإن الـسلم ال يبطـل ، السلم حتى فات، فصار مثله غيـر موجـود،)٥(ٕ واذا لم يقبض رب السلم:قـال 
  .)٧(]عالى عنهم رضي اهللا ت [ )٦(عند علمائنا الثالثة

   .)٩(يبطل، ويرجع رب السلم برأس المال : )٨(]رحمه اهللا تعالى [ وعند زفر 
ٕال يبطل ولكن رب السلم بالخيار، إن شاء انتظر إلـى وجـود مثلـه، فأخـذ منـه، وان شـاء لـم : وعندنا 

  .)١٠(يصبر إلى ذلك الوقت، وأخذ رأس ماله
  )١١(]إذا أصاب المسلم فيه عيب [ 
ّ، ثم أصاب به عيبا رده )١٢(]فيه [ بض ما أسلم  ومن ق:قال  ً.  

، فـإذا )١٥(، وال خيـار الـشرط)١٤(، وال يثبـت فيـه خيـار الرؤيـة)١٣(إعلم بأن السلم يثبت فيه خيار العيب
ّوجد به عيبا، فإن شاء تجوز به، وان شاء رده  ٕ ّ ً.  

        
                                                 

  .٥/١٦٦: األصل : ـ ينظر  1
  .المصدر نفسه : ـ ينظر  2
  ).أ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة 3
  .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي 4
   .٨٨: مختصر الطحاوي ] . ّرب السلم [ بدال من ] المسلم : [ ـ في قول الطحاوي  5
أن العارض في : ، واألصل عندهم في ذلك ٤/١١٣: ، وتبيين الحقائق مع حاشية الشلبي ١٢/١٣٥: المبسوط : ـ ينظر  6

  .٩١: للدبوسي : تأسيس النظر .األحكام انتهاء له حكم يخالف حكم الموجود ابتداء 
  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخه  7
  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطة من نسخة  8
، وتبيـــين الحقـــائق مـــع ١٢/١٣٥: والمبـــسوط. وهـــو روايتـــه عـــن أبـــي حنيفـــة: ، وقـــال فيـــه١٥٠٩/ ٣: الرويـــةمختلـــف : ينظـــرــــ  9

  .٩١: تأسيس النظر. إن االنقطاع عارض في االنتهاء كالموجود لدى العقد ابتداء: ، واألصل عنده٤/١١٣: حاشية الشلبي
عـد ذلـك بانقطاعـه مـن  بحلـول اجلـه لـم يفـسد العقـد ب، وألنه لما صـحت المطالبـة بـه١٥٠٩/ ٣: مختلف الرواية : ـ ينظر  10

عقـــد، ّوذلـــك ألن وجـــوده مرجـــو فـــي الثـــاني، فـــصاركإباق العبـــد مـــن يـــدي البـــائع بعـــد صـــحة العقـــد، فـــال يفـــسد الأيـــدي النـــاس، 
  .٣/١٣٧: للجصاص : شرح مختصر الطحاوي . كذلك انقطاع السلم بعد حلول األجل وللمشتري الخيار في الفسخ، 

  .ين المعقوفين من زيادتي  ما ب- 11
   . ٨٨: مختصر الطحاوي : ينظر . ، والصحيح ما أبتناه أعاله ]منه [  ما بين المعقوفين في النسختين - 12
   .٧/٩٨: العناية شرح الهداية .  ألنه ال يمنع تمام القبض - 13
تبيــين .  يفيــد ره لكونــه ال يتعــين، فــال ألنــه غيــر مفيــد ؛ ألنــه ديــن فــي الذمــة، فكلمــا رده عليــه بخيــار الرؤيــة أعطــاه غيــ- 14

  .  ٤/١١٧: الشلبي الحقائق مع حاشية 
 ؛ ألنـه يمنـع ً ألنه يمنع تمـام القـبض؛ إذ القـبض ال يـتم إال إذا كـان مبنيـا علـى الملـك، وخيـار الـشرط يمنـع ثبـوت الملـك- 15

: يتبيـين الحقـائق مـع حاشـية الـشلب: ينظـر . الحكم فيمنع تمام القبض، واالفتراق قبل تمامه مبطل للعقـدانعقاد العقد في حق 
   .  ٧/٩٨: ، والعناية شرح الهداية٤/١١٧



   )٣١٩                     ( باب السلم      _           كتاب البيوع النص المحقق             

فإن حدث به عيب آخر، فالمسلم إليه بالخيار إن شاء رضي بزيادة إليـه وقبلـه وسـلم إليـه مثلـه غيـر 
يبطـل حـق  : )١(]رضـي اهللا عنـه [ قال أبـو حنيفـة : ٕمعيب، وان أبى قبوله اختلفوا فيه على ثالثة أقوال 
ّرب السلم ، وليس له الرد ، وال الرجوع بحصة     .)٢(العيبّ

  المــسلم بالخيــار، إن شــاء يــرد علــى المــسلم إليــه )٤(]أن  : [ )٣(]رحمــه اهللا تعــالى [ وقــال أبــو يوســف 
ّ ما قبض معيبا بعيب واحد مثل عيـب المقبـوض عنـد المـسلم إليـه، فـإذا رده ، رجـع عليـه بمثلـه )٥(]مثل[ ً

   .)٦(ٕغير معيب، وان شاء تجوز به
ّيرجـع عليـه بحـصة العيـب مـن رأس المـال، فيقـوم المقبـوض  : )٧(]ى رحمه اهللا تعـال[وفي قول محمد 

ًغيــر معيــب، ويقــوم معيبــا بالعيــب الــذي عنــد المــسلم إليــه،فينظر إلــى النقــصان، فــإن كــان النقــصان مــن  ّ
   .)٨(قيمته غير معيب بذلك العيب عشرها، يرجع عليه بعشر رأس المال

، هــذا كلــه إذا كــان زيــادة العيــب عنــد )١٠(المبــسوط، ولــم يــذكر فــي )٩( وهــذا االخــتالف ذكــره الطحــاوي
ّرب السلم بآفة سماوية، أو بفعل رب السلم  ّ.  

ّا إذا كان بفعل األجنبي، وأخذ رب السلم أرش النقصان، فليس له الرد بالعيب، وليس للمسلم إليه ّوأم ّ
ي اهللا تعــالى رضــ[  )١١(قبولــه بزيــادة العيــب ألجــل األرش، وأبطــل حقــه فــي العيــب فــي قــول أبــي حنيفــة

   .)١٢(]عنه
     

                                                 
  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  1
ــ ينظــر  2 :  ومختلــف الروايــة ،١٥٣: عيــون المــسائل ، و٣/٢٣: ف العلمــاء ، ومختــصر اخــتال٨٩: مختــصر الطحــاوي : ـ
  .٥/٢٧٠٧: والتجريد ، ٣/١٥٠٠
  ) .أ (  المعقوفين سقطت من نسخة ـ ما بين 3
  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  4
  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  5
: ، ومختلـــف الروايـــة١٥٣: المـــسائل ، وعيـــون ٣/٢٣: ، ومختـــصر اخـــتالف العلمـــاء ٨٩: مختـــصر الطحـــاوي : ــــ ينظـــر  6
٣/١٥٠٠.   
  ) .أ  ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة 7
ــ ينظــر  8 وقــال . ٥/٢٧٠٧ والتجريــد ،٣/١٥٠١: ، ومختلــف الروايــة ١٥٣: ، وعيــون المــسائل ٨٩: مختــصر الطحــاوي : ـ

  .٣/٢٣)) .مثل قول محمد : وذكر الحسن عن زفر : (( في مختصر اختالف العلماء الطحاوي 
  .٨٩: مختصر الطحاوي : ـ ينظر  9

هــ، وهـو المعـروف بالمبـسوط، صـنفه ١٨٩م محمـد بـن حـسن الـشيباني المتـوفى سـنة هو األصل في الفـروع لإلمـا: ـ المبسوط 10
  .١/١٠٧: ، وكشف الظنون٢/٤٢: الجواهر المضيئة: ينظر.ًأوال وأماله على أصحابه، رواه عنه الجوزجاني وغيره 

وذكــر . ٣/١٣٩: صاص للجـ: ، وشــرح مختـصر الطحــاوي ١٥٣: ، وعيــون المـسائل ٨٩: مختــصر الطحـاوي : ــ ينظـر  11
ًمن جناية جان فأخذ له أرشا، فال خيار للمسلم إليه في قبوله فإن كان : فيه  ٍ.  

  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  12



   )٣٢٠  ( ب السلم                        با_ النص المحقق                        كتاب البيوع    

ًيــضمن،إن شــاء رد عليــه مثلــه معيبــا بالعيــب األول، ويأخــذ : )١(]رحمــه اهللا تعــالى[وفــي قــول أبــي يوســف 
  .)٤(يرجع عليه بحصة العيب من رأس المال: )٣(]ىرحمه اهللا تعال[ وعند محمد .)٢(سلمه غير معيب

  )٥( ] ومواضعةبيع السلم بعد بيعه مرابحة  وتولية[
 وال بأس بأن يبع رب السلم المسلم فيه بعد قبـضه إيـاه مرابحـة علـى رأس المـال، وأن يبيعـه :قال
ألن المقبوض بعقـد  ً، كما لو اشترى عينا؛)٧(، وله أن يبيعه مواضعة، وله أن يشرك فيه غيره)٦(تولية

] إن[ًالسلم يجعل في الحكم كعين ما ورد عليه العقد، فصار كأنه اشترى عينا برأس المال، ورأس المال 
ّكــان مثليــا فيجــوز لــه أن يبيعــه مرابحــة عليــه، إال إذا باعــه ممــن عنــده تلــك العــين ، وبزيــادة ربــح عليــه  ّ ً

  . كما ذكرنا في مسائل المرابحة )٨(معلوم، فيجوز

  )٩(]رف المسلم برأس المال بعد اإلقالة تص[ 
ً وال يجوز لرب السلم بعد اإلقالـة أن يـشتري بـرأس مالـه شـيئا قبـل قبـضه إيـاه مـن المـسلم إليـه:قـال ّ)١٠( ،

  .، نهى عن أخذ ثالث سواهما)١١())ّال تأخذ إال سلمك، أو رأس مالك(: (لقوله عليه الصالة والسالم

                                                 
  .ـ ما بين المعقوفين سقطت من النسختين  1
: ،وذكــر فيــه ٣/١٣٨ للجــصاص: ،وشــرح مختــصر الطحــاوي ١٥٣، وعيــون المــسائل ٨٩: مختــصر الطحــاوي : ـــ ينظــر  2

  .استدراك حقه إال بنقض القبض في مثله ألنه ال يمكن 
  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  3
، والمبسوط ٣/١٣٨: للجصاص : ي ، وشرح مختصر الطحاو١٥٣: ، وعيون المسائل ٨٩: مختصر الطحاوي : ـ ينظر  4
 :١٢/٢٠٠.  
  .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  5
ال بــأس أن يبيــع المــسلم الــسلم بعــد قبــضه إيــاه مرابحــة، وأن يوليــه مــن شــاء كمــا يكــون ذلــك لــو كــان و: ( ـــ قــول الطحــاوي  6

  .٨٩: مختصر الطحاوي ) . ًابتاعه عينا 
  .١/٤٩٥: للسغدي : النتف في الفتاوى : ـ ينظر  7
  .٢/١٠٦: الفقهاء  تحفة: ـ ينظر  8
  .   ما بين المعقوفين من زيادتي -9

مختصر ). ه إياه من المسلم إليهً يجوز للمسلم بعد اإلقالة أن يشتري برأس مال السلم شيئا قبل قبضوال: ( قول الطحاوي-10
   .٩٠: الطحاوي

ٕلم أجده مرفوعا بهذا اللفظ، وانما روي ـ 11  بـاب الرجـل ٨/١٤: ًبهذا اللفظ موقوفا عن ابن عمـر كمـا فـي مـصنف عبـد الـرزاقً
 رقــــم:  فــــي الــــرهن فــــي الــــسلم٤/٢٧١: يبة، ومــــصنف ابــــن أبــــي شــــ١٤١٠٦: ديثيــــسلف فــــي الــــشيء هــــل يأخــــذ غيــــره الحــــ

مــن أقــال  بــاب ٦/٢٧: ســنن البيهقــي: ينظــر) . رضــي اهللا عنهمــا(بــن عبــاس ً،ورواه البيهقــي فــي ســننه موقوفــا عــن ا٢٠٠٠٦
ماجـه فـظ وألبـي داود وابـن لـم أجـده بهـذا الل: ، وقـال ابـن حجـر العـسقالني١٠٩١٥ث ، الحـديالمسلم إليه بعض السلم وقـبض

الدرايـة فـي . نه،وأخرجـه الترمـذي فـي العلـل الكبـرى وحـس)مـن أسـلم فـي شـيء، فـال يـصرفه إلـى غيـره ( سـعيد رفعـه عـن أبـي 
  .٤/٥١: باب السلم: نصب الراية: ينظر.، وكذا قال الزيلعي ٢/١٦٠: باب الربا: تخريج أحاديث الهداية



   )٣٢١( باب السلم                           _  كتاب البيوع        النص المحقق               

وكذلك في موضع إذا أنفسخ عقد السلم بعد صحته وجب علـى المـسلم إليـه رد رأس المـال،وال يجـوز 
  .، وال يكون له حكم السلم، فصار كسائر الديون )١(ّلرب السلم استبداله قبل القبض

  )٢(]التسعير على الناس [ 
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  .)٧())مال امرئ مسلم إال بطيبة نفس منهال يحل : (( ولقوله
ّذا سعر السلطانإ

ّ على الخباز، أو على القصاب سعر اللحم، أو سـعر الخبـز، ومـا أشـبه ذلـك)٨( ّ ّ ّ)٩( ،
  هل يجوز بيعهم بهذا السعر أم ال ؟

ّإن كــان بحــال لــو لــم يبــع بمثــل مــا ســعر الــسلطان حمــل عليــه، وحــبس فــي الــسجن: ينظــر: قــال
)١٠( ،

  . صح البيع، واهللا أعلم بالصواب ٕ ، وان باعه برضا)١١(ًفبيعه ال يجوز؛ ألنه باعه مكرها
                                                 

م العقد قبل قبض رأس خ كحال المسلم إليه مع رب السلم حال قياحال رب السلم مع المسلم إليه بعد الفس: ـ قال السرخسي 1
: عابــدين، وبمثلــه قــال ابــن ١٢/١٤٩:كتــاب البيــوع: المبــسوط. ســتبدال هنــاك، فكــذلك ال يجــوز هنــاال يجــوز االالمــال، فكمــا 

  .٥/٢١٩: الدر المحتار: ينظر
  .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  2
  ] .ويجوز ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  3
ـــ 4 ، ومختـــار ٤/٣٦٥ ) ســـعر: ( لـــسان العـــرب : ينظـــر .  هـــو تقـــدير الـــسعر، والـــسعر الـــذي يقـــوم عليـــه الـــثمن :التـــسعير ـ

  .١/١٢٦: السين باب : الصحاح 
  .ـ ما بين المعقوفين سقطت من النسختين، إال إنها في المختصر مذكورة فأثبتنا ما رأيناه صوابا  5
  .٢٩آية : ـ النساء  6
، بـاب أهـل البغـي ٨/١٢٨: بـرى، وسـنن البيهقـي الك٩٢، ٩١، ٩٠، ٨٨ رقـم ، كتـاب البيـوع،٢٦-٣/٢٥: ـ سنن الـدارقطني7

مـــسند عــم أبـــي حـــرة ٣/١٤٠ :مـــسند أبــو يعلـــىو، ١٦٥٣٣ تمتع بـــشيء مـــن أمــوالهم، رقـــم، ولـــم يــسإذا فــاءوا لـــم يتبــع مـــدبرهم
: مجمــع الزوائــد: ينظــر. وثقــه أبــو داود وضــعفه ابــن معــينو  مــرةرواه أبــو يعلــى وأبــو: ، وقــال الهيثمــي١٥٧٠الرقاشــي، رقــم

ه الـدارقطني مـن حـديث ذكره الحاكم في حديث طويـل مـن حـديث عكرمـة عـن ابـن عبـاس، وروا: ((، وقال ابن حجر٤/١٧٢
دة تلفـة متحـثـم ذكـر لـه طرقـا عديـدة بألفـاظ  مخ. ))، وفي إسناده العزرمي وهو ضـعيفعباس نحوه في حديثمقسم عن ابن 
  .٣/٤٥: التلخيص الحبير. في المعنى

لـه سـلطانا علـى أخـذ حقـي قـدرة الملـك وقـدرة مـن جعـل : الـسلطان: لي، والجمـع الـسالطين، وقـال الليـث هو الوا:السلطانـ  8
  .٧/٣٢١) سلط : ( لسان العرب : ينظر.ٕواما ألنه حجة من حجج اهللا ، ٕمن فالن، وانما سمي سلطانا، إما لتسليطه

 أرباب الطعام يتحملون ويتعدون عن القيمة وعجز القاضي صيانة حقوق المسلمين إال بالتسعير، فال بأس به إال ـ إذا كان 9
  .نقال عن الفصول العمادية . ٣/٢١٤: الفتاوى الهندية . الرأي والبصر، هو المختار وبه يفتى ة أهل بمشور

  . ٢٦٧السين مع الجيم وما يثلثهما :  والمصباح المنير،٢١٩السين مع الجيم : المغرب. الحبس، والجمع سجون: السجن ـ10
ل لـه ؛ ألنـه ملكـه يتـصرف ـ اإلشتراء ممن بـاع يكـره أو زاد بـسعر ال يرضـاه ويخـاف لـو نقـص ضـربه الـسلطان فإنـه ال يحـ11

  . ٤/٢٠٠: البريقة المحمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية . يشاء فيه كيف 
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  )١(باب اإلستبراء 
  )٢(]أنواع اإلستبراء [  

   . )٤(ٕ، واستبراء واجب)٣(إستبراء مستحب: اإلستبراء على ضربين 

  .ع هو إستبراء البائ: فالمستحب 

  . فهو إستبراء المشتري : وأما الواجب 

  )٥(]استحباب استبراء الجارية من قبل بائعها [ 
 إذا كــان لــه جاريــة، وهــو يطأهــا، فــأراد أن يخرجهــا عــن ملكــه ويملكهــا مــن غيــره، >١٤٦و <الرجــل

ثـم فالمستحب له أن ال يفعل حتى يستبرئها بعد وطئـه إياهـا بحيـضة حتـى يعلـم فـراغ رحمهـا مـن الولـد، 
   .)٦(يخرجها من ملكه

ّوكذلك إذا أراد أن يزوجها وهي أمة، أو مدبرة، أو أم ولد، فالمستحب له أن ال يفعل ذلـك بعـد وطئـه 
اإلسـتبراء، أو قبلـه، فللـزوج أن يطأهـا بـال إســتبراء  )٧(]بعــد [ إياهـا، حتـى يـستبرئها بحيـضة، فـإن زوجهـا 

  .  )٨(عليه في النكاح

   .)١٠(أحب إلي أن يستبرئها بحيضة، ولست أوجبها عليه : )٩(]الى رحمه اهللا تع[ وقال محمد 

  )١١(]إستبراء الزانية [ 
   .)١٣( رأى أمة تزني، ثم تزوجها، فال إستبراء عليه)١٢(]أو [ وكذلك إذا رأى امرأة  تزني، 

      

                                                 
  .٣٨الباء مع الراء : ، والمغرب١١٢: كتاب البيوع: طلبة الطلبة: ينظر.  رحم الجارية من الحمل اءة طلب بر: ـ األستبراء1
  .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  2
ً هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا :المستحب ـ  3    .٢/٣٠٣: كشف األسرار . ً
  .١/١١٩: كشف األسرار  .  هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه:الواجب ـ  4
  . ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  5
  .٥/٢٥٣: ، وبدائع الصنائع ٢/١١٤: تحفة الفقهاء : ينظر . ـ إن سبب الوجوب لم يوجد في حق البائع  6
  ) .  أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة 7
    .١/٢١٦: الجوهرة النيرة :  ينظر - 8
  ) . أ ( ت من نسخة ـ ما بين المعقوفين سقط 9

