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جامعة ا١تدينة العا١تية
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ٖتقيق كدراسة شرح كقاية الركاية يف مسائل ا٢تداية
أم شكل أك صورة من دكف إذف
ال ٬توز إعادة إنتاج أك استخداـ ىذا البحث غَت ا١تنشور يف ٌ
مكتوب موقع من الباحث إال يف اٟتاالت اآلتية:
ُ -ٯتكن االقتباس من ىذا البحث بشرط العزك إليو .
ِ -٭تق ٞتامعة ا١تدينة العا١تية ماليزاي االستفادة من ىذا البحث ٔتختلف الطرؽ كذلك
ألغراض تعليميٌة ،ال ألغراض ٕتاريٌة أك تسوقيٌة.
ّ -٭تق ١تكتبة جامعة ا١تدينة العا١تيٌة ٔتاليزاي استخراج نسخ من ىذا البحث غَت ا١تنشور؛
إذا طلبتها مكتبات اٞتامعات ،كمراكز البحوث األخرل.
أك ّد ىذا اإلقرار  :عاصم أٛتد ٛتد

التاريخ-------------- :

التوقيع-------------:

و

ا١تلخص
تتلخص فكرة ىذا ا١تشركع يف ٖتقيق كدراسة و
جزء من كتاب "شرح وقاية الرواية يف مسائل
ا٢تداية" لئلماـ الفقيو دمحم بن عبد اللطيف بن عبد العزيز بن ىملىك اٟتنفي (تْٖٓ :ىػ) كمنت الوقاية،

ىكفق أصوؿ فن ٖتقيق ا١تخطوطات ،كالداعي إذل ٖتقيق ىذا ا١تخطوط ما اكستبو من أ٫تية كبَتة من
معتمد يف ا١تذىب اٟتنفي ىو منت" :الوقاية" ،كاثنيهما :أنو قد
جهتُت؛ أكال٫تا :أنو شرح ١تنت فقهي ى
ع ًمل على ىذا الشرح عا١تاف كبَتاف من علماء ا١تذىب اٟتنفي ،قاـ ً
العادل األكؿ (كىو عبد اللطيف بن
ى
عبد العزيز) بكتابة مسودتو ،كعمل كلده ً
العادل الثاين (دمحم بن عبد اللطيف) على تبييضو كإضافة ما
ي
٭تتاج إليو الشرح من زكائد كفوائد.
كتكمن إشكالية البحث أصالة يف كوف منت "كقاية الركاية يف مسائل ا٢تداية" مع ما انلو من
عناية كث وَت من علماء اٟتنفية ،شرحان كتعليقان عليو ،إال أنو دل ييطبع شيءه من شركحو فيما أعلم يف كقتنا
ً
كشر يح ابن ىملىك اٟتنفي الذم
اٟتارل إال شر هح كحي هد ٟتفيد مؤلٌف ا١تنت (عبيد هللا بن مسعود ا﵀بويب)ٍ ،
بُت أيدينا ال يزاؿ ٥تطوطان ،كدل يطبع أك ينشر أبم طريقة ،كىو ْتاجة إذل مزيد عناية؛ ٖتقيقان كدراسة.
كإف طبيعة ىذا ا١توضوع تقتضي اتباع ا١تنهج الوصفي التحليلي ملتزمان أبصوؿ فن ٖتقيق
ا١تخطوطات ،كذلك من خبلؿ تقسيم الرسالة قسمُت :القسم األكؿ :الدراسة ا١توضوعية ،كتشتمل على
ثبلثة فصوؿ :الفصل األكؿ :التعريف اب١تؤلف من حيث اٝتو كنسبو كأىم أعمالو ،كذكر اٟتالة السياسية
كالثقافية للعصر الذم عاش فيو.كالفصل الثاين :دراسة ٖتليلية للكتاب من حيث ٖتقيق نسبة الكتاب
للمؤلًٌف ،كمنهجو يف الكتاب ،كذكر أىم مزاايه ،كما ٯتكن أف ييؤخذ عليو .أما القسم الثاين من الرسالة:
فهي النص ا﵀قق ،من أكؿ كتاب الشركة إذل هناية كتاب الوكالة.
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Abstract
The idea of this thesis is to verify and study a part of the book named ''Sharh Weqayat Al
Rewayah Fi Masa'a Al Hidayah'' written by Mohammad Bin Abdulateef Bin AbdulAziz Bin
Malak Al Hanafi (Died in: H: 854) from the chapter of Partnership to the end of the chapter of
Agency.
The importance of verifying this manuscript comes from two facts; firstly: it explains an
dependable jurisprudential book in Hanafi School. Secondly: it was made by two senior
scholars: Abdulateef Bin AbdulAziz Bin Malak Al Hanafi (Died in: H: 801) who write the draft of
this manuscript and his son Mohammad Bin Abdulateef Bin AbdulAziz Bin Malak Al Hanafi
(Died in: H: 854) who edited the draft and added more other points and appendixes.
Although "Matn Weqayat Al Rewayah Fi Masa'a Al Hidayah" is one of four dependable
and trustworthy books in Hanafi jurisprudence schools, but one explanation was printed so far
and the rest of its explanations are manuscripts. Therefore, the proposed research will contribute
to add more other book explaining an authentic jurisprudential book in Hanafi School: "Matn
Weqayat Al Rewayah Fi Masa'a Al Hidayah".
Thesis is divided into two parts, the first one is regarding the study of the book which
includes: the writers' biographies, description of the manuscript's copies and the method of
verification.
The second part is the verification of the manuscript. In this part, I tried to rewrite the
manuscript in the modern way, depending on two handwriting manuscripts.
The research is concluded with an appendix, contains the scientific indexes.

ح

اإلىداء
صغًًَتان...
إذل كالدم إحساانن
ى
كخفض جناح  ىكقي ٍل ىر ًٌ
ب ٍارٛتىٍ يه ىما ىك ىما ىربػيى ًاين ى
إذل كالً ًدم الذم كاف لو أبلغ األثر يف إخراج ىذا العمل إذل النور...
إذل كالً ىديت اليت أحاطتٍت بركة دعائها قبل كأثناء كبعد كتابة ىذا البحث...
كإذل زكجيت الفاضلة اليت دل تبخل بشيء يف سبيل إ٧تاز ىذا العمل...
كإذل أساتذيت الذين أغنوا معاريف كصقلوا مواىيب ...
كإذل إخويت كأخوايت ٚتيعان ،أىدم إليهم ْتثي ىذا...

عاصم أٛتد ٛتد

ط

الشكر
اٟتمد ﵁ الذم كفقٍت إذل ما كتبت ،كأستغفره يف ما أخطأت ،كأعتذر إليو عما قصرت ،كأضرع إليو
أف يكتب رل قىبوؿ جهدم عنده ،ىو حسيب كنعم الوكيل.
مث ال بد أف أتوجو ابلشكر كالتقدير إذل أستاذم الكرًن األستاذ ا١تساعد الدكتور ىاشم دمحم يوسف
الرفاعي ،الذم تفضل مشكوران ابإلشراؼ على ىذه الرسالة ،فكاف نعم العوف رل بعد هللا تعاذل يف توجيو
اآلراء ا١تفيدة كاإلشارات السديدة ،أجزؿ هللا لو ا١تثوبة ،كنفع بو اإلسبلـ كا١تسلمُت.
كأتوجو ابلشكر أيضان إذل جامعة ا١تدينة العا١تية عمومان ،ككلية العلوـ اإلسبلمية خصوصان ،اليت
يسرت لنا السبل ،كذللت لنا العقبات ،راجيان من هللا تعاذل أف ٬تزيهم خَتان.
كصلى هللا كسلم على نبينا دمحم ،كعلى آلو كصحبو أٚتعُت ،كاٟتمد ﵁ رب العا١تُت.
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ن

مقدمة
إ ٌف اٟتمد ﵁ ٨تمده ،كنستعينو كنستغفره ،كنعوذ اب﵁ من شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا ،من
مضل لو ،كمن يضلل فبل ىادم لو ،كأشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو ،كأشهد
يهده هللا فبل ٌ
َّ ِ
آمنُوا اتَّػ ُقوا َّ
اَّللَ َح َّق تُػ َقاتِِو َوال َ٘تُوتُ َّن إِال َوأَنْػتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َف ﴾ [
أف ن
ين َ
٤تمدا عبده كرسولوَ ﴿ ،اي أَيُّػ َها الذ َ
سوِ
ِ
َّ ِ
اح َدةٍ َو َخلَ َق ِم ْنػ َها َزْو َج َها
َّاس اتَّػ ُقوا َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَػ ْف ٍ َ
آؿ عمرافَ ﴿ ،]َُِ/اي أَيُّػ َها الن ُ
ِ
ث ِم ْنػهما ِرجاال َكثَِتا ونِساء واتَّػ ُقوا َّ َّ ِ
اـ إِ َّف َّ
اَّللَ َكا َف َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا ﴾ [
اءلُو َف بِو َواأل َْر َح َ
َوبَ َّ ُ َ َ
ً َ ًََ
سَ
اَّللَ الذي تَ َ
َّ ِ
آمنُوا اتَّػ ُقوا َّ
صلِ ْح لَ ُك ْم أَ ْع َمالَ ُك ْم َويَػ ْغ ِف ْر
اَّللَ َوقُولُوا قَػ ْوال َس ِدي ًدا  يُ ْ
ين َ
النساءَ ﴿ ،]ُ /اي أَيُّػ َها الذ َ
ِ
لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُ ِط ِع َّ
يما ﴾[ األحزابٌ ،]ُٕ-َٕ :أما بعد:
اَّللَ َوَر ُسولَوُ فَػ َق ْد فَ َ
از فَػ ْوًزا َعظ ً
فإف شرؼ العلم بشرؼ ا١تعلوـ ،كإذا نظران إذل العلوـ اإلسبلمية ٧تد أف علم الفقو من أشرؼ العلوـ
قدران ،كأعظمها أجران؛ إذ بو ييعرؼ اٟتبلؿ من اٟتراـ ،كيٯتيز بُت اٞتائز كا١تمنوع من األحكاـ.
كإف ٦تا أنعم هللا عز كجل بو على ىذه األيمة أ ٍف قيض ٢تا علماء أفذاذان ،بذلوا النفس كالنفيس يف
سبيل تبيُت أحكاـ ال ًٌدين ،كتبص ًَت الناس أمور دينهم كما يلزمهم منو يف أمور معامبلهتم ،فنشركا العلم
صدران كسطران ،كتركوا لؤلمة ترااثن فقهيان زاخران ،حىت قيل :ما ترؾ األكؿ لآلخر.
ً
ا١تتأمل ألحواؿ ىؤالء العلماء ،كما ألفوه ًمن كتب ٬تد أف كثَتان منها ما يزاؿ ٥تطوطان
إال أف ٌ
ابنتظار ىمن ينقلو ًمن أكعية اٟتفظ إذل مطابع النشر ،فينهل ًمن علمها كيستنَت هبداىا ركاد العلم كأىلو
كطلبتو.
لذا ،فقد كقع اختيارم – كأان أْتث عن موضوع لنيل درجة الدكتوراه يف الفقو كأصولو من
"جامعة ا١تدينة العا١تية" ا١تباركة -على تراث فقهي عظيم يف فقو اإلماـ اٞتليل أيب حنيفة  -رٛتو هللا ،-
كىو كتاب "شرح وقاية الرواية يف مسائل ا٢تداية " ﵀مد بن عبد اللطيف بن عبد العزيز بن ىملىك

الركمي اٟتنفي ،ا١تتوىف سنة ْٖٓ :ىػ.
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كأتيت أ٫تية ىذا ا١تخطوط أنو شرح ١تنت فقهي معتمد يف ا١تذىب اٟتنفي ،عمل عليو عا١تاف كبَتاف
من علماء ا١تذىب اٟتنفي ،قاـ ً
العادل األكؿ (كىو عبد اللطيف بن عبد العزيز) بكتابة يمسودتو ،كعمل
كلده ً
العادل الثاين (دمحم بن عبد اللطيف) على تبييضو كإضافة ما ٭تتاج إليو الشرح من زكائد كفوائد ،كىذا
اندر يف فن التأليف الفقهي.
ه
أوالً :مشكلة البحث:
تكمن إشكالية البحث أصالةن يف كوف منت "كقاية الركاية يف مسائل ا٢تداية" مع ما انلو من عناية

كث وَت من علماء اٟتنفية ،شرحان كتعليقان عليو ،إال أنو دل ييطبع شيءه منها يف كقتنا اٟتارل إال شر هح كحي هد
ً
كشر يح ابن ىملىك اٟتنفي الذم بُت أيدينا ال يزاؿ
ٟتفيد مؤلٌف ا١تنت (عبيد هللا بن مسعود ا﵀بويب)ٍ ،
٥تطوطان ،كدل يطبع أك ينشر أبم طريقة ،كىو ْتاجة إذل مزيد عناية؛ دراسةن كٖتقيقان .كبناءن على ما تق ٌدـ؛

فإف إشكاليٌة البحث تظهر يف األسئلة التالية:

نص ا١تخطوط ىكفق ًٌ
فن ٖتقيق ا١تخطوطات؟
ُ -ما ىي طريقة معاٞتة وٌ
شرح ابن ىملىك اٟتنفػي ١تػنت "كقايػة الركايػة يف مسػائل ا٢تدايػة"؟ كمػاذا ٯتكػن
ِ -ما ىي مزااي ٖتقيق ٍ
أف يؤخذ على الشرح؟

ّ -ما ىي أبرز ا١تسائل ا٠تبلفية اليت تطرؽ إليها الشارح؟
اثنياً :أىداؼ البحث:
تتلخص أىداؼ ىذا البحث يف اآليت:
أٖ .تقيػػق كدراسػػة جػ و
ػزء مػػن كتػػاب "شػػرح وقايػػة الروايػػة يف مسػػائل ا٢تدايػػة" لئلمػػاـ الفقيػػو دمحم ابػػن
عبد اللطيف بن عبد العزيز بن ىملىك اٟتنفي ،ىكفق أصوؿ فن ٖتقيق ا١تخطوطات.