  .٥/٢٥٣: ، وبدائع الصنائع ٣/١٥٢: المبسوط. لين على امرأة واحدة في طهر واحدـ كي ال يؤدي إلى اجتماع رج 10
  .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  11
  ].أو [ بدال من ] و) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  12
  .١/٤١٠: ، وروضة القضاة ٥/٢٥٧: أألصل : ـ ينظر  13
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، ويعلــم فــراغ )٢(أحــب إليــه أن ال يطأهــا حتــى يــستبرئها بحيــضة : )١(]رحمــه اهللا تعــالى [ قــال محمــد 
   .)٤( غيره)٣(]زرع [ رحمها، حتى ال يكون ساقيا ماءه 

   بملك اليمين، وكل فرج ال يحل له بعقد نكاح ال يحل له بملك )٥(]يحل له [ أن كل فرج : األصل 
جهــا أبــوه، أو ابنــه، أو لمــسها لــشهوة، أو نظــر إلــى فرجهــا بــشهوة، وكــالتي وطــئ هــو اليمــين، كــالتي تزو

 مـن زوج، )٦(ابنتها، أو أمها، أو نظر إلى فرجها بشهوة، وكاألمة المجوسية والتي لهـا زوج، أو فـي عـدة
 )٧(]بمعنــى[ أو مــا أشــبه ذلــك ممــا ال يحــل بعقــد النكــاح، فــال يحــل لــه بملــك اليمــين إال مــن جهــة الجمــع 

ليه، وال يحل بعقد النكاح أن يجمع أكثر مـن عيجوز للرجل أن يجمع في الوطئ بملك اليمين كلما قدر 
   .)٨(أربع نسوة
  )٩(]ليس للعبد أن يتسرى [ 

ال   (( :؛ لقولـــه عليـــه الـــصالة والــــسالم)١٠(ر الفـــرج بملـــك اليمـــينّوال يحـــل للعبـــد، والمكاتـــب، والمـــدب
  .ّوال يملك العبد والمكاتب شيئا إال الطالق  ،)١٢())العبد، وال يسريه مواله )١١(يتسرى

                                                 
  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  1
ــــسوط ١/١٧٩: الجــــامع الــــصغير مــــع النــــافع الكبيــــر:  ينظــــر- 2 كــــر أبــــو الليــــث وذ . ١٣/١٥٣: بــــاب االســــتبراء: ، والمب

، ٣/١٥١٨: مختلــف الروايــة: ينظــر.  فــي ذلــك ، عليــه أن يــستبرئها بحيــضة - رحمــه اهللا–قــول زفــر الــسمرقندي والسرخــسي 
  . ١٣/١٥٣: وطوالمبس

  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  3
سـنن أبـي )) اءه زرع غيـره ال يحـل لرجـل يـؤمن بـاهللا واليـوم األخـر أن يـسقي مـ: ((  أنه قـال �ـ وذلك لما روي عن النبي  4

الجاريـة وهـي ي الرجـل يـشتري ، وباب ما جـاءن٣/٤٣٧: ، سنن الترمذي ٢١٥٨ ، وباب في وطء السبايا رقم٢/٢٤٨: داود 
  .١٥٣٦٦  استبراء من ملك األمة رقم باب٧/٤٤٩: ، وسنن البيهقي الكبرى ١١٣١ حامل رقم

  ] .يحله ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  5
انتظـار وقـف يلـزم : تـربص، أي : وشـرعا . ٢/٥٨٧: المعجم الوسيط . مقدار ما يعد ومبلغه، جمعه عدد :  لغة :العدة ـ  6

هـي األطهـار، ) : رحمهما اهللا ( وشافعي  هي الحيض، وقال مالك ) :رضي اهللا عنه (  مدة معلومة، وقال أبو حنيفة المرأة
  .١/٥٩: باب العدة : أنيس الفقهاء . روايتان أظهرهما الحيض ) رحمه اهللا (وعن أحمد 

  ] .يعني ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  7
مـا طـاب لكـم مـن النـساء مثنـى فـانكحوا : (( وذلـك لقولـه تعـالى : وقـال فيـه . ٤/٣١١: لطحـاوي شرح مختـصر ا: ـ ينظر  8

  .٣آية : سورة النساء )) . ورباعوثالث 
  .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  9

   .٥/٢٤٨٥: تجريدال: ـ ينظر 10
طلبــة : ينظــر  . ها ويطلــب ولــدهامــن ســرر اتخــذ أمــة للجمــاع، أي وطء األمــة المملوكــة ملــك اليمــين ويحــصن:  التــسري ـــ 11

  .١٣٠: ومعجم لغة الفقهاء ، ١/١٣٧: الطلبة 
ٕسرى وان أذن لـه مـواله ٕ، وانما أخـرج ابـن أبـي شـيبة عـن الحكـم وابـن سـيرين إنهمـا كرهـا أن يتـً مرفوعاًـ لم أقف عليه حديثا 12
. يتـسرى العبـد أن بـراهيم أنـه يكـره، وعن حماد عـن إ١٦٤٩٣ من كره أن يتسرى العبد رقم ٣/٤٨٦: أبي شيبة مصنف ابن .

، وأخرج عبـد الـرزاق فـي مـصنفه عـن ابـن سـيرين كـره أن ١٦٢٩٤ من كره أن يتسرى العبد رقم ٣/٤٨٦: مصنف ابن أبي شيبة
وجاء في الموطأ برواية محمد بن الحـسن حـديثا .١٢٨٣٩ باب استسرار العبد رقم ٧/٢١٤: مصنف عبد الرزاق . يتسرى العبد 
   =ال يطأ الرجل وليدة إال: (( داهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أنه كان يقول موقوفا عن عب
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  .)٤(كحر عليه الدين: ، وعندهما )٣(]رحمه اهللا  [ )٢( بمنزلة المكاتب عند أبي حنيفة)١(والمستسعي
  )٥(]ي الوطئ لمالك الجارية حكم اإلستبراء ودواع[ 

  ّ، وهي ممن يحل له فرجها، فليس له أن يطأها حتى )٦(ًولو أن حرا ملك جارية بوجه من الوجوه
يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض، أو بشهر إن كانـت ممـن ال تحـيض، أو بوضـع الحمـل إن 

   .)٨( ])٧(واجب[ ًكانت حامال، وهو إستبراء 
 يقول تم له الملـك فـي فـرج فـارغ وجـب عليـه اإلسـتبراء، أو يقـول )١٠(]أن  [  :)٩(]األصل في هذا [  

متــى اســتحدث ملــك الــوطئ بملــك اليمــين مــن جهــة الغيــر وجــب اإلســتبراء عليــه، واإلســتبراء إنمــا وجــب 
أال ال توطــــأ الحبــــالى حتــــى يــــضعن، وال : ((  )١٢(طــــاس أو)١١(لقولــــه عليــــه الــــصالة والــــسالم فــــي ســــبايا

   . )١٤())ستبرئن بحيضةحتى ي )١٣(الحيالى
                                                                                                                                                         

ٕوليدته إن شاء باعها وان شاء وهبها وان شاء صنع بها ما شاء = أن العبـد ال ينبغـي : وهـذا تفـسير. وبهذا نأخـذ: قال محمد)) . ٕ
هللا بـن عمـر رضـي اهللا عنهمـا، وهـو قـول أبـي أن يتسرى؛ ألنه إن وهب لم يجز هبته لما يجـوز هبـة الحـر فهـذا معنـى قـول عبـدا

  .١/١٣٠: ألبي يوسف: اآلثار: وينظر. ٣/٢٠٤: الموطأ برواية محمد بن الحسن. حنيفة والعامة من فقهائنا
) ســعى ( مـادة : لعــرب ، ولـسان ا٦٢: طلبــة الطلبـة . مـأخوذ مــن الـسعي، العمـل مــصدر استـسعى :  لغــة : المستـسعي ــ 1
 يطلــب منــه: هــو المكلــف بــأن يخــدم ســيده الــذي لــم يعتــق بقــدر مــال فيــه مــن الــرق، أي : الح وفــي االصــط. ٢٧٢-٦/٢٧١

  .٢٤٤: معجم لغة الفقهاء . منه السعاية في قيمته ما لم يعتق 
  .٢٧/١٣٣: ، والمحيط ألبرهاني ١/١١٣: ، والهداية ١١/٣٠: ، والمبسوط ٤/٢٣٢: األصل : ـ ينظر  2
  ) . أ ( خة ـ مابين المعقوفين سقطت من نس 3
   .نفسها المصادر :ـ ينظر  4
  .    ما بين المعقوفين من زيادتي -5
  . ٢٧٧: فتاوى النوازل . ـ حصل له التملك مثل المشتري والهبة والوصية والميراث  6
  .١١٣-٢/١١٢: ، وتحفة الفقهاء ٢٧٧: ، وفتاوى النوازل ٣/٨٥: للجصاص : أحكام القرآن : ـ ينظر  7
  ) . أ ( عقوفين سقطت من نسخه ـ ما بين الم 8
  ) . أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخه  9

  ] .  أن [ بدال من ] أو ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخه  10
، ولـسان ٨٨: ب الـسير كتـا: طلبـة الطلبـة .  واحدها سبية وهي المرآة تـسبى، والـسبي، هـو أألسـر واالسـترقاق : السبايا ـ 11

  .  ١٤/٣٦٧) سبي( :العرب 
 ثمــان للهجــرة، وعــدها  واد فــي ديــار هــوازن قــرب الطــائف، وفيــه كانــت غــزوة أوطــاس، بعــد غــزوة حنــين ســنة: أوطــاس ـــ 12

  .٨/٤٢: ، فتح الباري ١/٢٨١باب الهمزة مع الواو : معجم البلدان : ينظر . واحدة بعضهم غزوة 
   .٣/٢٢٧: باب العين مع الزاي : النهاية . ال حمل بها : جمع حائل، أي : الحيالى ـ  13
ــ أخرجــه الحــاكم وأبــو داود، والــدارقطني، والــدارمي، وأحمــد بلفــظ  14 وال حائــل حتــى تــستبرأ ال توطــأ حامــل حتــى تــضع : (( ـ

ع النكـاح رقـم الحـديث بـاب فـي جـام٢/٢٤٨: ، وسنن أبي داود ٢٧٩٠  كتاب النكاح، رقم٢/٢١٢ : المستدرك)) . بحيضة 
، ٢٢٩٥ األمـة، رقـم بـاب فـي إسـتبراء٢/٢٢٤: ، وسنن الـدارمي ٣٤ كتاب السير، رقم٤/١١٢: ني طالدار ق، وسنن ٢١٥٧
 وقـال الزيلعـي ١/١٧١: التلخـيص الحبيـر . ٕ، واسناده حسن كما قال ابـن حجـر ١١٢٤٤ رقم الحديث ٣/٣٨: أحمد ومسند 
كتابـه بـشريك، = =علـه ابـن القطـان فـيفي المستدرك، وقال حديث صحيح علـى شـرط مـسلم ولـم يخرجـاه، وأرواه الحاكم : ( 
) له طريق أخرى مرسلةساء حفظه بالقضاء، وعن الحاكم رواه البيهقي في المعرفة في السير وّ، وهو ممن إنه مدلس: وقال 
  .    ٤/٢٥٢: ة نصب الراي. 
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؛ )١(ع بها في مدة اإلستبراء بقبلة، أو معانقة، أو مس، أو نظـر إلـى فرجهـا بـشهوةتوليس له أن يستم
 أال تــرى أن مــن )٣(رم، حــرم بدواعيــه وأســبابهوالــشيء إذا حــ . )٢(ألن هــذه األشــياء مــن دواعــي الجمــاع

   . )٥( من امرأته، حرم عليه الوطئ واالستمتاع جميعا، حتى يكفر)٤(ظاهر
ٕوان كان اإلستبراء بوضع الحمل، فليس له أن يستمتع بها بالجمـاع ومـا سـواه إلـى أن تـضع حملهـا، 

، كمـا قلنــا فـي الحــائض فــي  )٦(ٕوان وضـعت يحــل لـه أن يــستمتع بهـا ســوى الجمـاع مــا دامــت فـي نفاســها
   .)٧(كتاب الصالة
تم له الملك، يعني إذا ملك الجاريـة نـصفها وحاضـت، ثـم ملـك النـصف البـاقي، فإنـه ال :معنى قولنا 

فحاضــت  جاريــة، بحيــضة أخــرى إذا اشــترى )٨(يجتــزئ بتلــك الحيــضة مــن اإلســتبراء، وعليــه أن يــستبرئها
   . )٩( ألن الملك ال يتم إال بعد القبضقبل القبض، فعليه أن يستبرئها بعد القبض؛

  .، يعني إذا لم يكن لها زوج، وال في عدة زوج )١٠(في فرج فارغ: ومعنى قولنا 
  .ّمتى استحدث ملك الوطئ بملك اليمين ، إذا كان ممن يحل فرجها : ومعنى قولنا 
  . قد النكاح بملك اليمين، يعني به اإلستبراء، إنما يجب بملك اليمين ال بع: ومعنى قولنا 
إذا حـــرم فـــرج أمتـــه بـــالردة، أو الحـــيض، أو بالنفـــاس، أو : مـــن جهـــة الغيـــر، يعنـــي : ومعنـــى قولنـــا 

  . بالكتابة، ثم زالت هذه األشياء العوارض، حلت بغير اإلستبراء؛ ألنه لم يستفد من جهة الغير 
     
    

                                                 
  .١١٨: يون المسائل ع. قال أبو حنيفة في اإلستبراء ال يقبلها وال ينظر إلى فرجها : بو الليث السمرقنديـ قال أ 1
  .المصدر نفسه : ـ ينظر  2
أن الوسـيلة إلـى : (( ، وقـال البرهـاني ٢٧٨: فتـاوى النـوازل . ضي إليـه هنا بمنزلة الوطء فيحرم؛ ألنها تفــ دواعي الوطء ه 3

لفكــر، دمــشق، دار ا: محمــد هــشام البرهــاني : ســد الــذرائع فــي الــشريعة اإلســالمية  )) . الــشيء حكمهــا حكــم ذلــك الــشيء 
   . ٦٥٤ _ ٦٥٣: م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦، ١ة، طالمطبعة العلمي

تـــشبيه :  وشـــرعا ،٤٠٧) ظهـــر : ( مختـــار الـــصحاح . أنـــت علـــي كظهـــر أمـــي : قـــول الرجـــل المرأتـــه : لغـــة : الظهـــار ــــ 4
  .٤/١٠٢: البحر الرائق . عليه على التأبيد المنكوحة بمحرمة 

ــ وال يحــل لــه وطء المظــاهر منهــا وال اللمــس وال5  �،وذلــك لقولــه ٥/١٨٥: للجــصاص : شــرح مختــصر الطحــاوي .  القبلــة ـ
  . ٣/٥٠٣: سنن الترمذي )) ال تقربها حتى تكفر : (( للذي ظاهر من امرأته 

هـو الـدم الخـارج عقيـب الـوالدة، ولـو : ، وشـرعا ١/٤١٦٨: تـاج العـروس : ينظـر . مـصدر نفـست المـرأة : لغة :النفاس ـ  6
حسن بن عمار الـشرنباللي، تحقيـق : مراقي الفالح بإمداد الفتاح شرح نور اإليضاح  : ينظر . أقله بخروج أكثر المولود أو 

 .٨٨: ، بالت ١صالح محمد عويضة، بيروت، دار الكتب العلمية،  ط: 
معـة  الجا–رسـالة دكتـوراه مقدمـة إلـى كليـة الـشريغة والقـانون : شـرح اإلمـام اإلسـبيجابي علـى مختـصر الطحـاوي : ـ ينظـر  7

  .٣٦٨: م ٢٠٠٩اإلسالمية من قبل الطالب فراس مجيد عبداهللا الهيتي، 
  ) . أ ( مكررة في نسخة ] وعليه أن يستبرئها  [ - 8
  ) .  أ ( مكررة في نسخة ] ألن الملك ال يتم إال بعد القبض  [ - 9

  .  ب ٣٦٨و : صة الفتاوى خال.  أي فرج فارغ من جهة الغير، وشرطه توهم شغل الرحم، والحكمة صيانة الولد - 10
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إن لــم يكــن عليــه ديــن، أو كــان عليــه ديــن غيــر : ٕواذا اشــترى جاريــة مــن عبــده المأذون،فإنــه ينظــر
مــستغرق، فلــيس عليــه أن يـــستبرئها؛ ألن ملــك عبــده لـــه، ولــه أن يجتــزئ بالحيـــضة التــي حاضــت عنـــد 

يــه أن يــستبرئها فــي قــول أبــي ٕالعبــد، وان كــان عليــه ديــن يــستغرق رقبتــه ومــا فــي يــده مــن الكــسب، فعل
؛ ألن مــن أصــل أبــي )٣(ال يجــب عليــه اإلســتبراء: ، وفــي قولهمــا )٢(]رضــي اهللا تعــالى عنــه  [ )١(حنيفــة
، وفـي )٥(أن العبد إذا كان عليه دين مستغرق، فـإن المـولى ال يملـك مكاسـب العبـد:)٤(]رحمه اهللا[ حنيفة 
  .)٦(يملك: قولهما 

   .)٧(إلستبراء؛ ألنه يملك كسب مكاتبهولو اشترى من مكاتبه فعليه ا
 فــي وجــوب اإلســتبراء اســتحدث )٩(؛ ألن العلــة)٨(ولــو اشــترى مــن ابنــه الــصغير وجــب عليــه اإلســتبراء
 مـــع  فيـــه تعـــرف فـــراغ الـــرحم، والحكـــم يـــدور )١٠(ملـــك الـــوطئ بملـــك اليمـــين مـــن جهـــة الغيـــر، والحكمـــة

   .)١٢(، وال يدور مع الحكمة)١١(العلة
، لوجـود العلـة، وروي عـن )١٤(وجـب عليـه اإلسـتبراء )١٣(جارية وهـي بكـر لـم تـوطئوكذلك إذا اشترى 

   .)١٦(ال إستبراء في البكر:  أنه قال )١٥(]رحمه اهللا تعالى [ أبي يوسف 
      

                                                 
  .١٣/١٥١: ، والمبسوط ٢٤٠ : ، وخزانة الفقه٥/٢٥٤:األصل : ـ ينظر  1
  ) . أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  2
  .١٣/١٥١: ، والمبسوط ٥/٢٥٤: األصل : ـ ينظر  3
 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  4
  .٥/٢٥٤: ، وبدائع الصنائع ١٣/١٥١: ، والمبسوط ٥/٢٥٤: األصل : ـ ينظر  5
: ، وبـدائع الـصنائع١٣/١٥١: المبـسوط: ينظـر. ـ عندهما دين العبد ال يمنـع ملـك المـولى فـي كـسبه، ولهـذا لـو أعتقـه جـاز 6
٥/٢٥٤.  
 .٢٤٠: ، وخزانة الفقه ٥/٢٧٠: األصل : ـ ينظر  7
 .٢٤٠: خزانة الفقه : ـ ينظر  8
ًط الـذي بنـي عليـه الحكـم، وربـط بـه وجـودا وعـدما هي الوصف الظاهر المنضب: العلة ـ  9 عبـد : الـوجيز فـي أصـول الفقـه . ً

   .٢٠٣: م ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧، ٥بيروت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط: الكريم زيدان 
  . ٢٠٢:  الفقهالوجيز في أصول. ٍ هي المصلحة من جلب نفع أو دفع ضرر أراد الشارع تحقيقها بتشريع الحكم:الحكمةـ  10
ًالحكـم يـدور مـع العلــة وجـودا وعـدما (( ــ  11 : نهج أهـل الحــديثمـن أصـول الفقــه علـى مـ: ينظـر . هـذه قاعــدة أصـولية )) . ً

  . القاعدة السابعة ١/٤٨: م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، ١دار الخراز، ط: قادر الباكستاني زكريا بن غالم 
بيـروت، دار : مد بن محمود العطارحسن مح: رح الجالل المحليية العطار على ش، وحاش١٧٢: تأسيس النظر: ـ ينظر 12

  .١/٣٣٦: الكتب العلمية
 ) . ب ( سقطت من نسخة ] لم توطئ [ ـ  13
، ويراجـع فـي ٤٠٩ – ١/٤٠٨: روضـة القـضاة . ـ اإلستبراء واجب فـي قـول أبـي حنيفـة ومحمـد وروايـة عـن أبـي يوسـف  14

  . ً ب نقال عن المحيط – أ ٣٩٨ورقة : لفتاوى ، وخالصة ا١٧٢: تأسيس النظر : مسألة هذه ال
 ) . أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  15
 .٤٠٩ - ١/٤٠٨: روضة القضاة: ينظر. ؛ ألن المقصود العلم براءة الرحم  إحدى الروايتين عن أبي يوسفهذهـ  16
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ائض، فطهرت من تلك الحيضة، أو حاضت قبل القبض، وجب اإلستبراء وكذلك لو اشتراها وهي ح
   . )١(ٕوان عرف براءة الرحم

  . )٢(يجتزئ بتلك الحيضة: انه قال ] رحمه اهللا تعالى [ وروي عن أبي يوسف 

ولو اشترى من امرأة، أو صبي ال يعلق، أو اشتراها ممـن ال يحـل فرجهـا، وجـب عليـه اإلسـتبراء فـي 
 .   )٣(علةالكل؛ لوجود ال

  )٤(]إستبراء من اشتراها المكاتب [ 
ولو اشـترى المكاتـب أمـه، أو ابنتـه، أو غيرهمـا ممـن يتكاتـب عليـه باإلجمـاع، وحاضـت حيـضة بعـد 
ًالشراء، ثم عجز وصار رقيقا، جاز للمولى أن يجتزئ بتلك الحيضة من اإلستبراء؛ ألنها لما دخلت فـي 

ذا عجـــز المكاتـــب صـــارت األمـــة للـــسيد، وال يحـــل وطئهـــا حتـــى الكتابـــة صـــار كأنهـــا مكاتبـــة للمـــولى، فـــإ
يستبرئها بحيضة كاملـة بعـد العجـز؛ ألنـه ال يملكهـا المـولى قبـل العجـز، أال تـرى أنـه لـو أعتقهـا المـولى 

   .  )٥(ٕقبل العجز ال يجوز، وانما يملكها بالعجز

  . )٦(، أال ترى أنه لو أعتقهم يجوزوأما الوالدان والمولودون، إذا دخلوا في الكتابة، فإن المولى يملكهم

 )٧(ولـــو اشـــترى المكاتـــب ذا رحـــم، الوالـــدين والمولـــودين، فإنـــه  ال يـــدخل فـــي الكتابـــة عنـــد أبـــي حنيفـــة
  ٕ أمة، ويجوز بيعها، واذا صارت للمولى بالعجز، فال يجوز )٩(]وتكون [ ، )٨(]رضي اهللا تعالى عنه [

                                                 
، ويراجـع فـي ٩٠: مختـصر الطحـاوي  : ينظـر. ـ ذكر الطحاوي أن ذلك عند أبي  حنيفة ومحمد وقول أبي يوسف القـديم  1

نة الميــــاه صــــيا: ، وعلــــل أبــــو الليــــث الــــسمرقندي ذلــــك بقولــــه ١/٤٠٨: ، وروضــــة القــــضاة ١٣/١٤٧: المبــــسوط : المــــسألة 
  .٢٢٧: فتاوى النوازل . واشتباه النسب المحترمة عن االختالط 

  . ١/٤٠٨: ، وروضة القضاة ١٣/١٤٧: ، والمبسوط ٩٠: مختصر الطحاوي : ـ ينظر  2
. ١٧٢: ، وتأسـيس النظـر٢٣٨: انة الفقه ال يقربها حتى يستبرئها بحيضة، وخز: وذكر فيه  . ٥/٢٤٧: األصل : ـ ينظر  3

 .٢/١١٣: تحفة الفقهاء . ألن احتمال الوطء من غيره قائم : وعلل السمرقندي ذلك بقوله 
  .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  4
 ثـم حاضـت عنـده، ثـم إذا اشـترى المكاتـب جاريـة: ((  في األصل - رحمه اهللا -ا قال محمد ـ كان األولى تفصيل ذلك كم 5

فلـيس ينبغـي للمـولى أن يطـأ الجاريـة حتـى تحـيض عنـده حيـضة بعـد مـا عجـز المكاتـب، فـإن كانـت الجاريـة عجز المكاتـب، 
ال بـــأس بـــأن يطأهـــا المـــولى وال أمـــه فحاضـــت عنـــد المكاتـــب حيـــضة، ثـــم عجـــز المكاتـــب فـــالتـــي اشـــتراها المكاتـــب ابنتـــه أو 

مكاتبــة للمــولى، أال تــرى أن المــولى لــو أعتقهــا قبــل أن يعجــز المكاتــب جــاز ؛ ألن المكاتــب حــين اشــتراها صــارت يــستبرئها
  . ١/٤١٠: في روضة القضاة : ويراجع المسألة . ٥/٢٧٠: صل األ)) . عتقه، وكذلك هذا قول أبي يوسف ومحمد 

  .٤/١٥٤:  وبدائع الصنائع ،٥/٢٧٠: األصل : ـ ينظر  6
  .٩/١٨٠: ، وشرح فتح القدير ٢/١١٢: ، والجوهرة النيرة ٤/١٥٤: ، وبدائع الصنائع ٥/٢٧١: األصل : ـ ينظر  7
 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  8
 ] .يكون ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  9
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دخلـت فـي الكتابـة، فـإذا صـارت للمـولى بعجـز المكاتـب : أن يطأهـا حتـى يـستبرئها بحيـضة، وعنـدهما  
  .   )١(بعد ما حاضت، فللمولى أن يجتزئ بتلك الحيضة من اإلستبراء

  )٢(]اإلستبراء بعد اإلقالة [ 
ثم تقايال البيع قبل التـسليم إلـى المـشتري، فعـادت إلـى البـائع، فالقيـاس )٣(]من رجل [ ٕواذا باع جارية 

  .أن يجب على البائع اإلستبراء؛ لوجود العلة : 

   . )٤(ال يجب؛ ألن الملك لم يكن تم عليها: وفي االستحسان 

   . )٦(أنه أخذ بالقياس : )٥(]رضي اهللا عنه [ وروي عن أبي حنيفة 

   .)٧(ً إلى المشتري يجب على البائع اإلستبراء قياسا واستحساناولو تقايال بعد التسليم

  )٨(] بالخيار ّإستبراء الجارية بعد الرد[ 
ً ولكـن المـشتري رد عليـه بخيـار عيـب، أو بخيـار رؤيـة يجـب علـى البـائع أيـضا)٩(ولو لم يتقايال ّ)١٠( ،

ّا ردت إلـى البـائع بخيـار الـشرط، ّألن خيار الرؤية وخيار العيـب ال يمنعـا وقـوع الملـك للمـشتري، وأمـا إذ
؛ ألنها لم تخـرج مـن ملكـه، ويجـب علـى )١١(إن كان خيار الشرط للبائع فال يجب اإلستبراء: فإنه ينظر 

  ض، وأما إذا حاضت قبل ذلك، المشتري اإلستبراء بعد إجازة البائع البيع بعد القب
     

                                                 
  .٥/٢٧١: األصل : ـ ينظر  1
 . لمعقوفين من زيادتي ـ ما بين ا 2
  ) . أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  3
، ومخـتص اخـتالف ٩١: مختـصر الطحـاوي : ينظـر . ـ وهو قول أبي حنيفة األخر وقـول أبـي يوسـف ومحمـد رحمهـم اهللا  4

سخ، والفسخ رفع فأن اإلقالة قبل القبض : وذكر الكاساني وجه االستحسان . ١/٤٠٩: ، وروضة القضاة ٣/١٧٦: ماء العل
أكـد، إلى قديم الملك، كأنه لم يزل على ملك البائع، فلم يوجد السبب مع ما أن الملك قبل القـبض غيـر متٕمن األصل واعادة 

  . ٥/٢٥٤: بدائع الصنائع . يتكامل الملك للمشتري، فلم يحدث ملك اليمين والتأكد إثبات من وجه، فلم 
  ) أ (ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  5
ــ هــذه روايــة أبــي يوســف عــن أبــي حنيفــة فــي اإلمــالء  6 ، وبــدائع ١/٤٠٩: ، وروضــة القــضاة ٩١: مختــصر الطحــاوي .: ـ

ك اليمـين أنه وجد سبب الوجوب في حقه وهو حـدوث حـل االسـتمتاع بحـدوث ملـ: وذكر فيه وجه القياس . ٥/٢٥٤الصنائع 
  .مكابرةٕحقيقة، وانكار الحقائق 

  .٥/٢٥٤: ، وبدائع الصنائع ١٣/٦٧: ، والمبسوط ٣/١٤٤٨:، ومختلف الرواية ٢٣٩: قه خزانة الف: ـ ينظر  7
 .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  8
  ] .يتقايال [ بدال من ] يقايال ) [ ب ( ـ في نسخة  9

 .١/٤١٠: روضة القضاة : ـ ينظر  10
 .٢٤٠:  خزانة الفقه: ـ ينظر  11



   )٣٢٩( اإلستبراء                       باب _ النص المحقق                      كتاب البيوع    

ٕ يجتزئ من اإلستبراء، وان كان خيار الشرط للمشتري، ففـسخ وعـادت الجاريـة إلـى ملـك البـائع، )١(]فال[ 
ٕ ، وان كـان الفـسخ بعـد القـبض )٢(فإن كان الفسخ قبل القبض، فال يحب اإلستبراء على البائع باإلجمـاع

يجب على البائع اإلستبراء؛ ألن مـن أصـلهما أن : ، وقاال )٤(] عنه رضي اهللا [ )٣(كذلك عند أبي حنيفة
 : )٦(]رضي اهللا تعالى عنه [ ، وعند أبي حنيفة )٥(شرط الخيار إذا كان للمشتري ال يمنع وقوع الملك له

   .   )٧(يمنع
  )٨(]إستبراء الجارية في البيع الفاسد [ 

ّولو كان البيع فاسدا، ففسخ البيع وردت إلى ال بائع، إن كان قبل القبض فال إسـتبراء علـى البـائع فـي ً
ًوان كان بعد القبض، فعلى البائع اإلستبراء في قولهم جميعا[ ، )٩(ًقولهم جميعا ٕ)١١( ])١٠(.   

  )١٢(]إستبراء األسيرة واآلبقة [      
العـدو ، ولـو أخـذت مـن )١٣(ولو أسرها العدو ثم عادت إليه بعد اإلحراز بدار الحرب، فعليه اإلستبراء

، ولــو أبقــت إلــى دار الحــرب ثــم عــادت )١٤(ّقبــل اإلحــراز بــدارهم، وردت إلــى صــاحبها، فــال إســتبراء عليــه
؛ ألنهم )١٥(]رضي اهللا تعالى عنه[  أبي حنيفة إلى صاحبها بوجه من الوجوه، فال إستبراء عليه في قول

   . )١٧(عليه اإلستبراء؛ ألنهم ملكوها: ، وعندهما )١٦(لم يملكوها

                                                 
  ] .ال [ ) أ ( ـ مابين المعقوفين في نسخة  1
 . ٥/٢٤٥: بدائع الصنائع : ينظر . ـ نقل الكاساني اإلجماع على ذلك  2
  .١٣/١٤٩: ، والمبسوط٣/١٤٤٨: ، مختلف الرواية٢٤٠: ، خزانة الفقه٥/٢٥١: األصل. ـ ألنها لم تجب للمشتري بعد 3
 ) .أ ( ـ مابين المعقوفين سقطت من نسخة  4
، ٥٣: ، وتأسـيس النظـر ٣/١٤٤٨: ، ومختلـف الروايـة ٥/٢٥١: األصـل :  ينظـر .ألنها قد وجبـت للمـشتري : ـ عندهما  5

   . ١٣/١٤٩: والمبسوط 
 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  6
 .٥٣: تأسيس النظر : ـ ينظر  7
  .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي 8
 . ١/٤١٠: ، وروضة القضاة ٥/٢٧٢: األصل : ـ ينظر  9

 .١٣/١٥٠المبسوط .  ملك رقبتها بالقبض، فيحدث الحل للبائع بما عاد إليه من الملك  ـ ألن المشتري 10
  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  11
 .ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  12
 .٥/٢٥٤: ، وبدائع الصنائع ٥/٢٥٤: األصل : ـ ينظر  13
 . ٥/٢٥٤: بدائع الصنائع : ـ ينظر  14
 ) . أ ( ين سقطت من نسخة ـ ما بين المعقوف 15
، ١٣/١٥١: ط ًوذكر ذلـك ضـمنا فـي بـاب اإلسـتبراء فـي األختـين فـي البيـع وغيـره، والمبـسو. ٥/٢٦٣: األصل : ـ ينظر  16

  .١٠/٤٤: ، والعناية ٥/٢٥٤: وبدائع الصنائع
  . نفسهاالمصادر: ـ ينظر  17



   )٣٣٠( باب اإلستبراء                       _ ص المحقق                      كتاب البيوع     الن

، فإذا عادت )١( أخذوها في دار اإلسالم، وهي آبقة وأحرزوها بدارهم، ملكوها باالتفاق>١٤٧و <ولو
   . )٢(إلى موالها فعليه اإلستبراء في قولهم جميعا

  )٣(]الحيلة في إسقاط اإلستبراء [ 
ّوالحيلة في إسقاط اإلستبراء، أن يزوجها البائع قبل البيع من رجل ليست تحته حرة بنكاح، ثم يبيعها 

ٕ، وان طلقهــا )٤(ويـسلمها إلـى المـشتري، ثـم يطلقهـا الـزوج قبــل الـدخول بهـا، فتحـل للمـشتري بغيـر إسـتبراء
  .قبل القبض ثم قبضها، فال تحل له حتى يستبرئها بحيضة 

، وليـست تحتـه حـرة ثـم يـستبرئها، فيفـسد النكـاح وتحـل بغيـر )٥(ًوجهـا مـن المـشتري أوالأن يز: والثاني
 األولــى علــى الــزوج المطلــق )٨(]المــسألة [ ، وفــي )٧(]المــسألة [ ، ويــسقط عنــه المهــر فــي هــذه )٦(إســتبراء

   .)١٠(، وله أن يبرئه من ذلك)٩(]للبائع [ نصف المهر 
  )١١(]ّإستبراء الجارية المعتدة [ 
ٍ اشترى جارية، وهي في عدة من الزوج من وفاة، أو طالق، وبقي من عدتها يوم أو بعض يوم، ولو

ٕ، وان انقضت عدتها قبـل القـبض، فـال تحـل لـه )١٢(وانقضت عدتها بعد قبض المشتري فال إستبراء عليه
     .)١٣(إال بعد اإلستبراء

                                                 
  ] .باالتفاق [ ًبدال من ] باإلباق ) [ ب ( ـ في نسخة  1
 .٤/١٥٧: ، والدر المختار ٥/٢٥٤: بدائع الصنائع : ينظر . قل قولهم الكاساني وابن عابدين ـ ن 2
 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  3
ٕـــ ألن وقــت حــدوث الملــك المؤكــد بــالقبض لــم يكــن فرجهــا حــالال لــه،وانما حلــت بعــد ذلــك، والمعتبــر وقــت وجــود الــسبب، كمــا إذا  4

  .٢/٢٥٧: ، وغمز عيون البصائر٢٢٠: ، والملتقط في الفتاوى الحنفية٩/٢٧٩: فتاوى النوازل. ة للغيرّكانت الجارية معتد
  ] .أوال [ بدال من ] قبل أن يستبرئها ) [ ب ( ـ في نسخة  5
ن كـان باعهـا البـائع ـ ال بأس في االحتيال فـي إسـقاط اإلسـتبراء عنـد أبـي يوسـف خالفـا لمحمـد، ويؤخـذ بقـول أبـي يوسـف إ 6

 كـان عنده وطهرت، ولم يقربها في ذلك الطهر، يحل له أن يحتال إلسقاط اإلسـتبراء، ويؤخـذ بقـول محمـد إنبعد أن حاضت 
، ٤/٣٩: ، الهدايـة١٣/١٥٩المبـسوط :  ينظـر .أن تحيض ال يحـل للمـشتري أن يحتـال لإلسـقاط البائع وطئها ثم باعها قبل 

  .٨/٢٢٥: ، والبحر الرائق ١/٢٧١: والجوهرة النيرة ، ٢٣ – ٦/٢١: بيين الحقائق مع حاشية الشلبي وت
 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  7
  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  8
 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  9

إن المسألة الثانيـة أولـى : لك بقوله ، وقد رجح الكاساني المسألة الثانية في ذ٢١٩: الملتقط في الفتاوى الحنفية : ـ ينظر  10
. ى إبرائـه عنـه من األولى؛ ألنه يسقط عنه جميع المهـر، وفـي المـسألة األولـى علـى الـزوج المطلـق نـصف المهـر فيحتـاج إلـ

  .٢٥٥ – ٥/٢٥٤: بدائع الصنائع 
 . ما بين المعقوفين من زيادتي  - 11
  .٢/١١٤: ، وتحفة الفقهاء٥/٣٦٨: األصل.  شيء أشد من هذاـ ألنها كانت في عدة واجبة، فليس يكون من اإلستبراء 12
 .٥/٢٥٥: ، وبدائع الصنائع ٢/١١٤: تحفة الفقهاء : ـ ينظر  13



   )٣٣١                     ( باب اإلستبراء  _  كتاب البيوع  النص المحقق                   

  )١( ]من إرتفع حيضهاإستبراء [ 
  .ومن اشترى جارية، قد حاضت قبل ذلك وارتفع حيضها، ال بحبل ظهر بها 

لــيس لــه أن يطأهــا مــا لــم يعلــم أنهــا غيــر حامــل، ولــم يوقــت  : )٢(]رضــي اهللا عنــه [ ال أبــو حنيفــة قــ
  .)٣(لذالك وقتا

يستبرئها بـسنتين، فـيعلم أنهـا غيـر حامـل يقينـا، ثـم يجامعهـا؛ ألن  : )٤(]رحمه اهللا تعالى [ وقال زفر 
   .)٥(الولد الموجود في البطن ال يبقى أكثر من سنتين

ال يطأهــا حتـى يعلـم أنهــا :  حيـث قـال )٦(]رحمــه اهللا تعـالى [ أن هـذا معنـى قــول أبـي حنيفـة : وقيـل 
طأهــا حتــى يمــضي عليهــا حــوالن إال أن غيــر حامــل، وهــو اختيــار الطحــاوي، فإنــه قــال فــي الكتــاب ال ي

   . )٧(تحيض قبل ذلك
يـستبرئها بثالثـة أشـهر، أو أربعـة أشـهر؛ ألنهـا إن كـان بهـا  : )٨(]رحمه اهللا تعـالى[ وقال أبو يوسف 

   . )٩(حبل يظهر بها في هذه المدة، فلما لم يظهر دل على فراغ رحمها من الولد

يــستبرئها  :ين وخمــسة أيــام، وروي عنــه أنــه قــالئها بــشهريــستبر: )١٠(]رحمــه اهللا تعــالى [ وقــال محمــد 
   .)١١(بأربعة أشهر وعشرة أيام