ب.بياف مزااي ىذا الشرح ،كبياف ما ٯتكن أف يؤخذ عليو.
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ج.دراسة بعض ا١تسائل ا٠تبلفية اليت تطرؽ إليها الشارح.
اثلثاً :الدراسات السابقة:
تقدـ معنا أف ىذا الشرح ال يزاؿ ٥تطوطان ،كدل يطبع أك ينشر أبم طريقة ،كابلتارل فإف ٖتقيقو يضيف
إذل ا١تكتبة اإلسبلمية مرجعان فقهيان أصيبلن ،ال سيما كأف منت "كقاية الركاية يف مسائل ا٢تداية" مع ما انلو

من عناية كث وَت من علماء اٟتنفية ،شرحان كتعليقان عليو ،إال أنو دل ٮترج لنا شيءه منها إال شر هح كحيد ٟتفيد
ا١تعتمد يف الفقو
ا١تؤلف٦ ،تا ٬تعل ٖتقيق ىذا الشرح إسهامان كبَتان يف ٕتلية مكانة كأ٫تية ىذا ا١تنت الفقهي ى

اٟتنفي.

رابعاً :منهج البحث:
إ ٌف طبيعة ىذا ا١توضوع تقتضي اتباع ا١تنهج الوصفي التحليلي ملتزمان أبصوؿ فن ٖتقيق
ا١تخطوطات ،كىي تتلخص فيما يلي:
أ -منهج البحث يف القسم الدراسي:
ُ -اٟتصوؿ على أكثر من نسخة للمخطوطة ،كاختيار النسخة التامة األقرب إذل عصر ا١تؤلف
لتكوف تلك النسخة ىي األصل.
ِ -التأكد من تسمية الكتاب كصحة نسبتو إذل الشارح.
ّ -التعريف ٔتؤلًٌف "منت الوقاية"؛ كذلك بذكر :اٝتو كنسبو ،كأقواؿ العلماء فيو ،كمؤلفاتو ،كسنة
كفاتو.
ْ -التعريف بػ "منت الوقاية" من خبلؿ بياف مكانتو يف ا١تذىب ،كثناء العلماء عليو ،كدرجة
شركح كحو و
اش.
االعتماد عليو عند متأخرم ا١تذىب ،كما ألف العلماء عليو من و
ٓ -الًتٚتة للشارح ترٚتة كافية تي ًٌ
عرؼ بو بذكر :اٝتو كنسبو ،كأقواؿ العلماء فيو ،كمؤلفاتو ،كسنة
كفاتو.
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ٔ -التقدًن ٔتق ًٌدمة إضافية تتضمن أ٫تية الشرح كمزاايه كاألسباب اليت دفعتٍت إذل ٖتقيقو ،كما
ٯتكن أف ييؤخذ عليو.
ٕ -دراسة بعض ا١تسائل ا٠تبلفية اليت تعرض ٢تا ا١تؤلف ،كذلك من خبلؿ:

ابلرجوع إذل كتب أىل
 oتصوير ا١تسألة ا١تراد ْتثها تصويران دقيقان قبل بياف حكمها؛ كذلك ٌ
االختصاص ،ك٦تٌن كتب يف ىذا ا١توضوع.
 oالرجوع يف مادة البحث إذل ا١تصادر األصلية ما أمكن ذلك ،كعند عزك األقواؿ إذل
أصحاهبا فإين أيكثًٌق نسبة القوؿ من كتاب صاحب القوؿ ما أمكن ،فإف دل ٯتكن فإين
أكثق النسبة من كتب أصحاب القائل ا١تعتمدة ،فإف دل ٯتكن ذلك فإين أكثق النسبة من
الكتب ا١تعتمدة األخرل.
 oإذا ذكرت مسألة خبلفية فإين أحرر ٤تل النزاع إف اقتضت اٟتاجة لذلك ،مث أذكر أىم
األقواؿ مع نسبتها إذل قائليها ،مث أعرض أىم أدلة كل قوؿ ،كأذكر عقب كل دليل
االعًتاضات كا١تناقشات الواردة عليو ،مث أذكر ما يظهر رل رجحانو إف ظهر رل ترجيح يف
ا١تسألة ،كإال فإين أعرض ا١تسألة بدكف أف أذكر ترجيحان.
ب -منهج البحث يف قسم التحقيق:
ُ -إبراز الفركؽ بُت النسخ ،كإثبات ما ىو أقرب إذل مراد الشارح كفق ما تقضيو قواعد النحو
كاإلمبلء.
عزك اآلايت القرآنية الواردة يف صلب الرسالة إذل سورىا بذكر اسم السورة كرقم اآلية.
ِ -ي

ّٗ -تريج األحاديث كاآلاثر من مصادرىا ،فإف كاف اٟتديث أك األثر يف الصحيحُت أك ً
أحد٫تا
اكتفيت ابلتخريج منهما أك منو ،كإف دل يكن يف الصحيحُت أك أحد٫تا خرجتو من كتب
ي
السنة ا١تعتمدة األخرل ،كال أشَت إذل اختبلؼ اللفظ إف اتفق ا١تعٌت غالبان ،مث أتبع ذلك ٔتا
ظفرت بو من أقواؿ أىل العلم ا١تتخصصُت يف ىذا الشأف للحكم على اٟتديث.
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ْ -التعريف اب١تصطلحات ،كشرح األلفاظ الغريبة الواردة يف الرسالة ،عند أكؿ ذكر ٢تا ،مع ذكر
تراجم األئمة األعبلـ.
ٓ -توثيق النصوص كٖتقيق ا١تسائل الفقهية :كذلك بذكر ا١تراجع ا١تتقدمة على كتاب ا١تصنف
جعلت تدكين ا١تراجع يف هناية
كاليت يف الغالب استفاد منها يف نقل ا١تذىب اٟتنفي .كقد
ي
ا١تسألة كإف كانت طويلة ٗتفيفان للهامش من إثقالو اب١تراجع على كل جزئية .ككذا حينما
تتواذل عدة مسائل متقاربة كذات مراجع متحدة فإين أٚتعها كأذكر مراجعها مرة كاحدة .
و
أم
ٔ -عند ذكر الشارًح ى
قوؿ اإلماـ الشافعي رٛتو هللا يف ا١تسألة ،فإين أذكر -بصورة ٣تملة -ر ى
ا١تذاىب األخرل؛ تتميمان للفائدة.
ٕ -ذكر ا١تراجع كا١تصادر مشَتان إذل اسم الكتاب كمؤلفو ،كاٞتزء كالصفحة ،كرقم الطبعة ،كاسم
الناشر ،كاتريخ الطبع ،كمكانو ،عند أكؿ كركد لو يف ا٢تامش.
ٖ -كضع عناكين بُت معكوفتُت [ ] لبعض األبواب كالفصوؿ اليت دل يذكر ٢تا الشارح عناكين،
متسفيدان يف ذلك من كتاب "ا٢تداية" الذم ىو أصل ٥تتصر "الوقاية".
ٗ -كضع فهارس للكتاب تشمل :فهرس اآلايت القرآنية ،كاألحاديث النبوية ،كاآلاثر ،كمصادر
الدراسة كالتحقيق.
خامساً :خطة الرسالة:
تقتضي طبيعة البحث أف يكوف يف مقدمة كاببُت كخا٘تة ،كذلك على النحو اآليت:
 -ا١تقدمة

 -الباب األوؿ :دراسة عن الشارح وكتابو

 -الفصل األكؿ :دراسة عن الشارح

وجز بصاحب منت "كقاية الركاية يف مسائل ا٢تداية"
 oا١تبحث األكؿ :تعريف يم ى
 oا١تبحث الثاين :التعريف ٔتؤلًٌف الشرح
 oا١تبحث الثالث :عصر الشارح :اٟتالة السياسية كالثقافية
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 -الفصل الثاين :دراسة عن الكتاب

 oا١تبحث األكؿ :التعريف ٔتنت "كقاية الركاية يف مسائل ا٢تداية"
 oا١تبحث الثاين :التعريف بكتاب "شرح كقاية الركاية" البن ىملىك اٟتنفي (تْٖٓ :ىػ)
 oا١تبحث الثالث :دراسة لكتاب "شرح كقاية الركاية" البن ىملىك اٟتنفي (تْٖٓ :ىػ)

 الفصل الثالث :دراسة ١تسألة خبلفية من مسائل الشرح ،كفيو مبحث كاحد: oاستبداؿ الوقف ،صوره كأحكامو

 -الباب الثاين :النص احملقق (ويبدأ من :كتاب الشركة إىل آخر كتاب الوكالة)

 كتاب الشركة كتاب الوقف كتاب البيعo
o
o
o
o
o
o
o
o

ابب ا٠تيار
ابب البيع الفاسد
ابب اإلقالة
ابب ا١تراْتة كالتولية
ابب الراب
ابب اٟتقوؽ كاالستحقاؽ
ابب السلىم
مسائل شىت
ابب الص ٍرؼ

 -كتاب الكفالة

 oفصل يف كفالة الرجلُت
 oفصل يف كفالة العبد كعنو

 كتاب اٟتوالة -كتاب القضاء
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o
o
o
o
o

فصل يف اٟتبس
فصل يف كتاب القاضي إذل القاضي
ابب التحكيم
مسائل شىت
فصل يف القضاء اب١تواريث

o
o
o
o
o
o

فصل يف بياف أنواع ما يتحملو الشاىد
ابب ال ىقبوؿ كعدمو
ابب االختبلؼ يف الشهادة
فصل يف الشهادة على الشهادة
فصل يف شهادة الزكر
فصل يف الرجوع يف الشهادة

 -كتاب الشهادة كالرجوع عنها

 -كتاب الوكالة

 oابب الوكالة ابلبيع كالشراء
 oفصل يف البيع
 oابب الوكالة اب٠تصومة كالقبض
ابب ىع ٍزًؿ الوكيل
 oي
 -الفهارس الفنية
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سابعاً :صعوابت البحث:
أما أىم الصعوابت اليت كاجهتٍت عند إعداد ىذه الرسالة كيف أثناء كتابتو ،فتظهر يف أمور؛ منها:
ُ -صعوبة قراءة بعض كلمات ا١تخطوط ،كقد يغلق علي استلهاـ رسم بعض الكلمات فأرجع إذل
العديد من الكتب كالشركح كاٟتواشي لعلي أجد فيها ما ييعُت على توضيح ا١تراد ابلكلمة
ا١تستغلىقة.
ِ -صعوبة اٟتصوؿ على الكتب ا١تطبوعة من مصادر ا١تذىب اٟتنفي ،فمنها الكتب اليت طيبعت يف
ابكستاف كدل تصل إذل ببلدان العربية ،كمنها اليت طبعت قدٯتان كدل تيعد طباعتها.
ّ -أف صاحب الكتاب قد ي٭تيل أحياانن على قوؿ ً
عادل دكف ذكر ا١تصدر ا﵀اؿ عليو٦ ،تا ٬تعل الباحث
الراغب يف توثيق النقل يف حَتةو من تعيُت الكتاب ا١تنقوؿ منو؛ إذ قد يكوف ً
للعادل عدة مؤلفات
كقد تكوف كلها ٥تطوطات يصعب الوصوؿ إليها.
كا١توضوع كإف كاف صعبان يف ذاتو ١تا تقدـ ،إال أ ٌف رغبيت يف دراستو ،ككشف خباايه ،كسرب غور
كتاابت الباحثُت فيو ،شجعٍت على البحث كالكتابة فيو.
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الباب األوؿ :دراسة عن الشارح وكتابو

وفيو ثبلثة فصوؿ:
 الفصل األوؿ :دراسة عن الشارح
 الفصل الثاين :دراسة عن الكتاب
تعرض ٢تا الشارح
 الفصل الثالث :دراسة مسألة خبلفية من ا١تسائل اليت َّ
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الفصل األوؿ :دراسة عن الشارح :دمحم بن عبد اللطيف ابن َملَك اٟتنفي (ت 4٘ٗ :ىػ)

وفيو ا١تباحث اآلتية:
وجز بصاحب منت "وقاية الرواية يف مسائل ا٢تداية" ،وفيو ثبلثة
 ا١تبحث األوؿ :تعريف ُم َ
مطالب.

 ا١تبحث الثاين :التعريف ٔتؤلِّف َّ
الشرح ،وفيو أربعة مطالب
 ا١تبحث الثالث :عصر الشارح :اٟتالة السياسية والثقافية ،وفيو مطلباف
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وجز بصاحب ا١تنت
ا١تبحث األوؿ :تعريف ُم َ
ا١تطلب األوؿ :اٝتو ونسبو ولقبو
ىو برىاف الشريعة(ُ) ٤تمود(ِ) بن أٛتد(ّ) بن عيبيد هللا(ْ) بن إبراىيم ا﵀بويب اٟتنفي ،ينتهي نسبو
نسبو إذل الصحايب اٞتليل عبادة بن الصامت .)ُ(
(ُ) اختلف العلماء يف لقب صاحب "منت الوقاية" اختبلفان كبَتان ،ك٦تا يؤيًٌد أف لقبو برىاف الشريعة قوؿ صدر الشريعة األصغر عبيد
ً
ا١تتوسل إذل هللا تعاذل أبقول الذريعة ،عبيد
هللا بن مسعود ا﵀بويب يف كتابو "النقاية ٥تتصر الوقاية يف مسائل ا٢تداية"( :كبعد ،فإف العبد ٌ
هللا بن مسعود بن اتج الشريعة  -سعًد ًجده كأ ٍى٧تح جده – يقوؿ :قد ألف جدم كموالم ً
العادل الرابين كالعامل الصمداين برىاف
ى ى
ىى ى ي
الشريعة ك ً ً
عٍت كعن سائر ا١تسلمُت خَت اٞتزاء )..اىػ.
ٌ
اٟتق كال ٌدين ،كارث األنبياء كا١ترسلُت٤ ،تمود بن صدر الشريعة جزاه هللا ًٌ
ً
عدد من العلماء ،منهم :ال يق يهستاين ،كالقارم ،كحاجي
ك٦تن ارتضى القوؿ أبف لقب صاحب "منت الوقاية" ىو برىاف الشريعة ه
الغزم ،كاللكنوم ،كإٝتاعيل ابشا ،كالدكتور دمحم صبلح أبو اٟتاج.
خليفة ،ك ٌ
انظر :ا﵀بويب ،عبيد هللا بن مسعود ،النقاية ٥تتصر الوقاية يف مسائل ا٢تداية ،فقو حنفي ،خطها تعليق ،القرف الثاين عشر

ىجرم تقديران ،القاىرة :دار الكتب ا١تصرية ،َْٕ :ُ ،نسخة مصورة ،لوحة ِ .القهستاين ،دمحم ،جامع الرموز( ،قازاف :دار نشر
جامعة قازاف االمرباطورية1880 ،ـ) ص ٔ .القارم ،علي بن سلطاف ،األٙتار اٞتنية يف أٝتاء اٟتنفيةٖ ،تقيق :د .عبد ا﵀سن عبد
هللا أٛتد ،طُ( ،بغداد :مركز البحوث كالدراسات اإلسبلميةَُّْ ،ىػ ََِٗ -ـ) ج ِ ص ِْٗ .حاجي خليفة ،مصطفى بن

عبد هللا ،كشف الظنوف عن أسامي الكتب والفنوف( ،بغداد :مكتبة ا١تثٌتُُْٗ ،ـ) ج ِ ص ََِِ .الغزم ،تقي الدين بن
عبد القادر ،الطبقات السنية يف تراجم اٟتنفيةٖ ،تقيق :د.عبد الفتاح اٟتلو ،ط ُ( ،القاىرةَُُْ :ىػُٖٗٗ -ـ) ج ْ ص ِْٗ.

اللكنوم ،دمحم عبد اٟتي ،عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية( ،لكنو -ا٢تند :مطبعة اليوسفي .د.ت) ص َِ .البغدادم ،إٝتاعيل

بن دمحم ،ىدية العارفُت( ،بَتكت :دار إحياء الًتاث العريب) ج ِ ص َْٔ .صدر الشريعة ،عبيد هللا بن مسعود ،شرح الوقاية،
ٖتقيق :د .صبلح دمحم أبو اٟتاج ،ط ُ( ،عماف :دار الوراؽََِٔ :ـ) ج ُ ص ُّ.
(ِ) كذلك اختلف العلماء يف اسم "صاحب منت الوقاية" ،كالصحيح أنو٤" :تمود"؛ لػًما تقدـ نقلو عن صدر الشريعة األصغر.
انظر :ا١تراجع نفسها مع نفس اٞتزء والصفحة.

(ّ) فوالد ٤تمود ىو :أٛتد ،مشس األئمة ،من آتليفو" :تنقيح العقوؿ يف فركؽ ا١تنقوؿ"  ،كأسقطو أكثر ىمن ترجم لربىاف الشريعة.

انظر :الغزم ،مرجع سابق ،ج ْ ص ُْٔ .القارم ،مرجع سابق ،ج ِ ص ِْٗ .اللكنوم ،دمحم عبد اٟتي ،الفوائد البهية يف

تراجم اٟتنفية ،اعتٌت بو :أٛتد الزعيب ،ط ُ( ،بَتكت :شركة دار األرقم بن أيب األرقمُُْٖ ،ىػ ُٖٗٗ -ـ) ص ّّٖ .صدر

الشريعة ،شرح الوقاية ،ج ُ ص ّّ.ّْ-

(ْ) صدر الشريعة األكؿَّٔ( :ىػ)ٚ :تاؿ الدين عبيد هللا بن إبراىيم بن أٛتد بن عبد ا١تلك ،ا١تعركؼ أبيب حنيفة الثاين ،من
تصانفيو" :شرح اٞتامع الصغَت" ،ك "الفركؽ".

انظر :القرشي ،عبد القادر بن دمحم ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفيةٖ ،تقيق :د.عبد الفتاح اٟتلو ،ط ُُِّْ( ،ىػ-

ُّٗٗـ) ج ِ ص َْٗ .اللكنوم ،الفوائد البهية يف تراجم اٟتنفية ،ص ّّٖ.
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وأىم آاثره ِ
العلْمية
ا١تطلب الثاين :شيوخو وتبلميذه ُّ

دل يذكر ا١تًتٚتوف لربىاف الشريعة ًمن شيوخو الذين تلقى عنهم العلم سول أبيو مشس األئمة أٛتد
بن عبيد هللا ،كأما تبلمذتو فلم تذكر كتب الًتاجم تبلمي ىذ لو سول حفيده صدر الشريعة األصغر عبيدهللا
(ِ)
ف "منت الوقاية" ألجل حفظو.
بن مسعود ا﵀بويب حىت أنو أل ى
عدد من ا١تؤلفات ،منها" :الفتاكل" ك "الواقعات" ،كلعل أىم كتاب خلفو ىو
لربىاف الشريعة ه
كتاب "كقاية الركاية يف مسائل ا٢تداية" كىو منت الشرح الذم نعتٍت بتحقيقو يف ىذه الرسالة(ّ).
ا١تطلب الثالث :ثناء العلماء عليو ،وسنة وفاتو
كص ىفوي حفيده صدر
ييعترب برىاف الشريعة من كبار علماء ا١تذىب اٟتنفي كشيوخو ا١تقدمُت فيو ،ى
اٟتق كال ًٌدي ًن) اى ػ(ْ) ،ككصفو اللكنوم بقولو( :عالػًم فاضل٨ ،ترير
الشريعػػة األصغػر أبنو( :برىا يف الشريعة ك ًٌ
كاملْ ،تر زاخر ،حرب فاخر ،صاحب التصانيف اٞتليلة) اىػ (ٓ).
كدل يذكر ًٌ
ا١تؤرخوف سنة كفاتو ،إال ما كاف من صاحب كتاب "ىدية العارفُت" ،حيث قاؿ إنو:
(متوىف يف حدكد سنة ثبلث كسبعُت كستمائة) اىػ (ٔ).

(ُ) عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرـ بن فًهر بن ثعلبة بن قوقل .شهد العقبة األكذل كالثانية ،كا١تشاىد كلها مع النيب  ،كاف
مػًمن ٚتع القرآف يف عهد رسوؿ هللا  ،كلػما فتح ا١تسلموف الشاـ أرسلو عمر بن ا٠تطاب  ليعلٌم الناس كيف ًٌق ىه يهم يف ال ًٌدين ،ككاف
أكؿ من كرل قضاء فلسطُت .توىف سنة أربع كثبلثُت ابلرملة ،كقيل ببيت ا١تقدس ،كىو ابن اثنتُت كسبعُت سنة.
انظر :ابن األثَت ،علي بن أيب الكرـ ،أُ ْسد الغابة( ،بَتكت :دار الفكرَُْٗ ،ىػ ُٖٗٗ -ـ) ج ّ ص ٔٓ.

(ِ) صدر الشريعة األصغر (ْٕٕىػ) :ىو عبيد هللا بن مسعود ا﵀بويب ،عمدة العلماء كزبدة الفضبلء ،اٞتامع بُت معرفة الفركع
كاألصوؿ ،كاٟتاكم بُت طريق ا١تنقوؿ كا١تعقوؿ ،لو من ا١تصنفات الكثَت ،منها" :شرح كقاية الركاية" ،ك "التوضيح شرح التنقيح" ،ك
"النقاية ٥تتصر الوقاية".
انظر :الغزم ،الطبقات السنية يف تراجم اٟتنفية ،ج ْ ص ِْٗ .اللكنوم ،مرجع سابق ،ص ّّٗ.

(ّ) انظر :حاجي خليفة ،كشف الظنوف ،ج ِ ص ََِِ .اللكنوم ،مرجع سابق  ،ص ّّٗ.
(ْ) راجع :ا﵀بويب ،النقاية ٥تتصر الوقاية ،لوحة ِ.
(ٓ) راجع :اللكنوم ،مرجع سابق ،ص ّّٖ.

(ٔ) راجع :البغدادم ،ىدية العارفُت ،ج ِ ص َْٔ
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ا١تبحث الثاين :التعريف ٔتؤلِّف الشرح
ا١تطلب األوؿ :اٝتو ونسبو
ىو دمحم بن ًٌ
عز ال ًٌدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمُت ال ًٌدين بن فً ًرشتو اٟتنفي الركمي
ً
الكرماين(ُ) .كمعٌت "فً ًر ٍشتو" :الػملىك ،كقد عيرؼ ىو ككالده عبد اللطيف اببن ملى و
ك اٟتنفي.
ى
ٍ
ى
ا١تطلب الثاين :شيوخو وتبلميذه
ً
كقفت عليهم :كالده عبد اللطيف بن عبد العزيز
من شيوخ الشارح دمحم بن عبد اللطيف الذين ي
الشهَت اببن ىملىك ،الفقيو ،األصورل ،ا﵀ ًٌدث ،كاف أحد ا١تشهورين ابٟتفظ الوافر من أكثر العلوـ ،كأحد
ا١تربزين يف عويصات العلوـ ،كلو ال ىقبوؿ التاـ عند ا٠تاص كالعاـً ،من مؤلفاتو" :شرح مشارؽ األنوار يف
صحاح األخبار " يف اٟتديث" ،شرح ا١تنار" يف أصوؿ الفقو" ،شرح ٣تمع البحرين" يف فركع الفقو
اٟتنفي ،تويف سنة َُٖ :ىػ (ِ).
ككما كانت مصادر ترٚتة الشارح شحيحةن يف ذكر شيوخو ،كذلك كانت يف ذكر تبلمذتو ،فلم
الدهي منت "الوقاية"(ّ).
تذكر منهم إال كلده جعفر الذم أقرأه ك ي
أىم آاثره ِ
العلْمية
ا١تطلب الثالثُّ :
عدد من ا١تصنفات يف شىت العلوـ اإلسبلمية ،كىي على النحو اآليت:
﵀مد بن عبد اللطيف ه
(ُ) انظر :طاشكربل زاده ،أٛتد بن مصطفى ،الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية( ،بَتكت :دار الكتاب العريب،
ُّٓٗىػ ُٕٗٓ -ـ) ص ُّ .حاجي خليفة ،كشف الظنوف ،ج ِ ص ََِِ .الزركلي ،خَت الدين بن ٤تمود ،األعبلـ ،ط
ُٓ (بَتكت :دار العلم للمبليُتََِِ ،ـ) ج ٔ ص ُِٔ .كحالة ،عمر بن رضا ،معجم ا١تؤلفُت( ،بَتكت :دار إحياء الًتاث
العريب) ج َُ ص ُِٗ .ابن ىملىك ،دمحم بن عبد اللطيف ،شرح ُٖتفة ا١تُلُوؾٖ ،تقيق :د .عبد اجمليد بن عبد الرٛتن الدركيش،
(اٞتيزة :دار ألفا للنشر كالتوزيعُِْٖ ،ىػ ََِٕ -ـ) ج ُ ص ْْ فما بعدىا.

(ِ) انظر :الشوكاين ،دمحم بن علي ،البدر الطالع ٔتحاسن من بعد القرف السابع ،ط ُ (بَتكت :دار الكتب العلميةُُْٖ ،ىػ-
ُٖٗٗـ) ج ُ ص َِٔ .الغزم ،الطبقات السنية يف تراجم اٟتنفية ،ج ْ ص ِْٗ .اللكنوم ،الفوائد البهية يف تراجم اٟتنفية،

ص ُُٖ .الزركلي ،مرجع سابق ،ج ْ ص ٗٓ .كحالة ،معجم ا١تؤلفُت ،ج ٔ ص ُُ.

(ّ)انظر :اللكنوم ،مرجع سابق.
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ُ-

السنة ،للبغوم(ُ) :كىو شرح لطيف اعتٌت فيو الشارح ببياف األلفاظ ًٌ
كحل
شرح مصابيح ُّ
و
٣تموعة من الباحثُت ،كصدر
ا١تشكبلت ،فجاء شرحان لطيفان ،كقد يح ًٌقق حديثان بواسطة
مطبوعان يف ستة ٣تلدات(ِ).

ِ-

(ّ)
موجز العبارة ،سهل التناكؿ ،اتبع فيو
شرح ٖتفة ا١تُلُوؾ ،أليب بكر الرازم  :كىو شرح ى
الشارح طريقة ا١تزج بُت ا١تنت كالشرح ،كقد يح ًٌقق بواسطة الباحث عبد اجمليد ابن عبد
الرٛتن الدركيش ،فناؿ بو درجة الدكتوراه عاـ ُِِْق من ا١تعهد العارل للقضاء ّتامعة
اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية ،كصدر مطبوعان يف جزئُت (ْ).

ّ-

ُمنية الصيادين يف تعلُّم االصطياد وأحكامو ،بُت فيو مؤلًٌفو أحكاـ الصيد كالذابئح
متداكؿ(ٓ).
ه
كغَتىا ،كىو كتاب مطبوعه

ْ-

شرح وقاية الرواية يف مسائل ا٢تداية ،كىو موضوع الرسالة.

ٓ-

رب العالَمُت ،كىو يف ٣تلد ضخم يف ا١تواعظ
روضة ا١تُتَّقُت يف مصنوعات ِّ
كالعبادات(ُ).

(ُ) البغوم (تُٓٔ :ىػ) :ىو أبو دمحم اٟتسُت بن مسعود البغوم ،كييعرؼ اببن الفراء أك الفراء ،أحد أئمة ا١تذىب الشافعي يف
التفسَت كاٟتديث كالفقو ،كاف ديًنان عا١تان ً
عامبلن على طريقة السلف ،صاحب "معادل التنزيل" يف التفسَت ،ك "شرح السنة" يف فقو
ٌ
اٟتديث ،ك "التهذيب" يف فركع الفقو الشافعي ،ك"مصابيح السنة" يف اٟتديث كغَت ذلك من ا١تصنفات ا١تفيدة ا١تشهورة.
انظر :ابن قاضي شهبة ،أبو بكر بن أٛتد ،طبقات الشافعيةٖ ،تقيق :د .اٟتافظ عبد العليم خاف ،ط ُ( ،ا٢تند :مطبعة ٣تلس

دائرة ا١تعارؼ العثمانيةُّٖٗ ،قُٕٖٗ -ـ) ج ُ ص َُّ .الزركلي ،األعبلـ ،ج ِ ص ِٗٓ.

(ِ)طبع كتاب "شرح مصابيح السنة" يف :دار النوادر ،دمشق -سورايُّّْ ،ىػَُِِ -ـ.
(ّ)أبو بكر الرازم (تويف بعد سنة ٔٔٔ :ىػ) :ىو دمحم بن أيب بكر بن عبد القادر الرازم ،اٟتنفي ،زين الدين ،من فقهاء اٟتنفية ،كلو
الرم ،من مؤلفاتو" :أسئلة القرآف اجمليد" ،ك"األمثاؿ كاٟتًكم" ،ك"٥تتار الصحاح" كبو عيرؼ ،ك "ٖتفة
علم ابلتفسَت كاألدب ،أصلو من ًٌ
ا١تلوؾ" كىو ٥تتصر يف فقو العبادات يف الفقو اٟتنفي.
انظر :القرشي ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية ،ج ّ ص ٕٗ .حاجي خليفة ،كشف الظنوف ،ج ُ ص ّْٕ .الزركلي،

األعبلـ ،ج ٔ ص ٓٓ.