                                                 
 . ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  1
  ) . أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  2
   .١٣/١٤٧: ، والمبسوط ٢٣٨: ، وخزانة الفقه ٥/٢٧٣: األصل : ـ ينظر  3
 ) .أ ( ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  ـ 4
قول زفر يستبرئها بحولين : ، وذكر فيه ١٣/١٤٧: ،والمبسوط ٣/١٥١٨: ، ومختلف الرواية ٢٣٩: خزانة الفقه : ـ ينظر  5

.  واألول أصــح الحمل،وكــان أبــو مطيــع البلخــي يقــول يــستبرئها بتــسعة أشــهر؛ ألنهــا مــدة الحبــل فــي النــساء عــادة،أكثــر مــدة 
  .٢/٨٠: زفر وآراؤه الفقهية : زفرنظر كذلك في قول وي
 ) .أ ( ما بين المعقوفين سقطت من نسخة ـ   6
قبـل ذلـك، وهـو مـذهب سـفيان ومذهبنا في ذلك أنه ال يطؤها حتى يمضي عليهـا حـوالن إال أن تحـيض : (( ـ قال الطحاوي 7

)) حمد عن أبي يوسف عنه رضي اهللا عنه الذي رواه موزفر بن الهذيل رضي اهللا عنهما، وهو معنى قول أبي حنيفةالثوري 
  .  ٩١: الطحاوي مختصر . 
 ) .أ ( ما بين المعقوفين سقطت من نسخة ـ   8
 ذلــك، وال حكــاه إن هــذا روي عــن أبــي حنيفــة ولــم يحــك محمــد عــن أبــي يوســف خالفــا ألبــي حنيفــة فــي: ـــ ذكــر الطحــاوي  9

وخمـسة ال يطأهـا شـهرين : الليـث الـسمرقندي عـن أبـي يوسـف أنـه قـال وذكـر . ٩١: مختـصر الطحـاوي . أصحاب اإلمالء 
   . ٣/١٤٨١: ، ومختلف الرواية ٢٣٨: خزانة الفقه : ينظر . يطأها أيام، فإن لم يظهر بها حبل

  ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  10
ة أيـام ثـم رجـع إلـى يـستبرئها بـشهرين وخمـسًأن محمـدا ـ رحمـه اهللا ـ قـال : وذكـر الطحـاوي . ٥/٢٦٩: األصـل : ــ ينظـر  11

خزانــة : ر ينظــ. ، وذكــر القــولين أبــو الليــث الــسمرقندي ٩١: مختــصر الطحــاوي : ينظــر . أشــهر وعــشرة أيــام القــول بأربعــة 
   .٣/١٤٨١: الرواية ، ومختلف ٢٣٩: الفقه 



   )٣٣٢   (              باب اإلستبراء        _   كتاب البيوع قق               النص المح   

  )١( ]المسبية في دار الحربإستبراء [ 
ي له، فأصاب واحد منهم جاريـة فاسـتبرأها من أصاب منكم جارية، فه: ٕواذا نقل اإلمام الجند، فقال 

بحيــضة، فــأراد أن يطأهــا فــي دار الحــرب، أو قــسم اإلمــام الغنــائم فــي دار الحــرب، فأصــاب واحــد مــنهم 
جارية، فأراد أن يجامعها، أو باع اإلمام الغنيمـة مـن رجـل فاسـتبرأها بحيـضة، فـأراد أ ن يطأهـا فـي دار 

  .الحرب 

  يكره له أن يطأها قبل اإلحراز بدار  : )٢(]ي اهللا تعالى عنهما رض[ قال أبو حنيفة وأبو يوسف 

   . )٣(اإلسالم، فإذا أحرزها بدار اإلسالم، فعليه أن يستبرئها ثم يطأها

   .)٥(ال بأس بوطئها : )٤(]رحمه اهللا تعالى [ وقال محمد 

  . )٦(]باإلجماع[ رب، فليس له أن يطأها ولو دخل واحد غانما، فغنم جارية، فاستبرأها في دار الح

  .  أعلم بالصواب )٧(]سبحانه وتعالى [ واهللا 

  

  

  

  
  
  

                                                 
 . ـ ما بين المعقوفين من زيادتي  1
  .)أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  2
ـــ  ينظـــر  3 أبـــو الوفـــا : ، تحقيـــق )هــــ ١٨٢ت ( أبـــو يوســـف يعقـــوب بـــن إبـــراهيم األنـــصاري : الـــرد علـــى ســـير األوزاعـــي : ـ

 الملـك: وجـه قولهمـا .  قال األوزاعي لـه أن يطأهـا وهـذا حـالل : وذكر فيه . ١/٧٠: األفغاني، بيروت، دار الكتب العلمية 
 يـتم هـذا الملـك قبـل اإلحـراز بـدار اإلسـالم، بمنزلـة الملـك الـذي يثبـت للمتلـصص باألخـذ، فـالفي المنفل إنما يثبت للمنقل لـه 

  .١٠/٧٢: ، والمبسوط ٥/٢٢٧٩: شرح السير الكبير . بالقسمة والشراء ر الحرب، بخالف الملك الذي يثبت  في دا
 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  4
  ١٠/٧٢: مبسوط ، وال٥/٢٢٧٩: شرح السير الكبير : ـ ينظر  5
السرخـسي والزيلعـي وقـد نقـل اإلجمـاع علـى ذلـك ] . باإلجمـاع [ بـدال مـن ] لإلجماع ) [ أ ( ـ ما بين المعقوفين في نسخة  6

 ألنـه لـم : (وعلـل ذلـك بقولـه. ٤/٢٥٩:  الـشلبي بيـين الحقـائق مـع حاشـية، وت٥/٢٢٨٠: شرح الـسير الكبيـر . وابن عابدين 
  .٤/١٥٧: والدر المختار ) . ا، حتى لو لحقه جيش  المسلمين في دار الحرب شاركوه فيها بهيملكها؛ لعدم االختصاص 

 ) .أ ( ـ ما بين المعقوفين سقطت من نسخة  7

  



 )٣٣٣  (                                 الخاتمة والنتائج                       

بعد هذه الجولة من تحقيق الجزء المخصص لي من كتاب شرح مختصر الطحاوي لإلسبيجابي أوجز أهم 
  ـ:  وهي كاآلتي النتائج التي توصلت إليها

منصور حمد بن ّـ تبين أن كتاب شرح مختصر الطحاوي الذي نحن بصدد دراسته وتحقيقه ليس لإلمام أ١
اإلسبيجابي علي بن محمد بن إسماعيل بن علي ٕهـ، وانما هو لإلمام ٤٨٠اإلسبيجابي المتوفى سنة 

  . هـ ٥٣٥المتوفى سنة 
  
ّـ يعد كتاب شرح مختصر الطحاوي لإلسبيجابي٢    موسوعة علمية في الفقه الحنفي، وأنه كتاب له ُ

   مّأهميته، وهو جدير بالظهور لقرائه بحلة جديدة حيث اعتمد عليه كثير من علماء الحنفية في مؤلفاته
  ّومنهم اإلمام الكاساني والذي ال أرى كتابه البدائع إال هو شرح مختصر الطحاوي لإلسبيجابي قام 

   التعليقات والتعليالت عليه، حتى أنه نقل ما في كتاب اإلسبيجابي من بترتيب مسائله مع إضافة بعض
  .خطأ 
  
   يذكر المؤلف األحكام ويؤيدها باألدلة وأكثر ما يستدل به االستحسان والقياس ويظهر ذلك جليا -٣

  . من خالل دراسة الكتاب 
  
  من علماء المذهب الحنفي  سار اإلمام اإلسبيجابي ـ رحمه اهللا ـ في تأليف كتابه على نهج سلفه -٤

  . حيث اعتمد على كتب األصول والفروع المعتمدة في المذهب 
  
ـ ظهر باالستقراء أن قول اإلمام اإلسبيجابي ـ رحمه اهللا ـ باإلجماع، يقصد به إجماع علماء المذهب ٥

  . الحنفي 
  
  : ـ من خالل دراستي لهذا الكتاب تبين بعض المالحظات عليه، وهي ٦

  بعض األخطاء في نسبة األقوال إلى قائلها، وهذا وجدته في أكثر من موضع كما هو مبين أ ـ وجود 
  في مظان األطروحة، وربما يكون هذا اللبس والوهم بسبب اختالف النسخ، فقد تكون وقعت في 

  يد الناسخ من الكتاب هي ليست التي بين أيدينا اليوم، أو أنه يكتب من حفظه، وقد يقع الخطأ بسبب 
  .لك ذ

  . ب ـ تكرار بعض المسائل في أكثر من موضع 
  ّه البعض مما يؤخذ عليه، ربما يكون باجتهاده لتحقيق غاية أشار إليها في ّيعدٕلكن هذا وان كان 
  ).ديء إحكامها، والناشيء المستهدي إبرامهاليسهل على الريض المبت: (  بقوله نهاية المخطوط،

  . اكل مسألة الكتاب، وال يجانس فصل الخطاب  وضع بعض المسائل في موضع ال يش–ج 
        



  )٣٣٤    (                                     الخاتمة والنتائج                                    

ّوهذا يقع منه ؛ ألنه قد يكتب من حفظه مما جعله لم يستدرك جميع المسائل التي أراد حذفها من الكتاب 
فحذفت من كتاب المعامالت ما ال يشاكل مسألة الكتاب، وال يجانس : ( قبل هذا، ثم قال بعد أن بسطها 
  ) .فصل الخطاب

    .وعلى كل حال فإن ذلك ال يقلل من أهمية كتابه وأمانته، أو رسوخه في العلم 
  
  
  
  
  
  
  
  

الباحث                                                                                                                           
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   )٣٣٥                            (الفهارس                                                    

  
  فهرس اآليات القرآنية الواردة في المتن

  
  

  

  لشريفة الواردة في المتنفهرس األحاديث النبوية ا

رقم   السورة  اآليــــــــــــة
  اآلية

رقم 
  الصفحة
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  ٣٢١  ٢٩  النساء

  الصفحة   أو طرف الحديثالحديـــــث  ت

  ١٠٢  ))ربح ما لم يضمن ((   ١

  ١٢٢  )) عن بيع وشرط �نهى ((   ٢

  ١٢٣  )) الوالء لهم، فإنما الوالء لمن أعتق اشتري واشترطي((   ٣

 في �بعت ناقتي من رسول اهللا : ((  قالعن جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنه أنه  ٤
   ))غزوة تبوك بشرط حمالنها إلى المدينة 

١٢٤  

  ١٣٧  )) عن بيع ما لم يقبض �نهى رسول اهللا ((   ٥

: ما لم يجر فيه صاعانأنه نهى عن بيع الطعام  : (( �روي عن رسول اهللا   ٦
  ))صاع البائع، وصاع المشتري 

١٤١  

  ١٦٤  )) ّمن اشترى شاة محفلة، فهو في بأحد النظرين إلى ثالثة أيام ((   ٧

ّفهو بخير النظرين إلى ثالثة أيام إن رضيها أمسكها، وان سخطها ردها، ورد ((   ٨ ّ ٕ
  ))ًمعها صاعا من تمر 

١٦٤  

  ١٨٧  ))ّله للبائع إال أن يشترط المبتاع ًمن باع عبدا وله مال، فما((   ٩

  ٢٤٥  ))  عن بيع المالمسة والمنابذة، وبيع الحصاة�نهى ((   ١٠

  ٢٤٨  )) عن بيع الصوف على ظهر الغنم �نهى ((   ١١

  ٢٥٦، ١٠٢  )) عن شرطين في بيع �نهى ((   ١٢

  ٢٥٦، ١٠٢  )) عن صفقتين في صفقة �نهى ((   ١٣



   )٣٣٦(                          الفهارس                                            

                        

  الصفحة   أو طرف الحديثالحديـــــث  ت

  ٢٥٦، ١٠٢  )) عن بيع وسلف �نهى ((   ١٤

  ٢٥٦، ١٠٢  )) عن ربح ما لم يضمن �نهى ((   ١٥

  ٢٥٦، ١٠٢  )) عن بيع ما ليس عند اإلنسان ����نهى ((   ١٦

  ٢٥٨  )) ال تناجشوا  : (( �قال   ١٧

  ٢٦٠  ))ال يستام الرجل على سوم أخيه وال يخطب على خطبته ((   ١٨

ًباع قدحا وحلسا من يزيد : ((  أنه����روي عن النبي   ١٩ ً((  ٢٦٠  

ّمن فرق بين والدة وولدها فرق ا: ((  أنه قال����روي عن النبي   ٢٠ هللا بينه ّ
  ))وبين أحبته يوم القيامة

  

 أخوين صغيرين، ����وهب لعلي بن أبي طالب : (( أنه����عن رسول اهللا   ٢١
بعهما  : ����بعت أحدهما، فقال له رسول اهللا : ثم سأل عن حالهما وقال

  ))ّأو رده 

٢٨٠  

  ٢٨١  ))ال ضرر وال ضرار في اإلسالم  : (( ����قال رسول اهللا   ٢٢

  ٣٠٧  ))ّأما من تمر حائط فالن فال : (( ه قال أن����روي عن النبي   ٢٣

  ٣٢٠  ))ّال تأخذ إال سلمك، أو رأس مالك  : (( ����قوله   ٢٤

  ٣٢١  ))ّال يحل مال امرئ مسلم إال بطيبة نفس منه  : (( ����قوله   ٢٥

  ٣٢٣  ))ال يتسرى العبد وال يسريه مواله  : (( ����قوله   ٢٦

الحبالى حتى يضعن، وال أال ال توطأ : ((  في سبايا أوطاس����قوله   ٢٧
  ))الحيالى حتى يستبرئن بحيضة 

٣٢٤  

  
  فهرس اآلثار الواردة في المتن                                

  

  الصفحة  اآلثر  ت

  ١٢٤  ))أعشار الحالل مخافة الربا كنا ندع تسعة((:أنه قال ���� عن ابن مسعود  ١
  
  



   )٣٣٧                                      (رسافهل                                              ا

  فهرس القواعد الفقهية واألصولية الواردة في المتن

  الصفحة  القاعدة      ت

  ١١٩  ))جناية العجماء جبار ((   ١

  ١٧٩  ))إذا ضاق األمر اتسع ((   ٢

  ٢٣٧، ١٩٦  ))إن اإلجازة الالحقة كالوكالة السابقة((   ٣

  ٢٠٠  ))داللة كما للمقالة أن للحالة من ال((   ٤

  ٣٢٧  ))الحكم يدور مع العلة ((   ٥
  

  فهرس األبيات الشعرية الواردة في المتن

  الصفحة  بيت الشعر      ت

  ٨٩  ولكن عرايا في السنين الجوائحّوال رجبية                 ولست بسنهاء  ١
  

  فهرس المدن واألماكن الوادة في المتن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الصفحة     المدينة أو المكان  ت  ةالصفح  المدينة أو المكان  ت

  ٣٠٨  العراق  ٦  ٣٢٤  أوطاس  ١

  ١٢٢  الكوفة   ٧  ٣٠٧  بخارى  ٢

  ١٢٤  المدينة  ٨  ١٢٤  تبوك  ٣

  ٣٠٧  هراة  ٩  ٣٠٨  خراسان  ٤

      ١٠  ٣٠٧  سمرقند  ٥



   )٣٣٨               (                     الفهارس                                                
  

  فهرس أسماء األعالم الواردة في المتن
  الصفحة  العلم  ت
  ٣١٥، ١٩٩، ١٩٨، ١٢٢، ١٢١  ابن أبي ليلى  ١
  ٨٩  ابن جريج  ٢
  ١٢٣، ١٢٢، ١٢١  ابن شبرمة  ٣
  ٢٧٢  أبو بكر اإلسكاف  ٤

  ١٩٩  أبو جعفر الدوانيقي  ٥

، ١١٩، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٦، ١٠٥، ٩٩، ٩٨ ،٨٦  أبو حنيفة  ٦
١٤٠، ١٣٤، ١٣٣، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٦، ١٢٢ ،
١٦١، ١٦٠، ١٥٦، ١٥٤، ١٤٩، ١٤٨، ١٤٧، ١٤٦ ،
١٩١، ١٩٠، ١٨٩، ١٨٤، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٧، ١٦٣ ،
٢٠٤، ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٨، ١٩٦، ١٩٥، ١٩٣، ١٩٢ ،
٢١٨، ٢١٦، ٢١٣، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٥ ،
٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢٢١، ٢٢٠، ٢١٩ ،
٢٩٩، ٢٩١، ٢٨٩، ٢٨٨، ٢٨٢، ٢٧٩، ٢٧٥، ٢٧٠ ،
٣١٧، ٣١٦، ٣١٢، ٣١١، ٣١٠، ٣٠٦، ٣٠٢، ٣٠١ ،
٣٣١، ٣٢٩، ٣٢٨، ٣٢٧، ٣٢٦، ٣٢٤، ٣١٩، ٣١٨ ،
٣٣٢   

  ٢٧٢، ١٨٥  أبو الليث  ٧
  ٢٠٧  أبو نصر العياضي  ٨
٩  
  
  
  
  
  

، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣، ٩٨، ٨٦  أبو يوسف
١٣٩، ١٣٨، ١٣٦، ١٣٠، ١٢٦، ١٢٠، ١١٥، ١١٤ ،
١٦١، ١٦٠، ١٥٧، ١٤٨، ١٤٧، ١٤٦، ١٤٢، ١٤٠ ،
١٩٨، ١٩٦، ١٨٤، ١٨٢، ١٧٣، ١٦٩، ١٦٦، ١٦٣ ،
٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٠،  

  
  



   )٣٣٩ (                                   الفهارس                                                

  
  الصفحة  العلم  ت
  
  
  

  ٢٢٢، ٢٢١، ٢٢٠، ٢١٩، ٢١٨، ٢١٦، ٢١٤، ٢١٣ ،
٢٣١، ٢٣٠، ٢٢٩، ٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٣ ،
٢٦٥، ٢٦٤، ٢٥٦، ٢٥٥، ٢٣٨، ٢٣٧، ٢٣٥، ٢٣٢ ،
٣١٠، ٣٠١، ٢٩٨، ٢٨٩، ٢٨٨، ٢٨٠، ٢٧٩، ٢٦٩ ،
٣٢٧، ٣٢٦، ٣٢٠، ٣١٩، ٣١٧، ٣١٦، ٣١٢، ٣١١ ،
٣٣٢، ٣٣١   

  ١٢٣  بريرة  ١٠
  ١٢٣  جابر بن عبداهللا  ١١
  ٨٩  ّحسان بن ثابت  ١٢
  ٣٠١، ٢٧٩، ٢٤٤، ١١٢  ن بن زيادالحس  ١٣
، ٣٠٣، ٢٩٧، ٢٩٠، ٢٧٩، ٢٢٩، ١٨٤، ١٣٩، ٩١  زفر  ١٤

٣١٨  
، ٢٥٠، ٢٤٠، ٢٠٢، ١٨٥، ١٦٣، ١٣٩، ١٠٧، ٨٧  الشافعي  ١٥

٣٠٦، ٣٠٤، ٣٠٢، ٢٨٧  
  ١٦٢، ١٤٥، ١١٢، ١١٠  الطحاوي  ١٦
  ١٢٣  عائشة  ١٧
  ٢٤  عبداهللا بن عباس  ١٨
  ١٢٤  عبداهللا بن مسعود  ١٩
  ١٢٢       بن سعيدعبدالوارث  ٢٠
  ٨٩  عطاء  ٢١
  ٢٨٠  علي بن أبي طالب  ٢٢
  ١٢٢  عمرو بن شعيب  ٢٣

  
  



   )٣٤٠                                        ( الفهارس                                           

  