(ْ)طبع كتاب "شرح ٖتفة ا١تلوؾ" يف :دار ألفا للنشر كالتوزيع ،اٞتيزة -مصرُِْٖ ،ىػ ََِٕ -ـ
(ٓ)طبع كتاب "منية الصيادين يف تعلم االصطياد كأحكامو" يف :دار البشائر اإلسبلميةٖ ،تقيق :سائد بكداش ،بَتكتَُِْ ،ىػ -
ُٗٗٗـ.
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ٔ-

ْتر اٟتِكم ،يف األخبلؽ ،كتبو ابللغة الًتكية(ِ).

ا١تطلب الرابع :درجتو بُت االجتهاد والتقليد
إف ١تعرفة منزلة الفقيو كدرجتو بُت العلماء أ٫تيةن كبَتنة ال ٗتفى على أىل العلم كطلبتو؛ إذ (ال بيد
للمفيت أف يعلم حاؿ ىمن يفيت بقولو ،كال يكفيو معرفتو ابٝتو كنسبو ،بل ال بيد ًمن معرفتو يف الركاية،
ً
و
تخالًفُت،
كدرجتو يف ال ٌدراية ،كطبقتو من طبقات الفقهاء ،ليكوف على بصَتة يف التمييز بُت القائلُت الػ يم ى
كقدرة كافيةن يف الًتجيح بُت القولُت ا١تتعارضُت) (ّ).
ن

حيث االجتهاد كالتقليد يف ا١تذىب اٟتنفي ،ال بيد
كقبل بياف درجة الشارح ابن ىملىك العًٍلمية ًمن ي
أكالن من معرفة طبقات علماء ا١تذىب اٟتنفي ،كلقد قسم بعض ًٌ
مؤرخي ا١تذىب اٟتنفي علماء ا١تذىب
ًعدة تقسيمات(ْ) ،من أشهرىا تقسيم ابن كماؿ ابشا(ٓ) ،ككاف على النحو اآليت(ٔ)(ٕ):
كمن سلك مسلكهم يف أتسيس قواعد
األُوىل :طبقة اجملتهدين يف الشرع كاألئمة األربعة ى
األصوؿ ،كاستنباط أحكاـ الفركع من األدلة األربعة :الكتاب ،كالسنة ،كاإلٚتاع ،كالقياس ،على حسب
تقليد و
تلك القواعد من غَت و
ألحد ،ال يف الفركع كال يف األصوؿ.

(ُ)انظر :حاجي خليفة ،مرجع سابق ،ج ُ ص ِّٗ .البغدادم ،ىدية العارفُت ،ج ِ ص ُٖٗ
(ِ)انظر :البغدادم ،ىدية العارفُت ،ج ِ ص ُٖٗ

(ّ) راجع :ابن عابدين ،دمحم أمُت بن عمر ،رد احملتار على الدر ا١تختار شرح تنوير األبصار (ا١تعروؼ ْتاشية ابن عابدين)،
(بَتكت :دار الفكرُِْٓ ،ىػََِٓ-ـ) ج ُ ص ِٖ.
(ْ) انظرىا يف :النقيب ،أٛتد بن دمحم ،ا١تذىب اٟتنفي ،ط ُ( ،الرايض :مكتبة الرشدُِِْ ،ىػ ََُِ -ـ) ج ُ ص ُٗٓ-
ُٕٗ.
(ٓ) ابن كماؿ ابشا (تَْٗ :ىػ) :ىو أٛتد بن سليماف بن كماؿ ابشا ،مشس الدين ،قيل :قىػلما يوجد فن من الفنوف كليس البن
كماؿ ابشا يمصنف فيو ،منها" :طبقات الفقهاء" ك"طبقات اجملتهدين".
انظر :اللكنوم ،الفوائد البهية ،ص ِْ .الزركلي ،األعبلـ ،ج ُ ص ُّّ.

(ٔ) راجع :ابن كماؿ ابشا ،أٛتد بن سليماف ،طبقات اجملتهدين ،فقو حنفي ،نسخ عادم ،القرف ُْىػػ ،الرايض :مكتبة جامعة
اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية ،َُٔٔ ،لوحة ُ.
(ٕ)سيأيت ترٚتة األعبلـ ا١تذكورين يف ىذه الطبقات يف مواضعها من النص ا﵀قق.
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الثانية :طبقة اجملتهدين يف ا١تذىب كأيب يوسف كدمحم كسائر أصحاب أيب حنيفة ،القادرين على
استخراج األحكاـ من األدلة على مقتضى القواعد اليت قررىا أستاذىم أبو حنيفة يف األحكاـ كإف
خالفوه يف بعض أحكاـ الفركع ،لكن ييقلًٌدكنو يف قواعد األصوؿ ،كبو ٯتتازكف عن ا١تعارضُت يف ا١تذىب
كالشافعي كغَته ،ا١تخالفُت لو يف األحكاـ غَت مقلدين لو يف األصوؿ.
الثالثة :طبقة اجملتهدين يف ا١تسائل اليت ال نص فيها عن صاحب ا١تذىب كا٠تصاؼ ،كأيب جعفر
الطحاكم ،كأيب اٟتسن الكرخي ،كمشس األئمة اٟتلواين ،كمشس األئمة السرخسي ،كفخر اإلسبلـ
البزدكم ،كفخر الدين قاضيخاف ،كأمثا٢تم ،فإهنم ال يقدركف على شيء من ا١تخالفة ال يف األصوؿ كال يف
الفركع ،لكنهم يستنبطوف األحكاـ يف ا١تسائل اليت ال نص فيها على حسب األصوؿ كالقواعد.
الرابعة :طبقة أصحاب التخريج من ا١تقلًٌدين كالرازم(ُ) كأضرابو ،فإهنم ال يقدركف على االجتهاد
أصبل ،لكنهم إلحاطتهم ابألصوؿ كضبطهم للمآخذ يقدركف على تفصيل و
قوؿ ي٣ت و
كجهُت،
مل ذم
ٍ
ٍ
كحك وم يمٍبهم و
منقوؿ عن صاحب ا١تذىب أك أحد من أصحابو برأيهم كنظرىم يف األصوؿ
٤تتمل ألمريٍن ،ه
ي
كا١تقايسة على أمثالو كنظائره من الفركع .كما يف "ا٢تداية" من قولو ":كذا يف ٗتريج الكرخي" ك"ٗتريج
الرازم" من ىذا القبيل.
ا٠تامسة :طبقة أصحاب الًتجيح من ا١تقلًٌدين كأيب اٟتسن ال يقدكرم ،كصاحب "ا٢تداية"
تفضيل بعض الركاايت على بعض ،كقو٢تم" :ىذا أىٍكذل" ،ك"ىذا أصح ركاية" ،ك"ىذا
كأمثا٢تم ،كشأهنم
ي
أكفق للناس".

(ُ)الرازم (تَّٕ :ىػ)  :أٛتد بن علي أبو بكر الرازم ،اإلماـ الكبَت الشأف ،ا١تعركؼ ابٞتصاص ،سكن بغداد كعنو أخذ فقهاؤىا
كإليو انتهت رائسة األصحاب خوطب يف أف يلي القضاء فامتنع كأيعيد عليو ا٠تطاب فلم يقبل ،لو" :أحكاـ القرآف" ،ك"شرح ٥تتصر
الكرخي" ،ك"شرح ٥تتصر الطحاكم" ،ك"الفصوؿ يف األصوؿ" يف أصوؿ الفقو.
انظر :القرشي ،اٞتواىر ا١تضية ،ج ُ ص َِِ .اللكنوم ،الفوائد البهية ،ص ّٓ.
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السادسة :طبقة ا١تقلًٌدين القادرين على التمييز بُت األقول كالقوم كالضعيف ،كظاىر ا١تذىب

(ُ)

كالركاية النادرة(ِ) ،كأصحاب ا١تتوف ا١تعتربة من ا١تتأخرين ،مثل صاحب "الكنز"(ّ) ،كصاحب
"ا١تختار"(ْ) ،كصاحب "الوقاية"(ٓ) ،كصاحب "اجملمع"(ٔ) ،كشأهنم أف ال ينقلوا األقواؿ ا١تردكدة كالركاايت
الضعيفة.
السابعة :طبقة ا١تقلًٌدين الذين ال يقدركف على ما ذيكًر ،كال يي ًٌ
الغث كالسمُت.
فرقوف بُت ًٌ
ى

(ُ)ا١تقصود بػ "ظاىر الركاية" :ا١تسائل اليت ركيت عن أئمة ا١تذىب األكائل :أيب حنيفة كأيب يوسف كدمحم٦ ،تا أكرده األخَت يف مؤلفاتو
ً
السَت الكبَت" ،ك"السَت الصغَت"،
ا١تعركؼ بكتب ظاىر الركاية ،كىي" :ا١تبسوط" ،ك"اٞتامع الكبَت"  ،ك"اٞتامع الصغَت" ،ك" ٌ
ك"الزايدات".
انظر :ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ُ ص ْٕ .النقيب ،ا١تذىب اٟتنفي ،ج ُ ص ّٖٓ.

(ِ)ا١تقصود بػ "الركاية النادرة" أك "النوادر" :ا١تسائل اليت يركيت عن أئمة ا١تذىب األكائل :أيب حنيفة كأيب يوسف كدمحم ،يف غَت كتب
األخَت ا١تعركفة بكتب ظاىر الركاية ،كذلك أبف تكوف مذكورنة يف كتب أخرل لو كػ "اٞترجانيات" ك "الكيسانيات" ،أك كتب غَته من
أصحاب اإلماـ أيب حنيفة ،مثل "األمارل" أليب يوسف القاضي.
انظر :ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين .النقيب ،ا١تذىب اٟتنفي ،ج ُ ص ِّٔ.

(ّ) صاحب "الكنز" ىو أبو الربكات النسفي (تَُٕ :ىػ) :ىو عبد هللا بن أٛتد بن ٤تمود الن ىسفي ،كاف إمامان عدًن النظَت يف
زمانو ،رأسان يف الفقو كاألصوؿ ،ابرعان يف اٟتديث كمعانيو ،لو تصنيف معتربة ،منها" :الكنز" كىو منت مشهور يف الفقو اٟتنفي،
"الوايف" ،كشرحو "الكايف" ،ك"ا١تستصفى شرح الفقو النافع" ،ك"ا١تنار" يف أصوؿ الفقو.
انظر :القرشي ،اٞتواىر ا١تضية ،ج ِ ص ِْٗ  .كحالة ،معجم ا١تؤلفُت ،ج ٔ ص ِّ.

(ْ)صاحب "ا١تختار" ىو ا١توصلي (تّٖٔ :ىػ) :أبو الفضل عبد هللا بن ٤تمود بن مودكد بن ٤تمود ا١توصلي ،كاف من أفراد الدىر
يف الفركع كاألصوؿ ،ككانت مشاىَت الفتاكل على حفظو ،لو تصنيف معتربة ،منها" :ا١تختار للفتول" كىو منت مشهور يف الفقو
اٟتنفي ،ك "االختيار لتعليل ا١تختار" ،ك"ا١تشتمل على مسائل ا١تختصر".
انظر :القرشي ،اٞتواىر ا١تضية ،ج ِ ص ّْٗ .اللكنوم ،الفوائد البهية ،ص َُٖ.

(ٓ)صاحب "الوقاية" ىو برىاف الشريعة ٤تمود بن أٛتد بن عبيد هللا ا﵀بويب ،تقدمت ترٚتتو ص ُُ.
(ٔ) صاحب "اجملمع" ابن الساعايت (ْٗٔىػ) :ىو أٛتد بن علي بن تغلب ،ا١تعركؼ اببن الساعايت ،كاف ٦تن ييضرب بو ا١تثل يف
ا١تعتربة يف الفقو اٟتنفيٚ ،تع فيو يمؤلًٌفو بُت "٥تتصر
الذكاء كالفصاحة كحسن ا٠ت ًٌ
ط ،لو من ا١تصنفات٣" :تمع البحرين"  -أحد ا١تتوف ى
القدكرم" ك"منظومة ا٠تبلفيات" لنجم الدين النسفي -ك "البديع يف أصوؿ الفقو".
انظر :القرشي ،مرجع سابق ،ج ُ ص َِٖ .اللكنوم ،مرجع سابق ص ُٓ.
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كقد ٍاع ًًتض على ىذا التقسيم ابعًت و
مقبوؿ
اضات ذكرىا اللكنوم(ُ) كغَته(ِ) ،إال أنو يف ح ًٌد ذاتو ه
ي
(ّ)
كقاعدةو عام وة لدل فقهاء اٟتنفية .
كبناءن على العرض السابق لطبقات فقهاء ا١تذىب اٟتنفي ،ٯتكن القوؿ أبف الشارح دمحم بن عبد
اللطيف بن ىملىك من علماء الطبقة السادسة(ْ)؛ كذلك لقدرتو على التمييز بُت ركاايت ا١تذىب قونة
كضعفان ،كظاىر ا١تذىب كنوادره،حيث ظهر ذلك جليًّا يف مواضع متع ًٌددة من كتابو "شرح كقاية الركاية"،
منها:
ُت َعلَى ِم ْل ِ
ك اَلْواقِ ِ
 قولو يف "كتاب الوقف"ُ (( :ى َو َح ْبس اَلْ َع ْ ِص ُّد ُؽ ِابلْ َم ْنػ َف َع ِة
ف َوالْتَّ َ
َ
ُ
َكالْ َعا ِريَِّة) عند أيب حنيفة ،كىو ا١تذكور يف "األصل" ،فبل ٬توز الوقف أصبلن عنده ،كاألصح:
جائز إٚتاعان إال أنو غَت الزـ عنده).
أنو ه

ض َرةِ الْ ُم ْش ًَِتيَ ،وَك َفى بَِو) أم:
 قولو يف "كتاب البيع"(( :و ُش ِر َط َك ْي ُل الْبَائِ ِع بَػ ْع َد بَػ ْي ِع ِو ِْتَ ْ
يح) احًتز بو عما قيل :ال يكفي؛ لظاىر ما ركينا .كالصحيح :أنو
بذلك الكيل (يف َّ
الص ِح ِ
ييكتفى بو؛ إذ الغرض منو إعبلـ ا١تبيع كذا ٭تصل ابلكيل مرة ).

اٟتي بن دمحم عبد اٟتليم األنصارم اللكنوم ا٢تندم ،أبو اٟتسنات ،عادل ابٟتديث كالًتاجم،
(ُ) اللكنوم (تَُّْ :ىػ) :دمحم عبد ًٌ
حل شرح
من فقهاء اٟتنفية .من كتبو" :اآلاثر ا١ترفوعة يف األخبار ا١توضوعة" ،ك"الفوائد البهية يف تراجم اٟتنفية" ،ك"عمدة الرعاية يف ًٌ
الوقاية".
انظر :الزركلي ،األعبلـ ،ج ٔ ص ُٕٖ.

(ِ) انظر :اللكنوم ،عبد اٟتي ،النافع الكبَت شرح اٞتامع الصغَت( ،كراتشي :إدارة علوـ القرآفُُُْ ،ىػ َُٗٗ -ـ) ص ُُ
فما بعدىا .النقيب ،ا١تذىب اٟتنفي ،ج ُ ص ُُٕٖٔٓ-

(ّ) انظر :علي ك ا٢تندم ،دمحم إبراىيم ك علي بن دمحم ،ا١تذىب عند اٟتنفية – الشافعية-ا١تالكية -اٟتنابلة ،اعتٌت بو :تركي دمحم
النصر ،ط ُ( ،الكويت :كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلميةُّّْ ،ىػ َُِِ -ـ) ص ّٓ.

(ْ)كانظر أيضان :ابن ىملىك ،دمحم بن عبد اللطيف ،شرح ٖتفة ا١تلوؾٖ ،تقيق :د .عبد اجمليد بن عبد الرٛتن الدركيش ،طُ( ،اٞتيزة:
دار ألفا للنشر كالتوزيعُِْٖ ،ىػ ََِٕ -ـ) ج ُ ص ِٔ
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ا١تبحث الثالث :عصر الشارح :اٟتالة السياسية والثقافية
ا١تطلب األوؿ :اٟتياة السياسية

(ُ)

عاصر الشارح دمحم بن عبد اللطيف بن ىملىك اٟتنفي (تْٖٓ :ىػ) الدكلة العثمانية ،اليت مهد
لقيامها أرطغرؿ بن سليماف شاه (تٖٕٔ :ىػ) ،الذم ٘تكن ابلتعاكف مع السلطاف عبلء الدين زعيم
دكلة سبلجقة الركـ من ىزٯتة ا١تغوؿ كإنقاذ دكلة السبلجقة.
كبعد كفاة أرطغرؿ (سنة ٕٖٔق -ػُِٖٖـ) ،عي ٌُت ابنو عثماف ىخلىفان لو ،فكاف قواين ٤تبوابن بُت
ت الدكلة ،فاغتنم عثماف الفرصة ،كاستقل عن السبلجقة ،كأخذ
ضعي ىف ٍ
أىلو ،فلما مات عبلء الدين ى
يضيف بعض أجزاء دكلتهم إذل سلطانو ،كىكذا أتسست الدكلة العثمانية ،يف سنة (ََٕىػ -
ََُّـ).
كلقد كاف الطريق مفتوحان أماـ ىذه الدكلة الناشئة ،فلم يكن ىناؾ ما يقف يف طريق توسعها؛
حيث إف اإلمرباطورية البيزنطية(ِ) خرجت بعد اٟتركب الصليبية كىي أسوأ حاالن ٦تا كانت عليو من قبل،
فانتشرت الفتوحات اإلسبلمية ،كتفاكت حاؿ الدكلة العثمانية بُت القوة كالضعف ،حىت آؿ اٟتكم إذل
السلطاف دمحم الفاتح الذم عقد العزـ على فتحو القسطنطينية ،فحاصرىا من جهة البىػًٌر ّتيش يبلغ مائتُت
كٜتسُت ألف جندم كمن جهة البحر بعمارة مؤلفة من مائة كٙتانُت سفينة ،كأقاـ حوؿ ا١تدينة مدافع
جسيمة ،كمت ٢تم الفتح ا١تبُت سنة (ٕٖٓق) ،كٝتيت ا١تدينة "إسبلمبوؿ" ،أمٗ :تت اإلسبلـ أك مدينة
اإلسبلـ.

(ُ)انظر :فريد ،دمحم ،اتريخ الدولة العلية العثمانيةٖ ،تقيق :إحساف حقي ،ط ُ (بَتكت :دار النفائس َُُْ ،ىػُُٖٗ -ـ) ص
ُُّ فما بعدىا.
(ِ) اإلمرباطورية البيزنطية ىي امتداد لئلمرباطورية الركمانية ،كعرفت أيضان ابسم اإلمرباطورية الركمانية الشرقية ألهنا حكمت ما شكل
القسم الشرقي من اإلمرباطورية الركمانية .ككلمة بيزنطة جاءت من كلمة بيزانتيوـ (بيزنطة) االسم اإلغريقي ١تدينة تقع على البوسفور.
كقد زالت تلك اإلمرباطورية بعد أف فتح األتراؾ العثمانيوف مدينة القسطنطينية سنة ُّْٓـ.
٣تموعة من العلماء ،ا١توسوعة العربية العا١تية ،ط ِ (الرايض :مؤسسة أعماؿ ا١توسوعة للنشر كالتوزيعُُْٗ ،ىػُٗٗ -ـ) ج

ِ ص ْٖٔ.
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كدل يكتف السلطاف الفاتح هبذا النصر ،بل سار إذل أعدائو يف الغرب ،كأخضع معظم دكؿ
البلقاف(ُ)  ،كما خضعت اليوانف كأغلب اٞتزر ا﵀يطة هبا.
ا١تطلب الثاين :اٟتياة الثقافية

(ِ)

دل تكن الدكلة العثمانية دكلة حرب كقتاؿ كما ييشاع ،بل اىتمت ابلعًٍلم كرعت العلماء ،منذ
عُت لو إمامان
يفتحها مسجدان يي ًٌ
كل مدينة ي
عهد مؤسسها عثماف بن أرطغرؿ الذم حرص على أف يبٍت يف ًٌ
ليعلًٌم الناس أمور دينهم.
كعندما استوذل أكرخاف بن عثماف (تُٕٔ :ق – َُّٔـ) على مدينيت مالتبو كأزنتيك(ّ) بٌت
كل منهما مسجدان كإذل جانبو مسجدان ،مث شيد مسجد بورصة اٞتامع ،كأٟتق بو بناءن كبَتان ليكوف
يف ًٌ
مدرسةن للعلوـ الشرعية ،كعندما فتح مدينة أزميت شيد فيها مسجدان كمدرسةن كبَتةن يكصفت بكوهنا
جامعةن ،ككانت الكتب ا١تقررة فيها كفيما بعدىا من ا١تدارس ما يلي:
يف التفسَت :تفسَت الكشاؼ ،كتفسَت البيضاكم.
يف اٟتديث :الكتب الستة ،كمصابيح السنة للبغوم.
يف الفقو :ا٢تداية للمرغيناين ،كالوقاية لربىاف الشريعة ،كالعناية شرح الوقاية لعبلء الدين بن
األسود ،ك٥تتصر ال يقدكرم.
يف أصوؿ الفقو :التلويح للتفتازاين ،كمنار األنوار للنسفي.
يف النحو :ألفية ابن مالك ،كشذكر الذىب كمغٍت اللبيب كقطر الندل البن ىشاـ.
(ُ) البلقاف :منطقة تتألف من عدة دكؿ كأجزاء من دكؿ أخرل تقع يف شبو جزيرة البلقاف ،كىي :ألبانيا كبلغاراي كاليوانف كالبوسنة
كا٢ترسك كمقدكنيا ،كالقسم األكريب من تركيا ،كأجزاء من كركاتيا كسلوفينيا كيوغوسبلفيا.
٣تموعة من العلماء ،ا١توسوعة العربية العا١تية ،ج ٓ ص ْٗ.

(ِ)انظر :أبو غنيمة ،زايد ،جوانب مضيئة يف اتريخ العثمانيُت األتراؾ( ،عماف :دار الفرقافَُّْ ،ىػُّٖٗ -ـ) ص ِّْ فما
بعدىا .حرب ،دمحم ،العثمانيوف يف التاريخ واٟتضارة ،ط ُ( ،دمشق :دار القلمَُْٗ ،ىػُٖٖٗ -ـ) ص ِْٕ .طاشكربل زاده،

أٛتد بن مصطفى ،الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية ،ص ُّ.
(ّ)من مدف تركيا.

٣تموعة من العلماء ،ا١توسوعة العربية العا١تية ،ج ٔ ص ِّٓ.
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ً
يسست يف عهد الدكلة العثمانية :مدرسة "تَتة" ،ك٦تن درس فيها اإلماـ عبد
كمن ا١تدارس اليت أ ٌ
اللطيف بن عبد العزيز كالد الشارح دمحم بن عبد اللطيف ،حيث ذكر ًٌ
ا١تؤرخوف أنو كاف من علماء الركـ
ا١توجودين يف أايـ السلطاف مراد ،ككاف يمعلًٌمان لؤلمَت دمحم بن آيدين.

ً
ا١تشجعة للعلم كأىلو كاف لو ابلغ األثر يف دفع العلماء
كال شك أف كجود البيئة اٟتاضنة ك ٌ
للتدريس كالتأليف ،كلذا ٧تد أف كالد الشارح  -عبد اللطيف بن ملىك -كىو أبرز شيوخو كاف ًٌ
مدرسان
ٔتدرسة "تَتة" كأكثر رٛتو هللا من التأليف يف العلوـ الشرعية ،كخلفو ابنو دمحم يف ذلك فألف يف عدد من
الفنوف كالعلوـ الشرعية منها :شرح مصابيح السنة للبغوم ،كشرح ٖتفة ا١تلوؾ للرازم ،كشرح كقاية الركاية،
كغَتىا.
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الفصل الثاين :دراسة عن الكتاب" :شرح وقاية الرواية يف مسائل ا٢تداية" ،الب ِن ملَ ٍ
ك اٟتنفي (ت:
َ
ٗ٘ 4ىػ)

وفيو ا١تباحث اآلتية:
 ا١تبحث األوؿ :التعريف ٔتنت "وقاية الرواية يف مسائل ا٢تداية" ،وفيو مطلباف
 ا١تبحث الثاين :التعريف بكتاب "شرح وقاية الرواية يف مسائل ا٢تداية" البن ملك اٟتنفي
(ت4٘ٗ :ىػ) ،وفيو أربعة مطالب
 ا١تبحث الثالث :دراسة لكتاب"شرح وقاية الرواية يف مسائل ا٢تداية" البن ملك اٟتنفي
(ت4٘ٗ :ىػ) ،وفيو أربعة مطالب
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ا١تبحث األوؿ :التعريف ٔتنت "وقاية الرواية يف مسائل ا٢تداية"
ا١تطلب األوؿ :التعريف بػ "منت الوقاية"
أىم كتب ا١تتوف كا١تختصرات يف الفقو اٟتنفي،
يعترب منت "كقاية الركاية يف مسائل ا٢تداية" من ًٌ
انتقاه مؤلًٌفو برىاف الشريعة ٤تمود بن أٛتد من كتاب "ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدم" للمرغيناين الكتاب
الشهَت يف الفقو اٟتنفي ،حيث ذكر برىاف الشريعة يف مقدمتو ذلك ،فقاؿ ( :فإف الولد األعز عيبيد هللا
(ُ)
أايمو فيما ٭تبو كيرضيو -لػما فرغ من حفظ الكتب األدبية كٖتقيق لطائف الفضل
هللا
صرؼ
ى
أحببت أف ٭تفظ يف علم األحكاـ كتاابن رابعان ،كلعيوف مسائل الفقو راعيان ،مقبوؿ الًتتيب
كنكت العربية
ي
كالنظاـ ،مستحسنان عند ا٠تواص كالعواـ ،كما ألفيت يف ا١تختصرات ما ىذا شأنو ،فألفت يف ركاية ا٢تداية
صراً جامعاً ٞتميع مسائلو ،خالياً عن دالئلو ،حاوايً ٔتا ىو أصح األقاويل واالختيارات وزوائد
٥ُ ...تتَ َ
فوائد الفتاوى والواقعات ،وما٭تتاج إليو من نظم ا٠تبلفيات ،يموجزان ألفاظو هناية اإل٬تاز ،ظاىران يف
ضبط معانيو ٥تايل السحر ،كدالئل اإلعجاز ،موسومان بػ "كقاية الركاية يف مسائل ا٢تداية") اىػ(ِ).

ا١تطلب الثاين :أ٫تية "منت الوقاية"
ا١تعتمدة(ّ) عند متأخرم اٟتنفية ،كاليت
أتيت أ٫تية كتاب الوقاية يف اعتباره أحد ا١تتوف الفقهية ى
ألفها كبار علماء ا١تذىب اٟتنفي ا١تشهورين ابلتمحيص كالتدقيق ،كما صح ىحٍتوي ىذه ا١تتوف ىو قمةي اآلراء
ا١تعتمدة كالراجحة عندىم(ْ) ،قاؿ اللكنوم ( :ىكثير اعتماد ا١تتأخرين على الكتب األربعة كٝتوىا ا١تتوف
ى
(ُ) ىو عبيد هللا بن مسعود ا﵀بويب ،صدر الشريعة األصغر ،تقدمت ترٚتتو ص ُِ.
(ِ) راجع :ا﵀بويب ،شرح الوقاية ،ج ِ ص ْ.ٓ -

اصطبلح أطلقو متأخرك اٟتنفية على بعض ا١تختصرات اليت ألفها اٟتيذاؽ من علماء ا١تذىب ،كىي موضوعة لنقل
ا١تعتمدة
ه
(ّ) ا١تتوف ى
عدؿ عما فيها ،كما أهنا ترتبط بكتب ظاىر الركاية ارتباطان كثيقان ،فا١تتتبًٌ يع لتسلسلها يرل ارتباطها ببعض ارتباطان
ما ىو ا١تذىب فبل يي ى
اعتماداين يعود هبا إذل كتب دمحم بن اٟتسن الشيباين الستة ،كبلفظ أكثر دقةن إذل كتاب "اٞتامع الصغَت" لو.
انظر :علي ك ا٢تندم ،ا١تذىب عند اٟتنفية – الشافعية-ا١تالكية -اٟتنابلة ،ص َُٓ.ُُُ -

(ْ) كلذا قيل :ما يف ا١تتوف مقد هـ على ما يف الشركح ،كما يف الشركح مقد هـ على ما يف الفتاكل ،إال إذا يكًجد التصحيح ك٨تو ذلك يف
و
فحينئذ يقدـ ما فيهما على ما يف ا١تتوف.
الشركح كالفتاكل  -كدل يوجد ذلك يف ا١تتوف-

انظر :ابن عابدين ،دمحم أمُت بن عمر ،شرح منظومة عُقود رسم ا١تفيت ،ط ِ( ،ا٢تند :مركز توعية الفقو اإلسبلميُِِْ ،ىػ -

َََِـ) ص َّ .ُّ-اللكنوم ،النافع الكبَت شرح اٞتامع الصغَت ،ص ِّ.ِٔ-
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األربعة" :ا١تختار"(ُ) ،ك"الكنز"(ِ) ،ك"الوقاية" ،ك"٣تمع البحرين"(ّ) ،كمنهم من يعتمد على الثبلثة:
"الوقاية" ،ك"الكنز" ،ك"٥تتصر القدكرم"(ْ)) اىػ(ٓ).
كىكذا يبلحظ أنو على الرغم من اختبلؼ علماء ا١تذىب اٟتنفي يف عدد ا١تتوف ا١تعتمدة يف
أحد ىذه ا١تتوف ،كىذا يدؿ على عظم ىذا ا١تنت كمكانتو،
ا١تذىب إال أهنم اتفقوا على اعتبار "الوقاية" ى
كتاب دل تكتحل عُت الزماف بثانيو ،يف
لذا ٧تد صدر الشريعة األصغر يقوؿ عن منت "الوقاية"( :كىو ه
مشهور ،اعتٌت بشأنو العلماء
كجازة ألفاظو مع كثرة معانيو) اىػ(ٔ) ،ككصفو حاجي خليفة(ٕ) أبنو( :منت
ه
ابلقراءة كالتدريس كاٟتفظ) ،كذكر من شركحو كالتعليقات عليو الشيءى الكثَت(ٖ) ،كمنها" :شرح كقاية
الركاية يف مسائل ا٢تداية" البن ىملىك اٟتنفي ،كىو موضوع رسالتنا ىنا.