  الصفحة  العلم  ت

  ٢٥٢، ٢٣٦، ٢٣٣، ١٦٥، ١٢٩  الكرخي  ٢٤

  ٨٩  مالك  ٢٥

  ١٢٣  محارب بن دثار  ٢٦

، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٤، ٩٨، ٨٦  محمد  ٢٧
١٣٩، ١٣٨، ١٣٦، ١٣٠، ١٢٦، ١٢٠، ١١٥، ١١٤ ،
١٦٦، ١٦٣، ١٦٢، ١٦١، ١٦٠، ١٥٧، ١٤٧، ١٤٢ ،
٢٠٩، ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٠، ١٩٦، ١٨٥، ١٨٢، ١٦٩ ،
٢٢٢، ٢٢١، ٢٢٠، ٢١٩، ٢١٨، ٢١٦، ٢١٣، ٢١٠ ،
٢٣١، ٢٢٩، ٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٤، ٢٢٣ ،
٢٧٠، ٢٦٥، ٢٥٦، ٢٥٥، ٢٤٤، ٢٣٨، ٢٣٥، ٢٣٢ ،
٣١١، ٣١٠، ٣٠٦، ٢٨٩، ٢٨٨، ٢٨٧، ٢٧٩، ٢٧١ ،
٣٣١، ٣٢٣، ٣٢٢، ٣٢٠، ٣١٩، ٣١٧، ٣١٦، ٣١٢ ،
٣٣٢  

  ١٢٣  مسعر بن كدام  ٢٨

  
                                 فهرس بأسماء الكتب الواردة في المتن

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  الصفحة     الكتاب  ت  الصفحة  الكتاب  ت

    الزيادات  ٥    األمالي  ١

    العيون  ٦    الجامع  ٢

    الكتاب  ٧    الجامع الصغير  ٣

    مختصر الكرخي  ٨    الجامع الكبير  ٤



   )٣٤١(                                            الفهارس                                        

  فهرس المصطلحات الواردة في المتن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

                      

  الصفحة  لمصطلحا  ت  الصفحة  المصطلح  ت

  ٣٠٥  األكارع  ٢٢  ٩٥  ّأبر  ١

  ١٨٧  اإلكاف  ٢٣  ٩٦  اإلجارة  ٢

  ٢٥٠  اإلنزاء  ٢٤  ٢٣٧  اإلجازة  ٣

  ٣٠٥  أوقار  ٢٥  ٢٤٩  آجر  ٤

  ٨٥  الباب  ٢٦  ٩٩  اإلجماع  ٥

  ٩٠  الباطل  ٢٧  ٢٧٣  األخرس  ٦

  ٣٠٥  بخسي  ٢٨  ٩٦  اإلدراك  ٧

  ١٢٥  ّالبخية  ٢٩  ٣٠٥  األدم  ٨

  ١٤٠  البدل  ٣٠  ١٦٧  األرش  ٩

  ١٣٣  البستان  ٣١  ١٩٢  إزهاق  ١٠

  ١٠١  البسر  ٣٢  ١٥٨  األشقاص  ١١

  ٢٦٤  البضاعة  ٣٣  ٣٢٢  ستبراءاإل  ١٢

  ١٠٨  البقل  ٣٤  ١١٠  االستثناء  ١٣

  ٢٧٧  البهرجة  ٣٥  ٩٠  االستحسان  ١٤

  ١٣١  البيت  ٣٦  ١١٧  االسترداد  ١٥

  ١١٧  ّالبينة  ٣٧  ١٢٦  االستيفاء  ١٦

  ٢١٥  البيطار  ٣٨  ١٢٨  ستيالداإل  ١٧

  ١٦٨  البيع البات  ٣٩  ١٦٦  صماأل  ١٨

  ٢٤٣  بيع التعاطي  ٤٠  ٩٧  اآلفة  ١٩

  ١٥٢  بيع المرابحة   ٤١  ١٣٨  اإلقالة  ٢٠

  ٢١١  بيع المساومة  ٤٢  ١٠٤  قراراإل  ٢١



                       )٣٤٢               (                                                                   الفهارس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

           
                  

  
  

  الصفحة  المصطلح  ت  الصفحة  المصطلح  ت

  ٢٦٠  جنح  ٦٣  ٢١٢  بيع المواضعة  ٤٣

  ١٧٢  الجنون  ٦٤  ١٦٨  البيع الموقوف  ٤٤

  ٣٠١  الجوالق  ٦٥  ٩٥  التأبير   ٤٥

  ٣٠٥  الجواهر  ٦٦  ١٥٩  التبر  ٤٦

  ١١٦  الحبس  ٦٧  ١٧٩  التجربة  ٤٧

  ١١٩  تفالح  ٦٨  ١١٥  التخلية  ٤٨

  ٨٦  الحجة  ٦٩  ١٢٨  التدبير  ٤٩

  ١٩٣  الحد  ٧٠  ٣٢١  التسعير  ٥٠

  ١٥٥  حدة  ٧١  ١٠١  التمر  ٥١

  ١٦٣  الحديث  ٧٢  ٩٠  التمييز  ٥٢

  ٢٦٢  الحصاد  ٧٣  ١١٤  التوى  ٥٣

  ٨٨  الحقيقة  ٧٤  ١٣٧  التولية  ٥٤

  ٣٢٧  الحكمة  ٧٥  ٢٥٩  الجدب  ٥٥

  ٢٠٦  الحالل  ٧٦  ١٢٠  الجذاذ  ٥٦

  ٢٦٠  الحلس  ٧٧  ٢٤٤  الجس  ٥٧

  ٩١  الحلية  ٧٨  ٢٥٢  الجراب  ٥٨

  ١٤٥  الحوالة  ٧٩  ٢١٥  الجعل  ٥٩

  ١٣١  حيطان  ٨٠  ٢٥٤  جل  ٦٠

  ٩٣  الحيلة  ٨١  ١٣٣  الجناح  ٦١

  ١٣٦  الخاص  ٨٢  ١١٧  الجناية  ٦٢



   )٣٤٣       (                               الفهارس                                              

     
            
         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       

  الصفحة     المصطلح   ت  الصفحة  المصطلح  ت

  ١٩٣  ّالردة  ١٠٤  ٨٦  الخبر  ٨٣

  ١٤٦  الرسم  ١٠٥  ٨٦  الخرص  ٨٤

  ٢٥٤  الرسول  ١٠٦  ٣٠١  خزف  ٨٥

  ١٠١  الرطب  ١٠٧  ١٢٩  الخطر  ٨٦

  ١٢٠  الرطبة  ١٠٨  ١٢٧  الخف  ٨٧

  ٢١٤  مالرق  ١٠٩  ١٣٦  الخلطة  ٨٨

  ١٧٢  الرقيق  ١١٠  ١٤٠  الخلع  ٨٩

  ٢٥٩  الركبان  ١١١  ٩٧  الخيار  ٩٠

  ١٢٥  الرهن  ١١٢  ١٣١  الدار  ٩١

  ١٠٧  الزكاة  ١١٣  ١٥٨  الدرة  ٩٢

  ٢٧١  الزنبور  ١١٤  ٣٠٤  دقل  ٩٣

  ٣٠١  الزنبيل  ١١٥  ٢١٢  ده  ٩٤

  ١٩٩  الزنجي  ١١٦  ٢١٢  ده يازدة  ٩٥

  ٢٧٧  الزيوف  ١١٧  ٢٦٢  الدياس  ٩٦

  ١٣١  الشرب  ١١٨  ٢٤٩  الديباج  ٩٧

  ١٢٧  الشراك  ١١٩  ٢٠٥  ّالذمي  ٩٨

  ٩٥  الشرط  ١٢٠  ٢١٥  الرائض  ٩٩

  ٨٥  الشرع  ١٢١  ١٠١  الربا  ١٠٠

  ١٣٧  الشركة  ١٢٢  ١٠١  ربا الفضل  ١٠١

  ٢١٥  الشعر  ١٢٣  ١٠١  ربا النساء  ١٠٢

  ١٣٦  الشفعة  ١٢٤  ٨٥  الرخصة  ١٠٣



   )٣٤٤(                         الفهارس                                                     

  
  
  

                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

           

  الصفحة     المصطلح   ت  الصفحة  المصطلح  ت

  ١٣١  الطريق األعظم  ١٤٥  ٢٨٨  الشهادات  ١٢٥

  ١٧٧  الطالق  ١٤٦  ٣٢٤  السبايا  ١٢٦

  ١٧٧  الطالق البائن  ١٤٧  ٢٧٧  الستوق  ١٢٧

  ١٧٨  يالطالق الرجع  ١٤٨  ٣٢١  السجن  ١٢٨

  ٢٥٢  الطي  ١٤٩  ١١٧  السراية  ١٢٩

  ١٣٣  ّالظلة   ١٥٠  ١٨٧  السرج  ١٣٠

  ٣٢٥  الظهار  ١٥١  ٢٥١  السفط  ١٣١

  ١٠٣  العادة  ١٥٢  ١٣١  السكة  ١٣٢

  ٢٦١  العارية  ١٥٣  ٣٢١  السلطان  ١٣٣

  ١١٩  العاقلة  ١٥٤  ٢١٤  السمسار  ١٣٤

  ١٣٦  العام  ١٥٥  ١٦٧  السويق  ١٣٥

  ١١٩  العجماء  ١٥٦  ٩١  الصبرة  ١٣٦

  ٣٠٤  عجوة  ١٥٧  ١٧٢  الصدع  ١٣٧

  ١٧٨  العدة  ١٥٨  ١٦٥  ّصرة  ١٣٨

  ١٨٧  العذار  ١٥٩  ١١٤  الصرف  ١٣٩

  ١٣١  العرائش  ١٦٠  ١٥٧  الصفر  ١٤٠

  ١٥١  عرض  ١٦١  ٢٦٩  الصقور  ١٤١

  ١٠٣  العرف  ١٦٢  ١٤٠  الصلح  ١٤٢

  ١٠٧  العشر  ١٦٣  ٢١٤  الصياغة  ١٤٣

  ٢٤٧  العسب  ١٦٤  ٢٧٠  الضب  ١٤٤



  )٣٤٥(                                      الفهارس                                   

  
  

  الصفحة     المصطلح   ت  الصفحة  المصطلح  ت

  ٩٠  القبض  ١٨٥  ١٣٩  العقارات  ١٦٥

  ١٩٨  القبيلة  ١٨٦  ٢٧١  العقب  ١٦٦

  ١١٩  القتل الخطأ  ١٨٧  ١٦٧  العقر   ١٦٧

  ١١٩  القتل العمد  ١٨٨  ٣٢٧  العلة  ١٦٨

  ٢٥٩  القحط  ١٨٩  ٢٥٢  العلم  ١٦٩

  ١٩٣  القذف  ١٩٠  ١٣٩  علوق  ١٧٠

  ٣٠١  قربة  ١٩١  ٢٣٧  العهدة  ١٧١

  ١٩٩  قريش  ١٩٢  ٣٠١  الغرارة  ١٧٢

  ٢٧١  القز  ١٩٣  ١٢٩  الغرر  ١٧٣

  ١٨٦  القشر  ١٩٤  ٢١٤  الغسل  ١٧٤

  ٢١٤  القصارة  ١٩٥  ١٤٤  الغصب  ١٧٥

  ١٠٢  القصاص  ١٩٦  ١٣٧  غير المنقول  ١٧٦

  ٢٩٦  القطاف  ١٩٧  ١٠٠  الفارسي  ١٧٧

  ١٥٩، ١١١  القطيع  ١٩٨  ٩٢  الفاسد  ١٧٨

  ١٢٧  القلنسوة  ١٩٩  ١١٨  الفداء  ١٧٩

  ٢٥٤  القوائم  ٢٠٠  ٩٠  الفصل  ١٨٠

  ٢٧٠  القنفذ  ٢٠١  ٩٦  الفضل  ١٨١

  ٩٠  القياس  ٢٠٢  ٢٣٧  الفضولي  ١٨٢

  ١١٣  القيمي  ٢٠٣  ٢٦٩  الفهود  ١٨٣

  ١٣٩  الكتابة  ٢٠٤  ٢٥٩  القافلة  ١٨٤

                                     
  



   )٣٤٦                                        ( الفهارس                                           

  
  الصفحة     المصطلح   ت  الصفحة  المصطلح  ت

  ١٦٤  المحفلة  ٢٢٥  ١٠٠  الكر  ٢٠٥

  ٢٦٩  المخلب  ٢٢٦  ٢١٥  الكراء  ٢٠٦

  ٨٥  المزارعة  ٢٢٧  ١٥٥  الكرباس  ٢٠٧

  ٩٠  المشاع  ٢٢٨  ١٣٠  الكرم  ٢٠٨

  ١٣١  المسيل  ٢٢٩  ١٢٥  الكفالة  ٢٠٩

  ١٢٦  المصر  ٢٣٠  ١٠١  الكفري  ٢١٠

  ١٦٣  المصراة  ٢٣١  ٢٩٤  الكأل  ٢١١

  ٢٨٠  مصراعي  ٢٣٢  ٢٥١  الكم  ٢١٢

  ٢٦٤  المضاربة  ٢٣٣  ١٣٣  الكنيف  ٢١٣

  ٨٥  المعاملة  ٢٣٤  ٢٧١  الكوارة  ٢١٤

  ٢٣٧  ّالمعبر  ٢٣٥  ٣٠٥  ليالآل  ٢١٥

  ٢٦٨  المعتوه  ٢٣٦  ١٨٧  لجام  ٢١٦

  ١٤٦  مقتضب  ٢٣٧  ٢٥١  لفافة  ٢١٧

  ١٢٥  المكسرة  ٢٣٨  ٢٧٣  اللعان  ٢١٨

  ١٣١  المنزل  ٢٣٩  ١٩٥  المأذون  ٢١٩

  ١٣٧  المنقول  ٢٤٠  ١١٣  المثلي  ٢٢٠

  ١٤٠  المهر  ٢٤١  ١٤١  مجازفة  ٢٢١

  ٢٦٢  المهرجان  ٢٤٢  ٨٦  مجذوذ  ٢٢٢

  ١٢٧  المؤنة  ٢٤٣  ٢٤٠  المحاباة  ٢٢٣

  ٢٥٩  الميرة  ٢٤٤  ٢٧٨  محرم  ٢٢٤

                                  
  
  



   )٣٤٧                                             ( الفهارس                                      

  

   الصفحة    المصطلح   ت  الصفحة  المصطلح  ت

  ٨٨  الهبة  ٢٥٣  ٢٦٢  الميالد  ٢٤٥

  ١٢٥  همالج  ٢٥٤  ٢٦٩  ابالن  ٢٤٦

  ٢٧٠  الهوام  ٢٥٥  ٢٧٢  الناقد  ٢٤٧

  ٣٢٢  الواجب  ٢٥٦  ٢٥٨  النجش  ٢٤٨

  ٢٧٠  الوزغة  ٢٥٧  ٢٥٢  النشر  ٢٤٩

  ١٣٨  الوصية  ٢٥٨  ٣٢٥  النفاس  ٢٥٠

  ١٢٣  الوالء  ٢٥٩  ١٧٨  النكاح  ٢٥١

  ٢٦٣  الوالية  ٢٦٠  ٢٥١  النموذج  ٢٥٢
  

  فهرس المقادير الشرعية الواردة في المتن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  الصفحة     المقدار  ت  الصفحة  ر المقدا  ت

  ١١٠  الصاع  ٦  ١٥٧  أمناء  ١

  ٩١  القفيز  ٧  ٨٧  أوسق  ٢

  ١٠٠  الكر  ٨  ١١١  الدرهم  ٣

  ١٥٨  المثقال  ٩  ١١٤  الدينار  ٤

  ٢٠٩  المختوم  ١٠  ١٥٥  الذراع  ٥

        ١٥١  الفلوس  ١١



  )٣٤٨(                          المصادر                                                    

  
  .          القرآن الكريم 

  
        ))))حرف األلفحرف األلفحرف األلفحرف األلف((((                                                                                                                                                                                                

عبـــد الجبـــار زكـــار، بيـــروت، دار : ، تحقيـــق)هــــ١٢٠٧ت(صـــديق حـــسن القنـــوجي  :أبجـــد العلـــوم  -١
  .م ١٩٧٨الكتب العلمية، 

مــصر، مكتبــة ): هـــ٧٧٦ت(اآلمــدي ي بــن محمــد أبــو الحــسن علــ :اإلحكــام فــي أصــول األحكــام -٢
 .م ١٩٦٨هـ ـ ١٣٧٨الخانجي، 

 .بيروت، دار الفكر ): هـ٣٧٠ت(أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص : أحكام القرآن -٣
  .المعرفةبيروت، دار ): هـ٥٠٥ت( أبو حامد محمد بن محمد الغزالي :إحياء علوم الدين -٤

عبــد العزيــز : ، تــصحيح)هـــ٣٠٦ت(وف بوكيــع محمــد بــن خلــف بــن حيــان المعــر: أخبــار القــضاة -٥
 .م ١٩٤٧مصطفى المراغي، القاهرة، مطبعة االستقامة، 

، )هــ١٨٢ت(لإلمـام يوسـف بـن يعقـوب بـن إبـراهيم األنـصاري: اختالف أبي حنيفة وابن أبي ليلى -٦
أبــو الوفــا األفغــاني، نــشر لجنــة إحيــاء المعــارف العثمانيــة بحيــدر : عنــي بتــصحيحه والتعليــق عليــه

 .هـ ١٣٥٨، ١اد، مطبعة الوفاء، طآب
ـــار -٧ ّألبـــي الفـــضل مجـــد الـــدين عبـــد اهللا بـــن محمـــود بـــن مـــودود الموصـــلي : االختيـــار شـــرح المخت

 .م ١٩٣٦هـ ـ ١٣٥٥مصر، مطبعة البابي الحلبي، ): هـ٦٨٣ت(
محمـد فـؤاد : ، تحقيـق)هــ٢٥٦ت(أبـو عبـد اهللا محمـد بـن إسـماعيل البخـاري الجعفـي: األدب المفرد -٨

 .م ١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩، ٣ي، بيروت، دار البشائراإلسالمية، طعبد الباق
: ، تحقيـق)هــ٩٨٢ت( أبو السعود بن محمـد العمـادي :إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم -٩

 .عبد القادر عطا، الرياض، مكتبة الرياض الحديثية، الناشر دار الفكر 
 محمد نجيب               :، تحقيق)هـ٧٧٦ت ( أبو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري:اإلشراف - ١٠

  .، بال ت ١      سراج الدين، قطر، إحياء التراث، ط
أبو عمر يوسف بن عبداهللا بن عبدالبر النمري                                                         : االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار-١١

  ،ّلم محمد عطا ومحمد علي معوض، بيروت، دار الكتب العلميةسا: ، تحقيق)هـ٤٦٣ت     (
  .م ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١     
   أبو عمر يوسف بن عبداهللا بن محمد النمري المعروف بابن:االستيعاب في معرفة األصحاب - ١٢

  .هـ ١٣٢٨، ١القاهرة، مطبعة السعادة، ط): هـ٤٦٣ت(      عبدالبر 
 بو زكريا محمد بن محمد بن زكريا األنصاري، أ: أسنى المطالب شرح روض الطالب -١٣

  .بيروت، دار الكتاب اإلسالمي ): هـ٩٢٦ت(    المصري 
    



  )٣٤٩(                                       المصادر                                      

  
   القاهرة،):هـ٨٥٢ت( أحمد بن علي بن حجر العسقالني :اإلصابة في تمييز الصحابة -١٤  

  .هـ ١٣٢٨، ١    مطبعة السعادة، ط
  أبو الوفا : ، تصحيح وتعليق)هـ١٨٩ت( أبو عبداهللا محمد بن الحسن الشيباني :األصل -١٥  

  .م ١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠، ١األفغاني، بيروت، عالم الكتب، ط    
 .م ١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢    

 الحسن أبو):  معرفة األصول كنز الوصول إلى-طبع مع أصول البزدوي ( :أصول الكرخي -١٧  

  .بريس  كراتشي، مطبعة جاويد): هـ٣٤٠ت(        عبيداهللا بن الحسين بن دلهم الكرخي 
    :والمستشرقين األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين -١٨   

  .م ١٩٧٩، ٤دار الماليين، ط): م١٩٧٦ت(         خير الدين الزركلي 
  ):هـ٩٧٧ت( شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني :اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع -١٩   

  .هـ ١٤١٥         بيروت، دار الفكر ـ مكتب البحوث والدراسات، 
  .بيروت، دار المعرفة ): هـ٢٠٤ت( أبو عبداهللا محمد بن إدريس الشافعي :األم -٢٠   
  األوقاف  بغداد، مطبعة: عبدالستار حامد الدباغ .  د:اإلمام زفر بن هذيل وأصوله وفقهه -٢١   

  .م ١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢الدينية، والشؤون          
  ،٢طلبنان، دار الندوة الجديدة، :  أبو اليقظان عطية الجبوري:اإلمام زفر وآراؤه الفقهية -٢٢   

  .م ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦         
  المكتبةمحمد حامد القفي، دمشق، :  تعليق،)هـ٢٢٤ت( ألبي عبيد القاسم بن سالم :األموال -٢٣   

  .هـ ١٣٤٧         الظاهرية، 
  المرداوي   أبو الحسن عالء الدين بن سليمان:اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف -٢٤   

   .العربي محمد حامد القفي، بيروت، دار إحياء التراث: تحقيق ،)هـ٨٨٥ت(         
 البارودي،     عبداهللا عمر: ، تحقيق)هـ٥٦٢ت(محمد السمعاني  عبدالكريم بن :األنساب -٢٥   

  .م ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨، ١دار الجنان، طبيروت،      
علي                            بن  قاسم بن عبداهللا بن أمير:أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء -٢٦

  .هـ ١٤٠٦، ١ عبدالرزاق الكبيسي، جدة، دار الوفاء، طأحمد.د: ، تحقيق)هـ٩٧٨ت(القونوي       
  باشا  إسماعيل:إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - ٢٧    

  رفعت بيلكه الكيلسي، لبنان، دار إحياء: ، عني بتصحيحه وطبعه)هـ١٣٣٩ت(      البغدادي 
  .      التراث العربي 

  
  
  



  )٣٥٠(                                  المصادر                                                

  
  األنصاري ألبي العباس نجم الدين بن الرفعة :اإليضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان -٢٨

  عبدالعزيز، مركزمحمد أحمد إسماعيل الخاروف، جامعة الملك بن : ، تحقيق)هـ٧١٠ت      (
  .م ١٩٨٠ٕالبحث العلمي واحياء التراث اإلسالمي،       
  

  ))))حرف الباءحرف الباءحرف الباءحرف الباء((((
  

   زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم:البحر الرائق شرح كنز الدقائق -٢٩
  .بيروت، دار الكتاب اإلسالمي ): هـ٩٧٠ت     (
     ):هـ٨٤٠ت( أحمد بن يحيى المرتضى الصنعاني:البحر الزخار الجامع لمذاهب األمصار -٣٠

  .م ١٩٤٨، ١      مصر، ط
  ):هـ٥٨٧ت( أبو بكر عالء الدين بن مسعود الكاساني:بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -٣١

  .م ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦، ٢      بيروت، دار الكتب العلمية، ط
  القاهرة، ):هـ٥٩٥ت( محمد بن أحمد بن رشد القرطبي :بداية المجتهد ونهاية المقتصد -٣٢

  .م ١٩٥٠عة البابي الحلبي،      مطب
  .مكتبة المعارف بيروت،): هـ٧٧٤ت(ن كثير القرشي  إسماعيل بن عمر ب:البداية والنهاية -٣٣
  سهيل.  د: كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة، تحقيق:بغية الطلب في تاريخ حلب -٣٤

  .زكار، بيروت، دار الفكر       
  ،٢طبيروت، دار الفكر، :  محمود بن أحمد العيني ألبي محمد:البناية شرح الهداية -٣٥
  .م ١٩٩٠هـ ـ ١٤١١     

  ))))حرف التاءحرف التاءحرف التاءحرف التاء((((
  مطبعة  بغداد،): هـ٨٧٩ت( زين الدين قاسم بن قطلوبغا:تاج التراجم في طبقات الحنفية - ٣٦

  .م ١٩٦٢     العاني، 
  الواسطي   محب الدين أبو فيض مرتضى الحسيني:تاج العروس من جواهر القاموس - ٣٧

  .علي رشدي، بيروت، دار الفكر، مكتبة دار الحياة :       الزبيدي، تحقيق
  ):هـ١٣٥٨ت( أحمد بن قاسم العنسي، اليماني، الصنعاني:التاج المذهب في أحكام المذهب - ٣٨

  .       اليمن، مكتبة اليمن الكبرى 
  : عبدالتواب السيد يعقوب بكر ورمضان:  كارل بروكلمان، ترجمة:تاريخ األدب العربي - ٣٩

  .، بال ت ٢      مصر، دائرة المعارف، ط
  



  )٣٥١                                    (المصادر                                         

   
  عثمان   لإلمام شمس الدين محمد بن أحمد بن:تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم - ٤٠
  ،١بيروت، ط عمر عبدالسالم تدمري، دار الكتاب العربي،.  د:، تحقيق)هـ٧٤٨ت(الذهبي      
  .م ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧      
        وقدم له  أرمينوس فامبري، راجعه:تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضر - ٤١
  أحمد محمود السادات، مطبعة شركة: الخشاب، ترجمه وعلق عليهيحيى      

  .     اإلعالنات الشرقية 
  عطا، مصطفى عبدالقادر: ، تحقيق)هـ٤٦٣ت( ألبي بكر بن علي الخطيب :تاريخ بغداد  - ٤٢

  .هـ ١٤١١، ١     بيروت، دار الكتب العلمية، ط
  محي الدين محمد: ، تحقيق)هـ٩١١ت( عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي :تاريخ الخلفاء - ٤٣

   .م١٩٥٢هـ ـ ١٣٧١، ١     عبدالحميد، مصر، مطبعة السعادة، ط
  بن علي محمد بن محمد بن حامد األصفهاني، اختصار الشيخ الفتح :تاريخ دولة آل سلجوق - ٤٤

  .م ١٩٨٠ـ هـ ١٤٠٠، ٣بن محمد البداري األصفهاني، بيروت، دار اآلفاق الجديدة، طا 
   آباد، حيدر): هـ٢٥٦ت( اإلمام أبو عبداهللا محمد بن إسماعيل البخاري :التاريخ الكبير - ٤٥    
  .هـ ١٣٦١      مطبعة جمعية دار المعارف العثمانية،     
   الزيلعي  عثمان بن علي بن محجن البارعي فخر الدين:تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي - ٤٦    

  .هـ ١٣١٣، ١القاهرة، بوالق، المطبعة األميرية الكبرى، ط): هـ٧٤٣ت          (
  منيرة  ،)هـ٥٢٦ت(ن محمد بن منصور المروزي عبدالكريم ب:التحبير في المعجم الكبير - ٤٧    

  .م ١٩٩٠سالم، دار المعارف، ناجي          
      :، تحقيق)هـ٦٧٦ت( أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي :تحرير ألفاظ التنبيه - ٤٨    

  .هـ ١٤٠٨، ١         عبدالغني الدقر، سوريا، دمشق، دار القلم، ط
   بيروت،): هـ٥٣٩ت(الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي عالء :تحفة الفقهاء - ٤٩    

  .م ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٥         دار الكتب العلمية، 
                                                               .المملكة العربية السعودية، رسالة مقدمة إلى جامعة أم القرى:  عيشة صديق نجوم:التسعير - ٥٠    
   بيروت، دار الكتب): هـ٧٤٨ت( أبو عبداهللا شمس الدين محمد الذهبي :تذكرة الحفاظ - ٥١    

  .، بالت ١          العلمية، ط
   محمد رضوان الداية،. د: ، تحقيق)هـ١٠٣١ت( محمد عبدالرؤوف المناوي:التعاريف - ٥٢    

  .هـ ١٤٠٥، ١          بيروت، دار الكتاب العربي، ط
   إبراهيم اإلبياري،: ، تحقيق)هـ٨١٦ت( علي بن محمد بن علي الجرجاني :التعريفات - ٥٣     

  .هـ ١٤٠٥، ١            بيروت، دار الكتاب العربي، ط
     



  )٣٥٢                                      (المصادر                                             

  رسالة بغداد، الجامعة اإلسالمية،:  فاروق السامرائي:بين األصالة والتجديدالتعليم اإلسالمي  - ٥٤
  .م ١٩٨٩      دكتوراه، 

  اإلسالمي  مروان قباني، المكتب،:  برهان الدين الزرنوجي، تحقيق:تعليم المتعلم طرق التعلم - ٥٥
  .م ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧، ٢والنشر، طللطباعة       
  الفكر، دار بيروت،): هـ٧٧٤ت(ء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفدا:تفسير ابن كثير - ٥٦

  .هـ ١٤٠١      
  .آل الشيخ  صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم:التكميل لما فات تخريجه من إرواء العليل - ٥٧
  مصر، ):هـ٨٥٢ت( شهاب الدين أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقالني:التلخيص الحبير - ٥٨

   .مؤسسة قرطبة       
   ،)هـ٧١٩ت( اإلمام سعد الدين بن عمر بن عبداهللا التفتازاني:التلويح إلى كشف حقائق التنقيح - ٥٩

  ابن أبي األرقم للطباعة محمد عدنان درويش، بيروت، دار األرقم:        ضبط نصوصه وعلق عليه
  .هـ ١٤١٩، ١      والنشر، ط

  ومحمد  مصطفى بن أحمد العلوي: ، تحقيق)هـ٤٦٣ت(النمري  أبو عبداهللا بن عبدالبر : التمهيد- ٦٠
  .هـ١٣٨٧البكري،المغرب،وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، عبدالكبير      
  المكتبة  بيروت،): هـ٩١١ت( أبو الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي :تنوير الحوالك - ٦١

  .م ١٩٦٩هـ ـ ١٣٨٩الكبرى، التجارية       
  دائرة حيدر آباد،):هـ٨٥٢ت( أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقالني :هذيب التهذيبت - ٦٢

  .هـ ١٣٢٥، ١      المعارف العثمانية، ط
  مرعب، محمد عوض: ، تحقيق)هـ٣٧٠ت( أبو منصور محمد بن أحمد األزهري:تهذيب اللغة -٦٣

  .م ٢٠٠١، ١     بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط
  بيروت، ):هـ٧٤٧ت(اإلمام صدر الشريعة عبيداهللا بن مسعود المحبوبي: شرح التنقيحالتوضيح -٦٤

  ، ١      دار األرقم بن أبي األرقم للطباعة والنشر، ط
  

  ))))حرف اجليمحرف اجليمحرف اجليمحرف اجليم((((                                    
  
  هـ ١٤٠٦، ١بيروت، عالم الكتب، ط): هـ١٨٩ت( لمحمد بن الحسن الشيباني :الجامع الصغير -٦٥

  .م ١٩٨٦      ـ 
  ): هـ١١٧٣ت(للقاضي عبدالنبي بن عبدالرسول األحمد نكر:جامع العلوم في اصطالحات الفنون -٦٦

  .م ١٩١١      حيدر آباد، 
  
   



  )٣٥٣                                       ( المصادر                                             

  
  أبو الوفا: ، عني بقابلة أصوله)هـ١٨٩ت(ي عبداهللا محمد بن الحسن الشيباني ألب:الجامع الكبير -٦٧

  ، ١الجامعة المدنية ـ كريم مبارك الهور، ط ف النعمانية،      األقغاني، باكستان، دار المعار
  .م ١٩٨١ ـ هـ١٤٠١     
  ، اعتنى به)هـ٦٧١ت( ألبي عبداهللا محمد بن أحمد األنصاري، القرطبي:الجامع ألحكام القرآن -٦٨ 

  .هـ ١٤٢٢، ١هشام سمير البخاري، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط:        وصححه
  بيروت، ):هـ٤٥٦ت(علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي أبو محمد :جمهرة أنساب العرب -٦٩ 

  .م ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤، ٣       دار الكتب العلمية، ط
   أبو محمد محي الدين عبدالقادر بن أبي الوفا محمد بن :حنفيةفي طبقات الّالجواهر المضية  -٧٠ 

  .كراتشي،دار نير محمد كتب خانة): هـ٧٧٥ت(        نصراهللا بن سالم بن أبي الوفا القرشي الحنفي
   

  ))))حرف احلاءحرف احلاءحرف احلاءحرف احلاء((((                                     
  بيروت، دار الكتب : د العطار حسن بن محمد محمو:حاشية العطار على شرح الجالل المحلي - ٧١ 

  .       العلمية 
  ، بيروت،)هـ١٢٣٠ت( محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي:حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ٧٢ 

  .       دار الكتب العلمية 
  القاهرة، مطبعة األنوار ): هـ١٣٧١ت( محمد زاهد الكوثري:الحاوي في سيرة اإلمام الطحاوي - ٧٣ 

  .ية        المحمد
  أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري، الشهير بـ:الحاوي في الفقه الشافعي - ٧٤ 

  .م ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط): هـ٤٥٠ت)(الماوردي      (
  مهدي حسن الكيالني،: ، تحقيق)هـ١٨٩ت( أبو عبداهللا محمد بن الحسن الشيباني:الحجة - ٧٥

  .هـ ١٤٠٣، ٣، عالم الكتب، ط       بيروت
  مازن .د: ، تحقيق)هـ٩٢٦( أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري:الحدود األنيقة - ٧٦ 

  .هـ ١٤١١، ١       المبارك، بيروت، دار الفكر المعاصر، ط
  محمد: ، تحقيق)هـ٩١١ت( عبدالرحمن السيوطي:حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة - ٧٧ 

  .هـ ١٣٨٧و الفضل إبراهيم، القاهرة، مطبعة عيسى البابي الحلبي،        أب
   

   ))))حرف اخلاءحرف اخلاءحرف اخلاءحرف اخلاء((((                                        
  ، )هـ٣٧٦ت(لإلمام أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي: خزانة الفقه - ٧٨ 

  .م ١٩٧٦هـ ـ ١٣٨٦ صالح الدين الناهي، بغداد، مطبعة السعد،. د:       تحقيق



  )٣٥٤                                       (المصادر                                               

  حمدي: ، تحقيق)ـه٨٠٤ت(عمر بن علي بن الملقن األنصاري: خالصة البدر المنير - ٧٩  
  .هـ ١٤١٠، ١، طالسلفي، الرياض، مكتبة الرشدعبدالمجيد        

  أبو : ، تحقيق)هـ٥٩٨ت( حسام الدين علي بن مكي الرازي:خالصة الدالئل في تنقيح المسائل - ٨٠ 
  .       الفضل الدمياطي، الرياض، مكتبة الرشد، الناشرون 

  مخطوط في مكتبة): هـ٥٤٢ت(للشيخ الطاهر أحمد بن عبدالرشيد البخاري: خالصة الفتاوى - ٨١ 
   .٤٣٤٩       الوقف السني ـ بغداد، برقم 

  
  ))))حرف الدالحرف الدالحرف الدالحرف الدال((((

  
  ،)هـ٨٥٢ت( أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني:الدراية في تخريج أحاديث الهداية - ٨٢ 

  .عبداهللا هاشم اليماني، بيروت، دار المعرفة :        تحقيق
  ، مطبوع )هـ١٠٨٨ت( محمد بن علي الملقب بعالء الحصفكي:الدر المنتقى في شرح الملتقى - ٨٣ 

  .هـ ١٣٢٧المطبعة العثمانية، : امش مجمع األنهرفي شرح ملتقى األبحر       به
   القاضي عبد رب النبي بن عبد رب :دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطالحات الفنون - ٨٤ 

  .م ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١، ١، طبيروت، دار الكتب العلمية:       الرسول األحمد نكري
   .هـ ١٤٢٧، ١بيروت، دار المعرفة، ط: علي الصالبي.  د:دولة السالجقة - ٨٥ 
    

  ))))حرف الذالحرف الذالحرف الذالحرف الذال((((
  محمد حجي، بيروت، : ، تحقيق)هـ١٢٨٥ت(شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي : الذخيرة - ٨٦ 

  .م ١٩٩٤       دار الغرب، 
   

  ))))حرف الراءحرف الراءحرف الراءحرف الراء((((
  فغاني، أبو الوفا األ: ،تحقيق)هـ١٨٢ت(أبو يوسف إبراهيم األنصاري: الرد على سير األوزاعي - ٨٧ 

  .       بيروت، دار الكتب العلمية 
   محمد بن أمين الشهير بابن عابدين:ّرد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار - ٨٨ 

  .بيروت، دار الكتب العلمية ): هـ١٢٥٢ت       (
   مطبوع ضمن مجموعة رسائل(ّ العالمة محمد بن أمين عمر الشهير بابن عابدين:رسم المفتي - ٨٩ 

  .بيروت، دار إحياء التراث ):        ابن عابدين
  ):هـ٩٦٦ت( زين الدين بن علي العاملي البجعي:الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - ٩٠ 

  .       بيروت، دار العالم اإلسالمي 



  )٣٥٥  (                              المصادر                                                      

  
  بيروت، المكتب اإلسالمي،): هـ٦٧٦ت( أبو زكريا يحيى بن شرف النووي:روضة الطالبين - ٩١ 

  .هـ ١٤٠٥، ٢       ط
  القاسم علي بن محمد بن أحمد الرحبي، السمناني ألبي :روضة القضاة وطريق النجاة - ٩٢ 

        .    م١٩٨٤هـ ـ١٤٠٤، ٢طصالح الدين ناهي، بيروت، مؤسسة الرسالة، : ، تحقيق)هـ٤٩٩ت      (

  ))))حرف الزايحرف الزايحرف الزايحرف الزاي((((                                                                                                                                                                                                                                
  ، )هـ٣٧٠ت(األزهري ، الهروي أبو منصور محمد بن أحمد :الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي - ٩٣ 

  .هـ ١٣٩٩، ١محمد جبر األلفي، الكويت، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط. د:        تحقيق
        ))))حرف السنيحرف السنيحرف السنيحرف السني((((                                          

  ،)هـ١١٨٢ت(محمد بن إسماعيل الصنعاني :  من أدلة األحكامسبل السالم شرح بلوغ المرام - ١١٤    
  .م١٩٦٩- هـ١٣٧٩، ٤محمد عبدالعزيز الخولي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط:        تحقيق

  دمشق، دار الفكر، المطبعة العلمية، : محمد هشام البرهاني: شريعة اإلسالميةسد الذرائع في ال - ١١٥
  .م ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٦، ١        ط

  محمد فؤاد عبدالباقي،: ، تحقيق)هـ٢٧٥ت( أبو عبداهللا محمد يزيد القزويني:سنن ابن ماجه - ١١٦  
  .        بيروت، دار الفكر 

  محي الدين: ، تحقيق)هـ٢٧٥ت( األشعث السجستانيأبو داود سليمان بن: سنن أبي داود - ١١٧  
  .         عبدالحميد، بيروت، دار الفكر 

  ،)هـ٤٥٨ت( أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي:سنن البيهقي الكبرى - ١١٨ 
  . م ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤محمد عبدالقادر عطا، مكة المكرمة، مكتبة دار الباز، :          تحقيق

  أحمد محمد : ، تحقيق)هـ٢٧٩ت(أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي: ن الترمذيسن - ١١٩ 
  .         شاكر وآخرون، بيروت، دار إحياء التراث العربي 