(ُ) منت مشهور يف الفقو اٟتنفي ،ألفو اإلماـ أبو الفضل عبد هللا بن ٤تمود بن مودكد ا١توصلي ،تقدمت ترٚتتو ص ُٕ.
(ِ) منت مشهور يف الفقو اٟتنفي ،ألفو أبو الربكات الن ىسفي ،تقدمت ترٚتتو ص ُٕ.
(ّ) أحد ا١تتوف يف الفقو اٟتنفيٚ ،تع فيو مؤلًٌفو ابن الساعايت بُت "٥تتصر القدكرم" ك "منظومة ا٠تبلفيات" لنجم الدين النسفي،
كابن الساعايت تقدمت ترٚتتو ص ُٕ.
(ْ) منت مشهور يف الفقو اٟتنفي ،ألفو أبو اٟتسُت أٛتد بن دمحم بن أٛتد البغدادم ،ا١تشهور ابلقدكرم ،تقدمت ترٚتتو ص ُٕ.
(ٓ) انظر :اللكنوم ،الفوائد البهية يف طبقات اٟتنفية ،ص.َُٖ :

(ٔ) راجع :ا﵀بويب ،النقاية ٥تتصر الوقاية يف مسائل ا٢تداية ،لوحة ّ
(ٕ) حاجي خليفة (َُٕٔىػ) :مصطفى بن عبد هللا كاتب جليب ،ا١تعركؼ ابٟتاج خليفة :مؤرخ ْتاثة .تركي األصل ،مستعرب.
مولده ككفاتو يف القسطنطينية ،انقطع يف السنوات األخَتة من حياتو إذل تدريس العلوـ ،من كتبو "كشف الظنوف عن أسامي الكتب
كالفنوف" كىو أنفع كأٚتع ما كتب يف موضوعة ابلعربية ،ك "تقوًن التواريخ".
انظر :الزركلي ،األعبلـ ،ج ٕ ص ِّٕ

(ٖ) راجع :حاجي خليفة ،كشف الظنوف ،ج ِ ص ََِِ فما بعدىا.
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ا١تبحث الثاين :التعريف بكتاب "شرح وقاية الرواية يف مسائل ا٢تداية"
ا١تطلب األوؿ :التعريف ابلكتاب
ما سبق ذكره عن أ٫تية منت "الوقاية" كاف سببان يف إقباؿ العلماء عليو شرحان كتعليقان ،كمن ىذه
الشركح(( :شرح كقاية الركاية يف مسائل ا٢تداية)) ﵀مد بن عبد اللطيف بن عبد العزيز الشهَت اببن
ملىك ،كأصل الشرح لوالده العبلمة الفقيو عبد اللطيف ،حيث ذكر يف مقدمة الشرح أف كالده قاـ بتأليف
شروح على "الوقاية" مث يسرؽ ىذا الشرح بعد كفاتو ،فشمر ىو عن ساعد اٞتً ًٌد ،كبدأ ّتمعو من يمسودات
كالده ا١توجودة عنده ،كأضاؼ إليها بعض األشياء ،حىت أى ٍخىر ىج الكتاب يف ىذه الصورة ،حيث قاؿ:
"خطىر يف ىخلى ًدم أف أشرح كتاب الوقاية
(كاف شيخي كالدم شارح اجملمع تغمده هللا بغفرانو يقوؿ :ى
عُت قبلئد عقوده ،يٯتيًٌز مواضع إٚتالو ،كيرمز
شرحان ييظٍ ًه ير خفاايه ،ي
كٮتًٍربي عن خباايه ،يي ًٌبُت فوائد قيوده ،كيي ًٌ
ع فيو ،كألفو يف أكاخر
سمع أف لو شر هح كس ه
شرحوي على ذلك النمط" ،ى
فشىر ى
ط ،يكوف ي
مواقع إ٫تالو؛ إذ دل يي ى
ابلع ًٌي كالتواف؛ ألنو قد انكسر من حوادث الدىور ،ك ىٟتً ىق بو كل ىك ىج وع كفيػتيوور ،فلما
األ ىىكاف ،كأ٘تو بعوف هللا ى
فت على فىػ ٍوتًًو
قيضي عليو كمات ،يسرؽ الكتاب منو كفات ،فما
ي
ظفرت ابلوصوؿ إليو يمدةن مديدةن ،فتأس ي
ت كربةن شديدةن؛ ألف سعي أيب قد صار يف الضياع لفوات انتشار كتابو كانعداـ االنتفاع بو ،فالتمسوا
كىك ًربٍ ي

مٍت أف أنتسخو من مسوداتو ا١توجودة ،ك ًٌ
فأجبت ١تلتمساهتم مستعينان اب﵁،
أسود ما صار منها ا١تفقودة،
ي
ًٌ
كزدت على تقديره يف بعض ا١تقاـ
سعيت فيو بقدر يك ٍسعي تصحيحان،
ي
فكتٍبػتيوي يم ىوفػ ىقان بفضل اإللو ،ك ي
أٟتقت فيو
توضيحان،
ي
كذكرت كجهان كدليبلن يف بعض ا١تسائل ما ذى ىكىر فيو شيئان من التوجيو كالدالئل ،ك ي
ائد كثَتنة ما أكردىا أيب طلبان لبلختصار؛ فإف الفوائد النافعة ال يتعلق بذكرىا اإلطالة ا١تملة كاالستكثار،
فو ى
ً
كم ٍل ًه يم الصواب) اىػ(ُ).
كهللا كرل اإلعانة ي

ا١تطلب الثاين :أ٫تية الكتاب
(ُ) راجع :ابن ىملىك اٟتنفي ،دمحم بن عبد اللطيف ،شرح وقاية الرواية يف مسائل ا٢تداية ،فقو حنفي ،نسخ عادمَٗٔ ،ىػ ،ديب:
مكتبة مركز ٚتعة ا١تاجد ،َِْْٗٔ ،نسخة مصورة ،لوحة ُ.
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و
معتم ود يف ا١تذىب اٟتنفي ،عمل عليو عالًماف
فقهي ى
أتيت أ٫تية ىذا الكتاب كونو شرحان ١تنت وٌ
كبَتاف من علماء ا١تذىب اٟتنفي ،قاـ ً
العادل األكؿ (كىو عبد اللطيف بن عبد العزيز) بكتابة
مسودتو ،كعمل كلده ً
العادل الثاين (دمحم بن عبد اللطيف) على تبييضو كإضافة ما ٭تتاج إليو الشرح من
ي
اندر يف ًٌ
فن التأليف الفقهي.
زكائد كفوائد ،كىذا ه
ك٦تا يدؿ على أ٫تية الكتاب أيضان ا١تادة العًٍلمية الغنية اليت حوهتا دفتاه ،من فوائد لغوية ك٨توية،
كل مسألة فقهية من مسائل ا١تنت مع االستدالؿ لكل قوؿ أبدلتو من ا١تنقوؿ
كأقواؿ أىل ا١تذىب يف ًٌ
كا١تعقوؿ ،كغَت ذلك ٦تا سيلمسو القارئ بنفسو للكتاب.

ا١تطلب الثالث :نسبة الكتاب للشارح
ٯتكن اٞتزـ بنسبة الكتاب الذم بُت أيدينا للفقيو دمحم بن عبد اللطيف بن ملىك (تْٖٓ :ىػ)؛
كذلك ألموور ،منها:
و
نسخة
كل
أوالً :يف ٚتيع النسخ اليت
ي
اعتمدت عليها ،ككذا اليت اط ي
لعت عليها ،جاء يف ديباجة ًٌ

منها ما نصو ...( :كبعد ،يقوؿ العبد الضعيف دمحم بن عبد اللطيف ،ا١تشهور اببن ال ىػملىك ،كا١تنصور من
رب ال ىفلىك ،يسىر هللا أ ىىملىوي كختم اب٠تَت ىع ىملىوي )...،اىػ.
ًٌ
رت مؤلفاتو(ُ).
اثنياً :يكركد اسم الكتاب منسوابن إليو يف ٚتيع كتب الًتاجم اليت ى
ت لو ،كذ ىك ٍ
ترٚت ٍ
اثلثاً :يكركد اسم الكتاب منسوابن إليو ضمن كتب ا١تصادر (البيبلوغرافيا) (ِ).

رابعاً :ك٦تا يدلنا على أف ىذا الكتاب صحيح النسبة إذل الشارح :أنو دل تيػثىر أم شبهة أك
تشكيك حوؿ نًسبتو لو.

(ُ) انظر :طاشكربل زاده ،الشقائق النعمانية ،ص ُّ .حاجي خليفة ،كشف الظنوف ،ج ِ ص ََِِ .الزركلي ،األعبلـ ،ج
ٔ ص ُِٔ .كحالة ،معجم ا١تؤلفُت ،ج َُ ص ُِٗ .

(ِ) انظر :حاجي خليفة ،مرجع سابق .كحالة ،مرجع سابق .
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ا١تطلب الرابع :نُسخ الكتاب ا١تخطوطة
يوجد لكتاب "شرح كقاية الركاية يف مسائل ا٢تداية" نسخ كثَتة يف مكتبات العادل ،كلعل أكىف
الفهارس حصران ٢تا فهرس آؿ البيت ،فإنو ذكر للكتاب ٙتانيةن كثبلثُت نسخة خطية أبرقامها كأماكن
(ُ)
بديب،
كجودىا  .كبعد أف يسر هللا تعاذل رل االطبلع على أربع نسخ خطية ٤تفوظة ٔتركز ٚتعة ا١تاجد ٌ
فاستبعدت منها ما ال يصح االعتماد عليو يف
قمت بفحص كعمل دراسة سريعة للمخطوطات،
ي
ي
عتمدت على نسختُت منها حيث رأيت أهنا تكفي إلقامة النص كإخراجو ،كذلك لكما٢تا
التحقيق ،كا
ي
موجز
كانضباطها ككضوح خطها ،كٕتنبان إلثقاؿ اٟتاشية إبثبات الفركؽ بُت النسخ ،كفيما أييت كصف ى
لتلك النسختُت:
وصف النسخة األوىل:
رمزت ٢تا ابٟترؼ (أ) كىي ٤تفوظة يف مكتبة يوسف آغا ،برقم (ُِِٓ) ،كمنها شريط
نسخة ي
مصور يف مركز ٚتعة ا١تاجد بديب برقم (َِْْٔٗ) ٣تموع ألواحها (ِِّ) يف كل لوحة كجهاف ،عدد
ٌ
أسطر كل كجو (ِٗ) سطران ،كألواح القسم ا﵀قق (ُْ) لوحة أم (ِٖ) كجهان من أكؿ كتاب الشركة
إذل آخر كتاب الوكالة .كىذه النسخة يكتبت يف أكاخر شهر صفر سنة َٔٗىػ  ،لكن يظهر عليها
العناية كاالىتماـ من الناسخ :دمحم بن يوسف بن حاجي ،كىي كاملة كمنضبطة كسليمة من آاثر الرطوبة
كميزت فيها عناكين الفصوؿ كاألبواب كالكتب ٓتط أكرب من ا٠تط ا١تعتاد ،كأبك٢تا فهرس ي٣تىدكؿ
كا٠تركـ ي
كتعليقات.
شركح
ه
١توضوعات الكتاب ،كمنت كقاية الركاية جعل فوقو خط أٛتر ،كعلى ا٢توامش ه
وصف النسخة الثانية:
نسخة رمزت ٢تا ابٟترؼ (ب) كىي ٤تفوظة يف مكتبة األمَت غازم خسرك بك ،برقم (R-
مصور يف مركز ٚتعة ا١تاجد بديب برقم (٣ )20483تموع ألواحها
 ،)3245-3247كمنها شريط ٌ
(ِّّ) يف كل لوحة كجهاف ،عدد أسطر كل كجو (ِٖ) سطران ،كألواح القسم ا﵀قق (ُْ) لوحة أم
(ُ) منها نسخة يف جامعة قاريونس/بنغازم برقم (ُُْٖٖٗ-ك) ،كنسخة أخرل ٤تفوظة بدار الكتب القطرية برقم (َُٖ).

مؤسسة آؿ البيت للفكر اإلسبلمي ،الفهرس الشامل للًتاث العريب اإلسبلمي ا١تخطوط -الفقو وأصولو ( ،عمافٚ :تعية

عماؿ ا١تطابع التعاكنيةُِِْ ،ىػ ََُِ -ـ) ج ٓ ص َٕٓ .
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(ِٖ) كجهان من أكؿ كتاب الشركة إذل آخر كتاب الوكالة .كىذه النسخة دل ييدكف اتريخ نسخها ،لكن
كميزت
يظهر عليها العناية كاالىتماـ من الناسخ ،كىي كاملة كمنضبطة كسليمة من آاثر الرطوبة كا٠تركـ ي
فيها عناكين الفصوؿ كاألبواب كالكتب ٓتط أكرب من ا٠تط ا١تعتاد ،كأبك٢تا فهرس ي٣تىدكؿ ١توضوعات
شركح كتعليقات.
الكتاب يف ٜتس كرقات ،كمنت كقاية الركاية جعل فوقو خط أٛتر ،كعلى ا٢توامش ه
كفيما يلي عرض لصفحة العنواف كا١تقدمة كهناية ا١تخطوط لكبل النسختُت( :أ) ،ك (ب).