  عبداهللا: ، تحقيق)هـ٣٨٥ت(أبو الحسن علي بن عمر الدار قطني، البغدادي: سنن الدار قطني - ١٢٠ 
  .م ١٩٦٦هـ ـ ١٣٨٦رفة،          هاشم اليماني، بيروت، دار المع

  فواز أحمد : ، تحقيق)هـ٢٥٥ت(أبو محمد عبداهللا بن عبدالرحمن الدارمي: سنن الدارمي - ١٢١ 
  .هـ ١٤٠٧، ١         زمرلي، وخالد السبع العلمي، بيروت، دار الكتاب العربي، ط

  الغفار عبد: ، تحقيق)هـ٣٠٣ت( أبو عبدالرحمن بن شعيب النسائي:سنن النسائي الكبرى - ١٢٢ 
  .م ١٩٩١هـ ـ ١٤١١، ١دار الكتب العلمية، ط        سليمان البنداري وسيد كسروي، بيروت، 

  : ، تحقيق)هـ٧٤٨ت(أبو عبداهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز: سير أعالم النبالء - ١٢٣ 
   .م ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٥، ١        شعيب األرناؤوط، محمد نعيم، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط

  



  )٣٥٦(المصادر                                                                                      

  )حرف الشني(                                         
  ): هـ١٠٨٩ت( ألبي الفالح عبدالحي بن أحمد المعروف بابن العماد الحنبلي :شذرات الذهب - ٩٤ 

  .هـ ١٣٥٠شر مكتبة المقدسي،        القاهرة، ن
  ّ أبو القاسم جعفر بن الحسن الهذلي، الحلي:شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام - ٩٥ 

  .بيروت، نشر دار األضواء ): هـ٦٧٦ت      (
  رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الشريعة : شرح اإلمام األسبيجابي على مختصر الطحاوي - ٩٦ 

  من قبل ) من بداية المخطوط إلى كتاب اإلمامة في الصالة(جامعة اإلسالمية،        والقانون ـ ال
  .م ٢٠٠٩فراس مجيد عبداهللا الهيتي، :        الطالب

  ، ١ عبداهللا العبادي، مصر، دار السالم للطباعة والنشر، ط:شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ٩٧ 
  .م ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦       

  ):هـ٤٨٢ت( لإلمام محمد فخر اإلسالم علي بن محمد بن محمد البزدوي:غيرشرح الجامع الص - ٩٨ 
         رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ـ جامعة أم القرى في المملكة 

  من أول كتاب الحدود إلى (نادية بنت هاشم بن عايد اللحياني:        العربية السعودية من قبل الطالبة
  .هـ ١٤٩٢ً، دراسة وتحقيقا، )      نهاية كتاب البيوع  
   لعمر بن عبدالعزيز مازة البخاري، الحنفي، الملقب بالصدر الشهيد :شرح الجامع الصغير - ٩٩ 

  حاتم عبداهللا العيساوي، .خميس دحام الزوبعي، د.صالح عواد الكبيسي، د.د:، تحقيق)هـ٥٣٦ت      (
  .م ٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧، ١مية، ط       بيروت، دار الكتب العل

  مخطوط في الحرم ): هـ٣٧٠ت( ألبي بكر الرازي المعروف بالجصاص:شرح الجامع الكبير - ١٠٠ 
   .٢٧٤ ـ ١٥٢        النبوي الشريف، رقم التصوير ف

  مصر، مطبعة البابي الحلبي :  العالمة شمس الدين محمد بن أحمد المحلي:شرح جمع الجوامع - ١٠١ 
                                          .م ١٩٣٧هـ ـ ١٣٥٦، ١ده، ط        وأوال

   كمال الدين محمد بن عبدالواحد اإلسكندري، السيواسي، المعروف بابن :شرح فتح القدير - ١٠٢ 
  .هـ ١٣٨٦، ٢بيروت، دار الفكر، ط): هـ٨٦١ت(        الهمام

  بيروت، المكتبة ): هـ٨٩٤ت(ّ الرصاع  أبو عبداهللا محمد بن قاسم:شرح حدود ابن عرفة - ١٠٣ 
  .        العلمية 

  بيروت، الناشر ): هـ٤٨٣ت( محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي:شرح السير الكبير - ١٠٤ 
  .         الشركة الشرقية لالعالنات 

  أحمد الزرقا، دمشق، : الشيخ أحمد بن محمد الزرقا، تصحيح وتعليق: شرح القواعد الفقهية - ١٠٥ 
  .م ٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨، ٢        دار القلم، ط

  .الفكر محمد عليش، بيروت، دار:تحقيقأبو البركات سيدي أحمد الدردير،:الشرح الكبير للدردير - ١٠٦ 
        



  )٣٥٧(المصادر                                                                                

  
  ):هـ٩٧٢ت( محمد بن أحمد بن عبدالعزيز المعروف بابن النجار:رشرح الكوكب المني - ١٠٧ 

  .هـ ١٣٩٩، ١         بيروت، المكتب اإلسالمي، ط
  زينب: ، تحقيق)هـ٣٧٠ت(لإلمام أبي بكر الرازي الجصاص: شرح مختصر الطحاوي - ١٠٨ 

  ،١ّ        محمد حسن فالته، أعد الكتاب للطباعة وراجعه وصححه سائد بكداش، بيروت، ط
  .م ٢٠١٠هـ ـ ١٤٣١       

  :  تعليق ،)هـ٤٢٨ت( ألبي الحسين أحمد بن محمد القدوري، البغدادي:شرح مختصر القدوري - ١٠٩ 
  .م ٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧، ١        الشيخ غالم مصطفى، دار ابن كثير، ط

  د محم: ، تحقيق)هـ٣٢١ت( أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي:شرح معاني اآلثار - ١١٠ 
  .هـ ١٣٩٩، ١        زهري النجار، بيروت، دار الكتب العلمية، ط

  .بيروت، دار المعرفة :  محمد بن عبدالباقي الزقاني:شرح المواهب اللدنية - ١١١ 
  جدة، مكتبة ): هـ١٣٣٢ت(محمد بن يوسف بن عيسى أطفيش: شرح النيل وشفاء العليل - ١١٢ 

  .        االرشاد 
  مكتبة ): هـ١٣٠٤ت( ألبي الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي:ة الروايةشرح الوقاية عمد - ١١٣ 

  .              رشيدية 
  

        ) ) ) ) حرف الصادحرف الصادحرف الصادحرف الصاد((((    
  ّأحمد عبدالغفور العطار، القاهرة، : ، تحقيق)هـ٣٩٣ت(ّإسماعيل بن حماد الجوهري: الصحاح  - ١٢٤

  .م ١٩٥٦هـ ـ ١٣٧٦، ١        ط
  شعيب: ،تحقيق)هـ٣٥٤ت(بان بن أحمد التميمي البستيأبو حاتم محمد بن ح: صحيح ابن حبان - ١٢٥

  .م ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤، ٢        األرناؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط
  مصطفى ديب : ، تحقيق)هـ٢٥٦ت(أبو عبداهللا محمد بن إسماعيل الجعفي: صحيح البخاري - ١٢٦

  .م ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧، ٣       البغا، بيروت، دار ابن كثير، ط
  محمد فؤاد : ، تحقيق)هـ٢٦١ت(أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري: مسلمصحيح  - ١٢٧

  .م ١٩٧٢هـ ـ ١٣٩٢       عبدالباقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 
  

        ) ) ) ) اءاءاءاءحرف الطحرف الطحرف الطحرف الط((((                                     
   عبداهللا محمد الجبوري، :، تحقيق)هـ٧٧٢ت(جمال الدين عبدالرحيم األسنوي: طبقات الشافعية - ١٢٨

  .م ١٩٧٠هـ ـ ١٣٩٠، ١        مطبعة اإلرشاد، بغداد، ط
  



  )٣٥٨                                    (المصادر                                                  

  
  ، )ـه٧٧١ت( تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي:طبقات الشافعية الكبرى - ١٢٩

  عبدالفتاح محمد الحلو، محمود محمد الطناحي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه، :         تحقيق
  .م ١٩٦٦هـ ـ ١٣٨٥، ١        ط

  : ، تحقيق)هـ٩٧٩ت( لعالء الدين بن أمراهللا الحميدي المعروف بابن الحنائي:طبقات الحنفية - ١٣٠
  .م ٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦، ١وقف السني، ط        محي هالل السرحان، بغداد، مطبعة ال

  . محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية :الطرق الحكمية - ١٣١
   اإلمام العالء العالم محمد بن عبدالحميد:طريقة الخالف في الفقه بين األئمة األسالف - ١٣٢

  ، ٢ار التراث، طمحمد زكي عبدالقادر، القاهرة، مكتبة د: ، تحقيق)هـ٥٥٢ت(       االسمندي
  .م ٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨       
  نجم الدين بن حفص عمر بن إسماعيل النسفي السمرقندي :طلبة الطلبة في المصطلحات الفقهية - ١٣٣

  . م ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦، ١بيروت، دار العلم، ط: ، خليل الميس)هـ٥٣٧ت        (
  

   ))))حرف العنيحرف العنيحرف العنيحرف العني((((                                          
  : ، تحقيق)هـ٧٤٨ت(محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي: العبر في خبر من غبر - ١٣٤

  .م ١٩٨٤، ٢       صالح الدين المنجد، الكويت، مطبعة حكومة الكويت، ط
  ، ٢عبدالقهار داود عبداهللا، بغداد، مطبعة عصام، ط. عبدالكريم زيدان، د. د: علوم الحديث - ١٣٥
   .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩       
  ): مطبوع مع شرح فتح القدير) (هـ٧٨٦ت(محمد بن محمود البابرتي: العناية على الهداية - ١٣٦

  .        بيروت، دار الفكر 
  . م ١٩٩٥، ٢بيروت، دار الكتب العلمية، ط:  محمد شرف الحق العظيم آبادي:عون المعبود - ١٣٧
  ، )هـ٣٧٦ت(بن إبراهيم السمرقنديلإلمام أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد : عيون المسائل - ١٣٨

  .م ١٩٧٦هـ ـ ١٣٨٦صالح الدين ناهي، بغداد، مطبعة السعد، :        تحقيق
  ، )هـ٤٢٢ت(لإلمام أبي محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي: عيون المسائل - ١٣٩

  .م ٢٠٠٩ـ هـ ١٤٣٠، ١علي محمد إبراهيم بورويبة، بيروت، دار ابن حزم، ط:        تحقيق
  

        ))))حرف الغنيحرف الغنيحرف الغنيحرف الغني((((
  ، )هـ٥٩٧( ألبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي:غريب الحديث - ١٤٠

  . م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٥، ٢عبدالمعطي أمين القلعجي، بيروت، دار الكتب العلمية، ط. د:         تحقيق
  



  )٣٥٩                               (                                                  المصادر     

  
  : ، تحقيق)هـ٢٧٦ت(ألبي محمد عبداهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري: غريب الحديث البن قتيبة - ١٤١

  .هـ ١٣٩٧، ١عبداهللا الجبوري، بغداد مطبعة العاني، ط.         د
  ، )هـ٩٧٠ت(صريزين العابدين بن نجيم الم: غمز عيون البصائرشرح األشباه والنظائر - ١٤٢

        .موالنا السيد أحمد محمد الحموي، بيروت، دار الكتب العلمية :         تحقيق
        ))))حرف الفاءحرف الفاءحرف الفاءحرف الفاء ( ( ( (

  علي محمد : ، تحقيق)هـ٥٣٨ت( محمود بن عمر الزمخشري:الفائق في غريب الحديث - ١٤٣
   .٢        البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، لبنان، دار المعرفة، ط

  ، ٢ لخير الدين الرملي، مصر، المطبعة الكبرى الميرية، ط:الخيرية لنفع البريةالفتاوى  - ١٤٤
  .هـ ١٣٠٠        
  ، )هـ٣٧٥ت(اإلمام أبو الليث نصر محمد بن إبراهيم السمرقندي، الحنفي: فتاوى النوازل - ١٤٥

  .م ٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥، ١السيد يوسف أحمد، بيروت، دار الكتب العلمية، ط:        تحقيق
  جمعها جماعة من العلماء على رأسهم نظام الدين بأمر السلطان أبي المظفر : الفتاوى الهندية - ١٤٦

  .مصر، بوالق، األبريسي ): هـ١١١٨ت(زيب بهار عالميكو باد شاه غازي        محمد أوزبك 
  : ، تحقيق)هـ٨٥٢ت( أحمد بن علي بن حجر العسقالني:فتح الباري بشرح صحيح البخاري - ١٤٧
  .هـ ١٣٧٩   محمد فؤاد عبدالباقي ومحب الدين الخطيب، بيروت، دار المعرفة،     
  محمد إبراهيم الحفناوي،.  د:وليينالفتح المبين في حل الرموز ومصطلحات الفقهاء واألص - ١٤٨

  .        مصر، مطبعة االشعاع 
  ا األنصاري  أبو يحيى زكريا محمد بن أحمد بن زكري:فتح الوهاب بشرح صحيح البخاري - ١٤٩

  .هـ ١٤١٨، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط): هـ٩٢٦ت       (
  سليمان بن عمر  :)حاشية الجمل(فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب المعروف بـ  - ١٥٠

  .بيروت، دار الفكر ): هـ١٢٠٤ت(       ابن منصور العجيلي
  هـ ـ ١٤٢٨، ١٠دار الفكر المعاصر، طوهبة الزحيلي، دمشق، . د :الفقه اإلسالمي وأدلته - ١٥١
  . م ٢٠٠٧       
  .وهبة الزحيلي .  د:الفقه اإلسالمي في أسلوبه الجديد - ١٥٢
  بغداد، رئاسة ديوان األوقاف، مطبعة اإلرشاد، : هاشم جميل عبداهللا.  د:فقه سعيد بن المسيب - ١٥٣

  .م ١٩٧٥هـ ـ ١٣٩٥، ١        ط
   .١القاهرة، مطابع دار الكتاب العربي، ط: عبدالرحمن الجزري: الفقه على المذاهب األربعة - ١٥٤
  دمشق، دار : مصطفى الخن. مصطفى البعا، د. د: الفقه المنهجي على المذهب الشافعي - ١٥٥

  .م ٢٠٠٨هـ ـ ١٤٢٩، ١المصطفى، ط        
     



  )٣٦٠                (                                               المصادر                    

  
  القاهرة، مطبعة ): هـ٣٨٥ت( ألبي الفرج محمد بن إسحاق المعروف بابن النديم:الفهرست - ١٥٦

  .        االستقامة 
  عبداهللا الجبوري، بغداد، : فهرس المخطوطات العربية في مكتبة األوقاف العامة في بغداد - ١٥٧

  .م ١٩٧٣هـ ـ ١٣٩٣، ١اإلرشاد، ط        مطبعة 
  ): هـ١٣٠٤ت(ألبي الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي: الفوائد البهية في تراجم الحنفية - ١٥٨

  .هـ ١٣٢٤، ١        القاهرة، مطبعة السعادة، ط
  

  ))))حرف القافحرف القافحرف القافحرف القاف((((                                                                                                                                                                                                                                                
  القاهرة، المطبعة ): هـ٩٦٢ت(آباديمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز : القاموس المحيط - ١٥٩

  .هـ ١٣٥٣        المصرية، 
  المدينة:  عبدالرحمن بن صالح العبد اللطيف:القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة التيسير - ١٦٠

  .م ٢٠٠٣ ـ هـ١٤٢٣، ١عمادة البحث العلمي ـ الجامعة اإلسالمية، طالمنورة،        
  هـ ـ ١٤٠٧كراتشي، الصدف ببلشز، : سان المجددي البركتي محمد عميم اإلح:قواعد الفقه - ١٦١

  .م ١٩٨٦        
  ، ٧دمشق، دار القلم، ط: علي أحمد الندوي، قدم لها العالمة مصطفى الزرقا: القواعد الفقهية - ١٦٢

  .م ٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨        
  . ر العربية للكتبالدا): هـ٧٤١ت(محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي: القوانين الفقهية - ١٦٣
   

  ))))حرف الكافحرف الكافحرف الكافحرف الكاف((((
  بيروت، المكتب ): هـ٦٢٠ت(أبو عبداهللا بن قدامة المقدسي: الكافي في فقه أحمد بن حنبل - ١٦٤

  .        اإلسالمي 
  بيروت، ): هـ١٠٥١ت(منصور بن يونس بن إدريس البهوتي: كشاف القناع عن متن اإلقناع - ١٦٥

  .        دار الكتب العلمية 
  عالء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري : األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدويكشف  - ١٦٦

  .م ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧، ٣بيروت، دار الكتاب العربي، ط): هـ٧٣٠ت       (
  ً، ويسمى أيضا عبداهللا حاجي خليفة مصطفى بن:  الكتب والفنونكشف الظنون عن أسامي - ١٦٧

  .م ١٩٥١، ١، وكالة المعارف، طاستنبول): هـ١٠٦٧ت(        كاتب جلبي
  ، ١بيروت، دار الخير، ط): هـ٨٢٩ت(أبو بكر محمد بن الحصيني، الدمشقي: كفاية األخيار - ١٦٨

  .هـ ١٤١٤        



  )٣٦١(                                                  المصادر                                    

  
   عالء الدين بن حسام الدين المتقي الهندي البرهان فوري :قوال واألفعالكنز العمال في سنن األ - ١٦٩

  هـ ـ ١٤٠١، ٥بكر حياني وصفوة السقا، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط: ، تحقيق)هـ٩٧٥ت        (
  .م ١٩٨٦        
   جامعة الملك فيصل، مطبعة: عبداإلله بن محمد المال: الكواشف الجلية عن مصطلحات الحنفية - ١٧٠

  .م ٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥، ١ط       اإلحساء الحديثة، 
  

  ))))حرف الالمحرف الالمحرف الالمحرف الالم((((
  مصر، مطبعة علي صبيح ): هـ٤٢٨ت(عبدالغني الغنيمي الدمشقي: اللباب في شرح الكتاب - ١٧١

  . م ١٩٤٦هـ ـ ١٣٦٥، ٤       وأوالده، ط
  ادر، بيروت، دار ص):هـ٧١١ت(محمد بن مكرم بن منظور األفريقي، المصري: لسان العرب - ١٧٢

  .م ١٩٥٦هـ ـ ١٣٧٥، ١       ط
  

  ))))حرف امليمحرف امليمحرف امليمحرف امليم((((
  ): هـ٨٨٤ت(أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبداهللا بن مفلح الحنبلي: المبدع في شرح المقنع - ١٧٣

  .هـ ١٤٠٠        بيروت، المكتب اإلسالمي، 
  اسي محمد أفندي الس: ، عني بتصحيحه)هـ٤٨٣ت(لإلمام محمد بن أحمد السرخسي: المبسوط - ١٧٤

   .٢       المغربي، بيروت، دار المعرفة، ط
  ألبي الحسين أحمد بن محمد القدوري، : متن القدوري في الفقه على مذهب اإلمام أبي حنيفة - ١٧٥

  ، ٣مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، ط): هـ٤٢٨ت(       البغدادي
  .م ١٩٥٧هـ ـ ١٣٧٧       
  هـ ـ ١٤٠١، ١بيروت، دار الفكر، ط: أكرم العمري. د: دني في عهد النبوةالمجتمع الم - ١٧٦

  .م ١٩٨٤        
  عبدالرحمن بن شيخ محمد بن سليمان دامادا المدعو شيخ : مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر - ١٧٧

  .هـ ١٣٢٧المطبعة العثمانية، ): هـ١٠٧٨ت(       زادة
  بيروت، دار الفكر، ): هـ٦٧٦ت( يحيى بن شرف النوويأبو زكريا: المجموع شرح المهذب - ١٧٨

  .م ١٩٩٧        
  : ، تحقيق)هـ٤٥٨ت(أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي: المحكم والمحيط األعظم - ١٧٩