صفحة العنواف من نسخة (أ)

الورقة األوىل من نسخة (أ)
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الورقة األخَتة من نسخة (أ)
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صفحة العنواف من نسخة (ب)
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الورقة األوىل من نسخة (ب)
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الورقة األخَتة من نسخة (ب)
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ا١تبحث الثالث :دراسةٌ لكتاب" :شرح وقاية الرواية يف مسائل ا٢تداية"
ا١تطلب األوؿ :منهج الشارح يف كتابو
ذكر الشارح يف مقدمة كتابو شيئان من منهجو يف كتابو ،فذكر أنو شرح كسط ،اجتهد مؤلًٌفو يف:
ُ -شرح ا١تفردات الغريبة ،كإظهار ا١تعاين ا٠تفية.
ِ -تفصيل مواضع اإلٚتاؿ.
ّ -شركح قيود ا١تسائل كبياف فوائدىا.
كل مسألة كدليلها من ا١تنقوؿ كا١تعقوؿ.
ْ -ذكر كجو ًٌ
ٓ -ذكر كثَت من الفوائد كالنكت اللطيفة.

كمن خبلؿ عملي يف ٖتقيق و
جزء من الكتاب ،ٯتكن تصنيف أك ترتيب منهج الشارح يف كتابو
من خبلؿ النقاط اآلتية:
أوالً :مقدمة الكتاب

و
موج وزة صدرىا ْتمد هللا تعاذل ،كالصبلة على النيب  ،مث ٌبُت السبب
افتتح الشارح كتابو ٔتقدمة ى
ً
بتأليف شروح على
الباعث على شرحو ٢تذا الكتاب ،كىو أف كالده العبلمة الفقيو عبد اللطيف قاـ
فالتمس منو بعض إخوانو ٚتع يمسودات كالده ا١توجودة
"الوقاية" ،مث يسرؽ ىذا الشرح بعد كفاتو،
ى
عنده ،كإضافة ما فقد منها ،فشمر رٛتو هللا عن ساعد اٞت ًٌد ،فجمع تلك ا١تسودات ،كأضاؼ إليها
بعض األشياء ،حىت خرج الكتاب يف ىذه الصورة.
اثنياً :أسلوبو وطريقتو يف الشرح
اتبع الشارح طريقة ا١تزج بُت ا١تنت كالشرح ،بطريقة سهلة قريبة التناكؿ ،حىت جاء الشرح كا١تنت
كالكتاب الواحد ،مع ٕتنب األلفاظ ا١تعقدة ،كحش ًو الكبلـ ،أك الطعن و
ألحد من العلماء أك ًذ ٍكره
و
بسوء.
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كأما ترتيب الكتاب :فقد سار فيو الشارح على نفس الطريقة اليت سار عليها مصنف "منت
الوقاية" ،كاليت اتبع فيها كتاب "ا٢تداية" من حيث ترتيب الكتب كاألبواب الفقهية.
اثلثاً :عرض ا١تسائل وا٠تبلؼ

بُت الشارح يف مق ًٌدمة كتابو بصورةو ي٣ت ىم ولة شيئان ًمن منهجو يف الشرح فقاؿ( :فكتٍبػتيوي يم ىوفػ ىقان بفضل
كذكرت كجهان كدليبلن يف بعض ا١تسائل ما
كزدت على تقديره يف بعض ا١تقاـ توضيحان،
ي
اإللو ... ،ي
ائد كثَتةن ما أكردىا أيب طلبان لبلختصار) .كفيما
أٟتقت فيو فو ى
ذى ىكىر فيو شيئان من التوجيو كالدالئل ،ك ي
تفصيل ذلك اإلٚتاؿ مع إضافة ما ظهر رل خبلؿ عملي يف التحقيق:
يقة ك و
ُ -يبدأي الشارح غالب شرحو ١تسائل "منت الوقاية" بذكر صورة ا١تسألة بطر و
اضحة جدًّا،
ي ى
و
أبسلوب و
سهل ميسر.
عُت القارئ على فهم ا١تسألة
تي ى

ِ
ا١تضارب) صورتو :دفع إذل رجل
ص ًٌدؽ (
ُ
 مثالو :قولو يف كتاب الوكالة(( :ويف ا١تضاربة) يماالن مضاربةن ،فاختلفا ،فقاؿ رب ا١تاؿ" :أىمرتيك أف تبيع و
بنقد" ،كقاؿ ا١تضارب:
ى
قوؿ ا١تضارب).
"أعطيتىٍت ا١تاؿ مضاربةن كدل تقل شيئان"،
فالقوؿ ي
ي

ِ -مث يقوـ بتوضيح بعض معاين ا١تفردات الغريبة أك الغامضة ،كقد ينص على كتب اللغة اليت
استقى منها ىذه ا١تعاين.
 مثالو :قولو يف كتاب الوكالة ...( :فَِإ ْف َكا َف أَلََفوُ ْاآل ِم ُر) أم أعطاه ألفان ،كيفً
الصحاح"" :أىلىىفوي [أيٍلًيفوي] ابلكسر :أم أعطاه أىلٍفان".
" ٌ
ّ -عند سوؽ ا٠تبلؼ يف ا١تذىب :غالبان ما ييورد الشارح قوؿ الصاحبُت  -أيب يوسف كدمحم -
ٓتبلؼ صاحب "منت الوقاية" الذم اقػتصر فيو على قوؿ اإلماـ أيب حنيفة إال فيما ندر.
ِ ٍ
 مثالو :قولو يف كتاب البيعَ ( :و ِشراءُ أَ َح ِد الثػ َّْوبَػ ْ ِاء
ُت أَ ْو أَ َحد ثَبلثَة َعلَى أَ ْف يُػ َعِّ َ
ُت َّأايً َش َ
ِ
ص َّح ،...ال ِش َراءُ أَ َح ِد أَ ْربَػ َع ٍة)؛ لعدـ اٟتاجة إليها ،فبل بد من توقيت
َيف ثَبلثَة أَ َّايٍـ َ
خيار التعيُت ابلثبلث أك ٔتا دكنو عند أيب حنيفة ،كٔتا شاء العاقداف عند٫تا) اىػ.
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ْ -عند سوؽ ا٠تبلؼ يف ا١تذىب أيضان :ييتبع الشارح ذكر األقواؿ بياف أدلة كل فرؽ ،مع عدـ
التزاـ ترتيب يم و
عُت ،فقد يورد أدلة الفريق األكؿ مث أدلة الفريق الثاين ،أك العكس.
 مثالو :قولو يف كتاب البيعِ (( :ت
ض َّم ْ
ض َّم إىل ُح ٍّر ،وذكِيَّ ٍة ُ
بيع قً ٌون ( ُ
ُ
وبيع ق ٍّن) أم :بىطى ىل ي
كل) من ً
ٍ
الق ًٌن كاٟتيًٌر كالذكًية كا١تيتة عند أيب حنيفة،
إىل َم ْيتة) كبيعتا (وإف َٝتَّى َ
ٙتن ٍّ
كعند٫تا :البيع جائز يف حصة العبد كالذكًية إف فصل الثمن كإال يفسد اتفاقان٢ .تما :أف
معٌت بتفصيل الثمن فبل يسرم الفساد من أحد٫تا إذل اآلخر .كلو :أف
الصفقة متعددة ن

الصفقة متحدة ،كإذا فسد يف بعض ا١تواضع فسد يف البعض الباقي ضركرنة؛ ألف قىبوؿ
اٟتر كاف شرط قىبولو يف ً
العقد يف ًٌ
الق ًٌن) اىػ.

ٓ -كثَتان ما يورد الشارح قوؿ بعض أئمة ا١تذىب اٟتنفي إذا خالفت ا١تذىب خاصة قوؿ اإلماـ
زفر ،كقد يورد قوؿ غَته من أئمة ا١تذىب كفخر اإلسبلـ البزدكم ،كا٠تصػػاؼ ،كالطحاكم،
كالكرخي ،كغَتىم.
اب٠تصومة القبض عن َد الث ِ
ِ
 مثالو :قولو يف كتاب الوكالة( ( :للو َِّبلثة) أم :عند أيب
كيل
ُ
حنيفة كأيب يوسف كدمحم ،خبلفان لزفر( ،...ويُفىت ِ
بعدـ قبضهما اآلف) يعٍت :الفتول
على قوؿ زفر يف ىذا الزماف؛ لظهور ا٠تيانة يف الوكبلء )...اىػ.

يستبدؿ بو أرضان أخرل إذا شاء...
ط أف
ى
 مثالو أيضان قولو يف كتاب الوقف( :كأما شر يفيصح استحساانن ،كبو قاؿ ًىبلؿ كا٠تصاؼ كعند دمحم :دل يصح؛ ألف التسليم شرط عنده
لتخرج العُت عن ملكو إذل هللا [عز كجل]) اىػ.
ٔ -يذكر الشارح أحياانن قوؿ الشافعي يف بعض ا١تسائل اليت خالف فيها اٟتنفية ،كقد بلغت
ا١تسائل اليت ذكر فيها الشارح خبلؼ الشافعي يف اٞتزء ا﵀قق من الكتاب اثنيت عشرة
مسألة.
ِ
البيع) كال يثبت
 مثالو :قولو يف كتاب البيع(( :وإذا ُوج َدا) أم اإل٬تاب كالقبوؿ (ل ِزـ ُخيار اجمللس .كقاؿ الشافعي ً :و
خيار اجمللس ما دل يتفرقا بى ىدانن) اىػ.
لكل كاحد منهما ي
ٌ
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ٕ -كأما قيود ا١تسائل ،فيحرص الشارح على ذكرىا يف أغلب ا١تسائل  ،كيف ذلك فائدةه ال ٗتفى
٤تل النزاع ،كبياف موضع ا٠تبلؼ.
يف ٖترير ًٌ
ٍ ِ
َّ ٍ
ٍ
قطيع
الكل يف بي ِع ثَػلة أو ثَػ ْوبُ ،ك ُّل َشاة أو ذ َر ٍاع بكذا) يعٍت :إذا ابع ى
 (وفس َد يف ِّغن وم كل شاةو بدرىم فسد البيع يف ٚتيعها عند أيب حنيفة ،...كقاال :البيع جائز يف
ا١تسألتُت .قيدان موضع ا٠تبلؼ بقيدين؛ ألنو لو بُت يٚتلة الذرعاف ،...كدل يي ًٌبُت ٚتلة
الثمن ،أك بُت يٚتلة الثمن كدل يي ًٌبُت يٚتلة الذرعاف ...فالبيع جائز اتفاقان).

ا١تطلب الثاين :مصادر الشارح يف كتابو
تنوعت ا١تصادر اليت استقى منها الشارح مادة شرحو ١تنت الوقاية ،فنقل -رٛتو هللا -من يكتب
كشركحها ،كغَتىا ٦تا ىو مطبوعه متداكؿ ،أك ما
ا١تعتمدة ي
ظاىر الركاية ،كالفتاكل ،كالنوازؿ ،كا١تتوف ى
سرد ١تصادر الشارح(ُ):
زاؿ ٥تطوطان ،أك مفقودان دل ييعثر عليو ،كفيما يلي ه

ُ-

أحكاـ األكقاؼ ،ألٛتد بن عمرك ا٠تصاؼ (تُِٔ :ىػ).

ِ-

أحكاـ الوقف٢ ،تبلؿ بن ٭تِت البصرم (تِْٓ :ىػ).

ّ-

األسرار ،أليب زيد الدبوسي (تَّْ :ىػ).

ْ-

األصل أك ا١تبسوط ،﵀مد بن اٟتسن الشيباين (تُٖٗ :ىػ).

ٓ-

اإليضاح يف الفركع ،أليب الفضل الكرماين (تّْٓ :ىػ).

ٔ-

تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق ،لعثماف بن علي الزيلعي (تّْٕ :ق).

ٕ-

تتمة الفتاكل ،لػمحمود بن أٛتد بن عبد العزيز بن مازة البخارم (ت ُٔٔ :ىػ).

ٖ-

اٞتامع الصغَت ،﵀مد بن اٟتسن الشيباين (تُٖٗ :ىػ).

ٗ-

اٞتامع الكبَت ،﵀مد بن اٟتسن الشيباين (تُٖٗ :ىػ).

َُ -اٞتامع ا﵀بويب أك شرح اٞتامع الصغَتٞ ،تماؿ الدين ا﵀بويب (تَّٔ :ىػ).
(ُ) ستأيت تراجم ا١تؤلفُت يف مواضعها من النص ا﵀قق إبذف هللا تعاذل .
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ُُ -اٟتقائق شرح منظومة النسفي ،لؤلىفٍ ىشنجي (تُٕٔ :ىػ).
ُِ -خبلصة الدالئل يف تنقيح ا١تسائل ،لػحساـ الدين الرازم (ٖٗٓىػ).
ُّ -الذخَتة ،﵀مود بن أٛتد بن عمر بن عبد العزيز بن مازة (تُٔٔ :ىػ).
ُْ -الزايدات ،﵀مد بن اٟتسن الشيباين (تُٖٗ:ىػ).
ُٓ -شرح األقطع على ٥تتصر ال يقدكرم ،أليب نصر األقٍطع (تْْٕ :ىػ).
ُٔ -شرح اٞتامع ،أليب الليث السمرقندم (تّّٕ :ىػ).
ُٕ -شرح اٞتامع ،أليب ا١تعُت النسفي (تَٖٓ :ىػ).
ُٖ -شرح السَت الكبَت ،﵀مد بن أٛتد بن أيب سهل السرخسي (تّْٖ :ىػ).
ُٗ -شرح كقاية الركاية يف مسائل ا٢تداية ،لصدر الشريعة األصغر (تْٕٕ :ىػ).
َِ -الصحاح ،إلٝتاعيل بن ٛتاد اٞتوىرم (تّّٗ :ىػ).
ُِ -عمدة الفتاكل ،لػحساـ الدين عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة (تّٓٔ :ىػ).
ِِ -الغاية ،أليب عباس السركجي (تَِٕ :ىػ).
ِّ -الفتاكل ا٠تانية أك "فتاكل قاضيخاف" ،للحسن بن منصور بن دمحم األكزجندم ،ا١تعركؼ
بقاضيخاف (تِٓٗ :ىػ).
ِْ -الفتاكل الصغرل ،لػحساـ الدين عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة (تّٓٔ :ىػ).
ِٓ -فتاكل الفضلي ،لػعثماف بن إبراىيم الفضلي (ت َٖٓ :ىػ).
ِٔ -الفوائد الربىانية ،لربىاف األئمة ٤تمود بن أٛتد بن عمر بن عبد العزيز بن مازة (ت:
ُٔٔىػ)
ِٕ -الفوائد الظهَتية ،لظهَت الدين البخارم (ت619 :ق).
ِٖ -الكايف شرح الوايف ،أليب الربكات النسفي (تَُٕ :ىػ).
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ِٗ -الكتاب أك "٥تتصر ال يق يدكرم" ،أليب اٟتسن القدكرم (تِْٖ :ىػ).
َّ -الكفاية أك كفاية ا١تنتهي ،لػصاحب "ا٢تداية" ا١ترغيناين (تّٓٗ :ىػ)
ُّ -ا١تبسوط ،﵀مد بن أٛتد بن أيب سهل السرخسي (تّْٖ :ىػ).
ِّ -ا١تبسوط ،لػمحمد بن حسُت البخارم يخ ىواىر زاده (تّْٖ :ىػ).
ّّ -اجملرد ،لػلحسن بن زايد (َِْق).