  .م ٢٠٠٠       عبدالحميد هنداوي، بيروت، دار الكتب العلمية، 
  



  )٣٦٢(   المصادر                                                                                   

  
  بيروت، دار ): هـ٤٥٦ت(أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري: المحلى باآلثار - ١٨٠

  .        الفكر، بال ت 
   برهان الدين أبي المعالي محمود بن أحمد بن عبدالعزيز :المحيط البرهاني في الفقه النعماني - ١٨١
  عبدالكريم محمد سامي الجندي، بيروت، دار الكتب: ، تحقيق)هـ٦١٦ت(      مازة البخاري الحنفي  

  .        العلمية 
  الصاحب الكافي أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس: المحيط في اللغة - ١٨٢

  .م ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤، ١ طبيروت، عالم الكتب،: محمد حسن آل ياسين:        الطالقان، تحقيق
  محمد خاطر، : ، تحقيق)هـ٧٢١ت(محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي: مختار الصحاح - ١٨٣

  .م ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥        لبنان، ناشرون، 
  بيروت، : محمد بن ناصر الدين األلباني: مختصر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - ١٨٤

  .هـ ١٤٠٢، ٢ي، ط       المكتب اإلسالم
  ، عني )هـ٣٢١ت(اإلمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي: مختصر الطحاوي - ١٨٥

  . م١٩٨٥هـ ـ ١٣٠٧طبعة دار الكتاب العربي، أبو الوفا األفغاني، القاهرة، م:         بتحقيق أصوله
  ): هـ٦٧٦ت(لحسن الحليأبو القاسم نجم الدين جعفر بن ا: المختصر النافع في فقه اإلمامية - ١٨٦

  .هـ ١٤٠٢، ٢        طهران، قم للدراسات اإلسالمية، ط
  .م ١٩٧٣هـ ـ ١٣٩٣بيروت، دار المعرفة، : إسماعيل بن يحيى المزني: مختصر المزني - ١٨٧
  صالح : حسن بن عمار الشرنباللي، تحقيق: مراقي الفالح بإمداد الفتاح شرح نور اإليضاح - ١٨٨

  .، بال ت ٢، بيروت، دار الكتب العلمية، ط        محمد عويضة
  ، )هـ٤٥٠ت(بن عبداهللا الحاكم النيسابوريأبو عبداهللا محمد : المستدرك على الصحيحين - ١٨٩

  . م ١٩٨٤هـ ـ ١٤١١، ١مصطفى عبدالقادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، ط:         تحقيق
   ) .هـ ٣١٦ت(سفرائينيابن عوانة يعقوب بن إسحاق اال: مسند ابن عوانة - ١٩٠
  . مصر، مؤسسة قرطبة): هـ٢٤١ت(أبو عبداهللا أحمد بن حنبل الشيباني: مسند أحمد بن حنبل - ١٩١
  عبدالغفور بن . د: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه، تحقيق: مسند إسحاق بن راهويه - ١٩٢

  . م ١٩٩١هـ ـ ١٤١٢ّ       عبدالحي البلوشي، المدينة المنورة، مكتبة اإليمان، 
  محفوظ : ، تحقيق)هـ٢٩٢ت(ّأبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار: مسند البزار - ١٩٣

  . هـ ١٤٠٩، ١ زين اهللا، بيروت، مؤسسة علوم القرآن، ط       الرحمن
  محفوظ الرحمن زين : ، تحقيق)هـ٣٣٥ت(أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي: مسند الشاشي - ١٩٤

  .هـ ١٤١٠، ١ المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، ط       اهللا،
  

         



  )٣٦٣(                                           المصادر                                    

  
  بغداد، دار العربية : محمد بن محمروس عبداللطيف المدرس: مشايخ بلخ من الحنفية - ١٩٥

  .م ١٩٧٧ ـ هـ١٣٦٧       للطباعة، 
  ): هـ٧٧٠ت(لإلمام أحمد بن محمد بن علي الفيومي: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - ١٩٦

  .هـ ١٤٠٧       بيروت، مكتبة لبنان، 
  لبنان، :إعداد مريم محمد صالح الظفيري: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز - ١٩٧

  .م ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢١، ١النشر، ط      بيروت، دار ابن حزم للطباعة و
  حبيب: ، تحقيق)هـ٢١١ت( أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني:مصنف عبدالرزاق - ١٩٨

  .هـ ١٤٠٣، ٣       الرحمن األعظمي، بيروت، المكتب اإلسالمي، ط
  بيروت، ): هـ١٢٤٣ت(الشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني: مطالب أولي النهى شرح المنتهى - ١٩٩

  .لمكتب اإلسالمي        ا
  مجمد بشير: ، تحقيق)هـ٧٠٩ت(محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي: المطلع على أبواب المقنع - ٢٠٠

  .م ١٩٨١هـ ـ ١٤٠١       األدلبي، بيروت، المكتب اإلسالمي، 
  نعيم األشرف،: للشيخ سليمان الهندي، تقديم: المعتصر الضروري شرح مختصر القدوري - ٢٠١

  .هـ ١٤٢٢، ١ي، منشورات دار القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية، ط       كراتش
  بيروت، دار صادر،): هـ٦٢٦ت(أبو عبداهللا ياقوت بن عبداهللا الحموي  :معجم البلدان - ٢٠٢

   .م ١٩٦٨- هـ١٣٨٨        
  حامد صادق قنيبي، بيروت، دار النفائس . جي، دة محمد رواس قلع. د.أ: معجم لغة الفقهاء - ٢٠٣
  ) .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٧، ٢ط(،)م١٩٨٥هـ ـ١٤٠٥، ١ط(     للطباعة والنشر والتوزيع،   

  دمشق، مطبعة الترقي، :  لعمر رضا كحالة :  في تراجم مصنفي الكتب العربيةمعجم المؤلفين - ٢٠٤
   .م١٩٥٧-هـ١٣٧٦       
  مجمع : ر، تحقيق إبراهيم مصطفى أحمد الزيات، حامد عبدالقادر، محمد النجا:المعجم الوسيط - ٢٠٥

  .       اللغة العربية، دار الدعوة 
  محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي: ّمعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار - ٢٠٦

  .هـ ١٤٠٤، ١ّبشار عواد معروف، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط: ، تحقيق)هـ٧٤٨ت       (
  عالء الدين أبو الحسن علي بن خليل : من أحكامّمعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين  - ٢٠٧

  .بيروت، دار الفكر ): هـ٨٤٤ت(       الطرابلسي
  ، ١بيروت، دار الفكر، ط): هـ٦٢٠ت(أبو محمد عبداهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي: المغني - ٢٠٨
  .هـ ١٤٠٥       

  
      



  )٣٦٤                               (                                              المصادر     

  
        اإلمام ابن هشام جمال الدين عبداهللا بن يوسف بن أحمد : مغني اللبيب عن كتب األعاريب - ٢٠٩ 

  . د: ، قدم له ووضع حواشيه وفهارسه حسن حمد، وأشرف عليه وراجعه)هـ٧٦١ت(األنصاري       
  .العلمية        أميل بديع يعقوب، بيروت، دار الكتب 

  ):هـ٩٧٧ت(شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - ٢١٠
  .       بيروت، دار الكتب العلمية، بال ت 

  مطبعة دار الكتب العالمية، ): هـ٩٦٨ت(لطاش كبري زادة: مفتاح السعادة ومصباح السيادة - ٢١١
  .م ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥، ١       ط
  )بالراغب األصفهاني(أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بـ: مفردات في غريب القرآن ال - ٢١٢

  .محمد سيد كيالني، بيروت، دار المعرفة : ، تحقيق)هـ٥٠٢ت       (
  . م٢٠٠١- هـ ١٤٢٢، ٤دار الساقي، ط: جواد علي.د: المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم  - ٢١٣
  : منير حمود فرحان الكبيسي: ا في تطبيق الشريعة اإلسالمية المقادير الشرعية وأهميته - ٢١٤

  .م ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤       رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية العلوم اإلسالمية ـ بغداد، 
  ، ١دار الخراز، ط:  زكريا بن غالم قادر الباكستاني:من أصول الفقه على منهج أهل الحديث - ٢١٥
  .م ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣       
  أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي: نتظم في تاريخ األمم والملوكالم - ٢١٦

  .هـ ١٣٥٨، ١بيروت، دار صادر، ط): هـ٥٩٧ت       (
  : ، تحقيق)هـ٣٠٧ت(أبو محمد عبداهللا بن علي بن الجارود النيسابوري: المنتقى البن الجارود - ٢١٧

  .م ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨، ١تاب الثقافية، ط       عبداهللا عمر البارودي، بيروت، مؤسسة الك
  وهو ): هـ٦٧١ت(ألبي المحامد بن محمد بن داود البخاري األفشنجي: منظومة الحقائق - ٢١٨

   .١٦٢١، والرقم الخاص ٢٢٤٨٥       مخطوط في مكتبة األزهر بالرقم العام 
  يروت، دار ب): هـ٤٧٦ت( بن إسحاق الشيرازيأبو إسحاق إبراهيم علي بن يوسف: المهذب - ٢١٩

  .        الفكر 
  المعروف بـ أبو عبداهللا محمد بن محمد بن عبدالرحمن : مواهب الجليل شرح مختصر خليل - ٢٢٠

  .بيروت، دار الفكر ): هـ٩٥٤ت)(ّالحطاب       (
  عبداهللا محمد الجبوري، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر، . د: موسوعة فقه اإلمام األوزاعي - ٢٢١

  . م ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١، ١       ط
  الكويت، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ، مطابع : جماعة من العلماء : الموسوعة الفقهية - ٢٢٢
   .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥، ١دار الصفوة، ط       

  
        



  )٣٦٥(                                            المصادر                                    

  
  لإلمام أبي الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي، : )التجريد(الموسوعة الفقهية المقارنة - ٢٢٣

  محمد أحمد السراج (مركز الدراسات الفقهية االقتصادية: ، دراسة وتحقيق)هـ٤٢٨ت(       القدوري
  ،٢التوزيع، ط، مصر، القاهرة ـ االسكندرية، دار السالم للطباعة والنشر و)       وعلي جمعة محمد

  .م ٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧       
  محمد فؤاد عبد : ، تحقيق )هـ١٧٩ت ( عبداهللا مالك بن أنس األصبحي أبو :موطأ اإلمام مالك - ٢٢٤
   .الباقي، مصر، دار إحياء التراث العربي       
   ،)هـ٣٩٧ت(محمد بن عبداهللا بن أحمد بن سليمان بن زبر الربعي: مولد العلماء ووفياتهم - ٢٢٥

  .هـ ١٤١٠، ١عبداهللا أحمد سليمان الحمد، الرياض، دار العاصمة، ط. د:        تحقيق
  لإلمام عالء الدين شمس النظرأبي بكر محمد : ميزان األصول في نتائج العقول في أصول الفقه - ٢٢٦

  ك عبدالمل. د:        بن أحمد السمرقندي من علماء القرن السادس الهجري، دراسة وتحقيق وتعليق
  .       السعدي، بغداد، وزارة األوقاف والشؤون الدينية، لجنة إحياء التراث العربي اإلسالمي 

  
  ))))حرف النونحرف النونحرف النونحرف النون(((( 

  بيروت، ): هـ١٣٠٤ت(ّشيخ اإلسالم عبدالحي اللكنوي: النافع الكبير شرح الجامع الصغير - ٢٢٧
  .م ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦، ١        مطبعة عالم الكتب، ط

  هارون بهاء الدين المرجاني     : ٕي فرضية العشاء وان لم يغب الشفقناظورة الحق ف - ٢٢٨
  .روسيا، قزان ): هـ١٣٠٦ت       (
  ): هـ٨٧٤ت(أبو المحاسن يوسف بن تغري األنتابكي:النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - ٢٢٩

  .       مصر، المؤسسة المصرية العامة للطباعة والترجمة، بال ت 
  .م ١٩٦٨، ٣مصر، دار المعارف، ط: عباس حسن: وافيالنحو ال - ٢٣٠
  : ، تحقيق)هـ٧٦٢ت(أبو محمد عبداهللا بن يوسف الحنفي الزيلعي:نصب الراية ألحاديث الهداية - ٢٣١
  .هـ ١٣٥٧محمد يوسف البنوري، مصر، دار الحديث،        
  مفيد قمحية:  تحقيقشهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويري،: نهاية األرب في فنون األدب - ٢٣٢

  .م ٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٤، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط:        وجماعة
  جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن بن علي األسنوي: نهاية السول على شرح منهاج الوصول - ٢٣٣

  .مصر، مطبعة محمد علي صبيح، بال ت ): هـ٧٢٠ت       (
  لدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف اإلمام مجد ا: النهاية في غريب األثر - ٢٣٤

  دار إحياء محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي، مصر، : ، تحقيق)هـ٦٠٦ت(       بابن األثير
  .، بال ت ١       الكتب العربية، ط

       



  )٣٦٦           (                                             المصادر                         

  
  محمد : ، تحقيق)هـ١٢٥٠ت(اإلمام محمد بن علي الشوكاني: نيل األوطار شرح ملتقى األخبار - ٢٣٥

  .م ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥       خاطر، لبنان، ناشرون، 
  

  ))))حرف اهلاءحرف اهلاءحرف اهلاءحرف اهلاء((((
  شيخ اإلسالم برهان الدين أبو الحسن بن أبي بكر بن عبدالجليل : الهداية شرح بداية المبتدئ - ٢٣٦

  .مصر، مطبعة البابي الحلبي وأوالده، بال ت ): هـ٥٩٣ت(       الرشداني المرغيناني 
  ): هـ١٣٣٩ت(إسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين في أسماء المؤلفين آثار المصنفين - ٢٣٧

  .م ١٩٥١       استنبول، مطبعة وكالة المعارف، 
                                              

  ))))رف الواو رف الواو رف الواو رف الواو حححح((((
  بيروت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع : عبدالكريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه - ٢٣٨

  .م ٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧، ٥       ط
  أحمد محمود إبراهيم، ومحمد : ، تحقيق)هـ٥٠٥ت(أبو حامد محمد بن محمد الغزالي: الوسيط - ٢٣٩

  .م ١٩٧٥، ١       ومحمد ثامر، القاهرة، دار السالم، ط
  : ، تحقيق)هـ٨١٠ت(أبو العباس أحمد بن الخطيب:وسيلة اإلسالم بالنبي عليه الصالة والسالم - ٢٤٠

  .م ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤       سليمان العيد المحامي، بيروت، دار الغرب اإلسالمي، 
   محمد محي: ، تحقيق)هـ٦٨١ت(شمس الدين بن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان - ٢٤١

  . م١٩٤٨هـ ـ ١٣٦٧، ١       الدين عبدالحميد، مصر، مطبعة السعادة، مكتبة النهضة المصرية، ط
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Abstract 
       The Islamic civilization stood on many sciences . one of these sciences in  

 
Al-fikh . many scholars wrote and still writing in this field of knowledge .           

                                                                                                   
In the year ( 150) A. H . Abu-Hanifah died and before his death , he established  

 
the main outlines for the new doctrine , which carries his mane . the followers of 

 
 this doctrine bear the responsibility of spreading it . one of these scholars were  

 
imam ( Asbigaby ) who wrote in this doctrine throughout his an antique writing  

 
( makhtuta ) . he wrote it to explain the summary of ( Tahawi ) .                           

                                          
Because of the importance of that antique writing and its huge size, 

  
 I decided to on working in this field to continue of what was began by those  

 
who preceded me in the investigation in that antique writing . my share in such a 

 
 work was to investigate the book of mortgage ( security ) to the book of hire .    

                                                                                            
        The dissertation is divided into two parts : 

 
        The first part : is a studying part . it contains three chapters : 
  
        Chapter one : a study about the judge Al-Asbigaby .  

    
        Chapter two : a study about the book ( the explanation of Al-TahawI text ) . 
  
         Chapter three : the investigation of three matters in comparative problems  

 
within the investigated matters . 
  
         The second part : contains the text . 

 
          I investigated and the work consists :  

 
       * copy and compare the tow manuscripts . 

 
       * attributing the verses of the holy Quran to the sura . 

 
       * attributing the prophet's tales to its resources .                                      

*   Documented the different opinions of the scholars to the main  



 
resources in AL- Tahawi doctrine and other                

doctrine .                                                                                      
  * Write   a   short   biography   to   the persons,  whom          
mentioned in the                                                         

  * Write  a  short  definition to the places  and  strange          
Words that Mentioned in the text .                                        

    The  work  took  a  long   perion  and  l  investigated           
numerous and considerable matters in different resources 

  to reach my work to this level .                                              
resources which definition books of  More than (200)      

assisted me to achive my work . Some of thers resources  
were borrowed from different libraies in lraq but the  main and rare 
resources were borrowed from libraries in syria . I valuable resources 
to document information.  The investigation in religious treatment 
which l take requires a great effort due to numerous branches of these 
matters in which the the scholars of Hanafic doctrine were skillful in 
investigation .    
    l pray the ALmighth Allah that l succeeded in my job to serve 
lslamic jurisprudence.    

          
  The researcher 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Conclusion and Results                                           
 
After this round of investigating  my specified part in the book 
(Explanation of Al-Tahawi summery for Aspejabi) I have summarized  the 
most important results which I have obtained : - 

1- It has appeared that the book (Explanation of AL-Tahawi summery ) 

which we are studying and investigating  has not written by AL_ Amam 

Mansour Al-Tahawi  died in $%& A'(' ) but it has wri*en by AL_ Amam 

Mohammed Ben Ismael Al-Aspejabi died in 535 A' (' ' 

 

2- This book considers an important scientific encyclopedia in (anify 

jurisprudence) it is deserved to be read  in a new garment where many 

of (anefya scientists in their publications depend on ) one of them AL_ 

Amam Al-Kasani which I think his book (Al-Badaea) as an summarized 

explanation of Al-Tahawi for Al-Aspejabi  )where he has arranged his 

problems with adding some comments and justifications and even he 

has quoted the faults which the Aspejabi S book is containing ' 

 

 

3- The publisher has mentioned the rules and supported it with evidences 

) and through studying this book we have noticed that Al-Astihsan and 

Al-Qeyas have been demonstrated clearly  ' 

 

$- Al-Amam Alaspejapi has followed his ancestors of (anefy doctrine s 

scholars in writing this book ' 

 

 

5- Through my study for (Explanation of AL-Tahawi summery for Aspejabi) 

it has Appeared that Al-Amam Al-Aspejabi has meant  by saying  (Al-

Ajmaa) Ajmaa of (anefy doctrine s scholars  ' 

 

6- Through my study for this book I have found some notices :- 

 

A- There are some mistakes in sayings relate to others may have not 

said it ) I have found that in more than place as it has shown in my 

thesis that the cause of that may be the difference of copies )  the  

copyist might have   found some books which are not available 

  



                                          

  Conclusion and Resul                       
 
 

today or he might has written depending on what he is keeping by 

heart )so the mistakes might have occurred ' 

B- Repeating some problems in more than place ) but that even  some 

critics  consider it mistakes might  have  affected  on the scholar )he 

might has worked hard to achieve an aim referred to it in the end of 

the manuscript (  in order to make the beginners capable of 

adjusting it and make the guided juniors capable of  concluding it) ' 

C- (e has put some problems in a place  has not conformed the 

problems of the book and has not been identical with the chapter of 

the message 'That might has occurred  because he was writing  

depending on what he was keeping in his heart  ) then  he has not 

corrected all the problems which he has wanted to omit of the book 

after simplifying them and finally said (I have omitted from the 

dealings book what have not conformed the problems of the book 

and have not been identical with chapter of the message) '(owever 

that has not decreased the importance of his book and his fidelity 

and consolidation in the science '  
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