ّْ -ا﵀يط الربىاين ،لػمحمود بن أٛتد بن عبد العزيز بن مازة البخارم (تُٔٔ :ىػ)
ّٓ٥ -تتصر الطحاكم ،ألبو جعفر الطحاكم (تُِّ :ىػ).
صفى شرح منظومة ا٠تبلؼ ،أليب الربكات النسفي (تَُٕ :ىػ).
ّٔ -ال يػم ى
ّٕ -النوادر ،إلبراىيم بن رستم (تُُِ :ىػ).

ّٖ -النوازؿ ،أليب الليث السمرقندم (تّّٕ :ىػ).
ّٗ -ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدم ،لربىاف الدين علي بن أيب بكر ا١ترغيناين (تّٓٗ :ىػ).
َْ -الوجيز ،لػمحمد بن دمحم بن دمحم ،رضي الدين السرخسي (تُٕٓ :ىػ).
ً
السغناقي (تُُٕ :ىػ
ُْ -النهاية شرح ا٢تداية ،لئلماـ حساـ الدين اٟتسُت بن علي بن حجاج ٌ
كقيل :ت ُْٕىػ )
ا١تطلب الثالث٤ :تاسن الكتاب
من خبلؿ عملي يف ٖتقيق جزء من كتاب "شرح الوقاية يف مسائل ا٢تداية" البن ىملىك اٟتنفي،
كقفت عليها أثناء التحقيق ،كىي على النحو اآليت:
ٯتكن ذكر بعض ا﵀اسن اليت ي
ُ-

األمانة العًٍلمية لدل الشارح ،حيث نسب األقواؿ إذل أصحاهبا ،كذى ىكر ال يكتب اليت استقاد
منها يف الشرح.
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 مثالو :قولو يف كتاب البيع( :كإف ابع بشرط الًتؾ دل يصح قياسان عند أيب حنيفة كأيبيوسف ،كصح استحساانن عند دمحم؛ ألنو شرط متعارؼ .كيف "األسرار" :الفتول على

قوؿ دمحم) اىػ.
ِ-

اعتماده على كث وَت من الكتب ا١تعتى ىمدة يف ا١تذىب اٟتنفي ،منها كتب ظاىر الركاية كغَتىا،
٦تا يعطي ثقةن كبَتنة يف الشرح.
 مثالو :قولو يف كتاب الوقف(( :ىو حبس العُت على ملك الواقف ،والتصدؽ اب١تنفعةكالعاريَّة) عند أيب حنيفة ،كىو ا١تذكور يف "األصل" ) اىػ.

ابلقبض ٍ
ِ
ونظر َوكِيلِ ِو َّ
كاؼ) يعٍت :ييسقط
ابلشر ِاء أو
 مثالو :قولو يف كتاب البيعُ ( ( :ا٠تيار رؤيتيو عند أيب حنيفة ،كقاال :نىظىر الوكيل ابلقبض غَت م و
سقط .قيػيًٌد ابلقبض ،ألنو
ي
ى
ي
لو ككل رجبلن ابلرؤية ال تكوف رؤيتو كرؤية ا١توٌكًل ،كذا يف "ا٠تانية" .كيف "ا١تصفى":
ا٠تبلؼ فيما قبضو ،كىو يراه ،فأما إذا قبضو مستوران مث أراد بعدما نظر إليو إبطاؿ ا٠تيار
قصدان ليس لو ذلك اتفاقان بل لو ا٠تيار) اىػ.

ّ-

ً
اىتماموي البالغ على تصوير ا١تسألة  -قبل تفصيل ا٠تبلؼ فيها -تصويران
ص الشارًح ك ي
ح ٍر ي
دقيقان يستوعب بو القارئ ا١توضوع استيعاابن اتمان سليمان.
حدث عنده) أم عند
عيب قدميٌ بعدما
َ
ظهر ٌ
 مثالو :قولو يف كتاب البيع(( :فإف َا١تشًتم عيب (آخر ،فلوُ نُقصانُوُ ،ال ردُّهُ إالَّ برضا ِ
ابئعو) أم :أبف يرضى البائع أف
َ
ُ
قوـ ا١تبيع سليمان من العيب القدًن كيي ًٌ
أيخذه بعيبو .صورة رجوع النقصاف :أف يي ًٌ
قوـ معيبان
بو ك٭تط ما نقصو العيب كيينسب إذل القيمة السليمة ،فَتجع من الثمن على تلك
ً
شر
النسبة .مثالو :اشًتل ثوابن بعشرة كقيمتو مائة كنقصو العيب عشرة فنسبة النقصاف عي ه
ً
و
س فَتجع
يرجع من الثمن بعيشر كىو درىم ،كإف نقصو العيب عشرين فالنٌسبة يٜت ه
بدر٫تُت) اىػ.

ْ-

ً
اىتماموي البالغ على ٖترير ٤تل النزاع ،كذكر قيود ا١تسائلْ ،تيث ٯتيًٌز القارئ
ص الشارًح ك ي
ح ٍر ي
ا١تسألة من غَتىا ،كال تشبو عليو ابلتارل غَتىا.
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يد ا١تبيع (بعد ِ
ٍ
بسبب كاف
قبضو ،أو قُتِ َل
 مثالو :قولو يف كتاب البيع (( :ولو قُ ِط َع) يعند ِ
ابئع ِو) كالسرقة يف القطع ،كاالرتداد كقطع الطريق يف القتل (ردَّه) أم رد ا١تبيع
َخ َذ َٙتَنَو) .قيدان ابلقتل؛ ألنو لو مات كاف الثمن مقرران على ا١تشًتم .كقيػيًٌد القتل
(وأ َ
بكونو عند ا١تشًتم؛ ألنو لو قتل عند البائع بطل البيع اتفاقان ) اىػ.

ٓ-

اىتماـ الشارح ابلتدليل ١تسائل ا١تنت كتعليلها ،كقد تنوعت أدلتو بُت القرآف الكرًن ،كالسنة
ا١تطهرة ،كاآلاثر عن الصحابة كالتابعُت ،كاإلٚتاع  ،كالقياس.
أذاف اٞتم ِ
 مثاؿ استداللو ابلكتاب الكرًن :قولو يف كتاب البيع(( :والبيع عند ِعة)؛ لقولو
ُ
ُُ
اس ىع ٍوا إً ىذل ًذ ٍك ًر اَّللً ىك ىذ يركا الٍبىػٍي ىع .كا١تعترب األذاف بعد الزكاؿ .كإ٪تا يكره؛ ألف
تعاذل :فى ٍ
٣تاكر للبيع ال يف صلبو ،فاقتضى الكراىة دكف الفساد ).اىػ.
إخبلؿ السعي ه
ابلر ِ
والر ِ
طب ،وابلتَّم ِر)
طب ُّ
 مثاؿ استداللو ابلسنة النبوية :قولو يف كتاب البيعُّ (( :جائز عند أيب حنيفة ،خبلفان لصاحبيو؛ ألنو  :يسئًل عن بىػٍي ًع الرطى ً
ب ًابلت ٍم ًر،
متماثبلن ه
ى
ب إِ َذا َج َّ
ف؟» فىًقيل :نىػ ىع ٍم ،فىػ ىق ىاؿ « :فَ َبل إِ َذ ْف» .لو :أف الرطب
ص ُّ
فىػ ىق ىاؿ « :أَيَػ ْنػ ُق ُ
الرطَ ُ
ف اٞتِْنس ِ
ف ِش ْئػتُ ْم») اىػ.
اف فَبِيعُوا َك ْي َ
إف كاف ٘تران ٬توز البيع؛ لقولو « :إِذَا ا ْختَػلَ َ
َ
 -مثاؿ استداللو ابإلٚتاع :قولو يف كتاب الوقف(( :ىو حبس العُت على ملك الواقف،

والتصدؽ اب١تنفعة كالعاريَّة) عند أيب حنيفة ،كىو ا١تذكور يف "األصل" ،فبل ٬توز الوقف

جائز إٚتاعاً إال أنو غَت الزـ عنده) اىػ.
أصبلن عنده ،كاألصح :أنو ه

آخ َر َع ْش َرًة يُػ ْن ِف ُقها
وم ْن َدفَ َع إىل َ
 مثاؿ استداللو ابلقياس :قولو يف كتاب الوكالةَ ( ( :على أىلِو فَأَنْػ َف َق عليهم َع ْش َرةً لو) من عنده (فَ ِه َي هبا) أم :العشرة تكوف ابلعشرة...
كقيل :القياس كاالستحساف يف قضاء الديٍن؛ ألنو ليس فيو معٌت الشرل ،كاإلنفاؽ شرل

فلم يكن متربعان قياسان كاستحساانن| ،كهللا أعلم|) اىػ.

ٔ-

ذكر الشارح يف مواضع متع ًٌددة من شرحو مبٌت ا٠تبلؼ كأساسو ،كٙترتو كما يًتتب عليو.

يد ا١تبيع (بعد ِ
ٍ
بسبب كاف
قبضو ،أو قُتِ َل
 مثالو :قولو يف كتاب البيع ( ( :ولو قُ ِط َع) يعند ِ
ابئع ِو) كالسرقة يف القطع ،كاالرتداد كقطع الطريق يف القتل (ردَّه) أم رد ا١تبيع
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كعيب عند٫تا.
َخ َذ َٙتَنَو) .كمبٌت ا٠تبلؼ :أف كجوب القتل كالقطع
ه
(وأ َ
استحقاؽ عنده ،ه
وٙترتو :تظهر فيما إذا اشًتاه كىو عادله بوجوب القتل كالقطع :ال يبطل حقو عنده؛ ألف
العلم ابلعيب رضان بو) اىػ.
العلم ابالستحقاؽ ال ٯتنع الرجوع .كيبطل عند٫تا؛ ألف ى

ٕ-

ظهور شخصية الشارح يف ذكر كثَت من االعًتاضات على ا١تسائل اليت ي٭ت ًٌققها يف شرحو
ً
الرد عليها.
ك ٌ

ٖ-

اىتماـ الشارح بذكر التعريفات اللغوية ،كا١تصطلحات الشرعية ،كتوضيح بعض ا١تسائل
ا٠تبلفية.

 مثالو :قولو يف كتاب البيع (( :فإف قبض ا١تشًتي ا١تبيع بػ ْيعاً فاسداً  -برضا ِابئع ِو
َ
َ َ
صر٭تاً) أبف قاؿ" :خذ ىذا ا١تبيع" (أو داللةً ِ
كقبض ِو يف ِ
٣تلس عقده| )،٭تضره| البائع
ِ
عوضيو ٌ
ماؿَ -ملَ َكوُ) أم :ا١تبيع ...قيل :ييفيد ملك التصرؼ
|كال|ٯتنعو ...وكلّّ من
يف ا١تبيع ال ملك العُت؛ بدليل أف من اشًتل أ ىىمةن شراءن فاسدان ال ٭تل كطؤىا ،أك طعامان
األصح أنو يفيد ا١تلك؛ بدليل جواز
ال ٭تل أكلو ،أك داران ال ٕتوز الشفعة هبا .لكن
َّ
ً
الرد ) اىػ.
إعتاقها ،كإ٪تا دل ٕتز التصرفات ا١تذكورة؛ ألف يف االشتغاؿ هبا إعراضان عن ٌ

ش)  -كىو بفتح اٞتيم كسكونو -أف يزيد يف
َّج ُ
 مثالو :قولو يف كتاب البيع ( ( :وُك ِرَه الن َالثمن كال يريد الشراء) اىػ.

ٗ-

والص ْبغ)  -بفتح الصاد -مصدر - ،كبكسرىا -اسم
 مثالو :قولو يف كتاب البيع َّ ...( :(وال ِطَّر ُاز) ىو ىعلى يم الثوب) اىػ.
حرص الشارح رٛتو هللا يف مناسبات عديدةو على ذكر كجوه إعراب منت الوقاية٦ ،تا ساعدين
كثَتان على ضبط شكل ا١تنت٦ ،تا أعطى ٢تذا الشرح أ٫تية ٘تيًٌزه عن الشرح ا١تطبوع لصدر
الشريعة األصغر.
ِ
 مثالو :قولو يف كتاب الوكالة"( ( :اشًتيتُو ٍص ِف ِو" ،فإف كاف أَلََفوُ
أبلف" ،وقاؿ آم ُرهُ" :بِنِ ْ
ِ
ً
الصحاح"" :أىلىىفوي [أيٍلًيفوي] ابلكسر :أم أعطاه أىلٍفان" ) اىػ.
اآلم ُر) أم أعطاه ألفان ،كيف " ٌ
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ا١تطلب الرابع :ا١تلحوظات على الكتاب
على الرغم من ٤تاسن الشرح الكثَتة اليت أشرت إذل و
طرؼ منها يف ا١تطلب السابق ،إال أنو ٯتكن
ذكر بعض ما ظهر رل من ملحوظات على الشرح ،كىي:
ُ-

بعضها إذل مؤلًٌفيها٦ ،تا جعل من
اإلهباـ يف ذكر بعض أٝتاء بعض الكتب ،حيث دل
ينسب ى
ٍ
الصعوبة ٔتكاف تعيينها ال سيما مع تشابو بعض أٝتاء الكتب ،مثل" :شرح اٞتامع الصغَت"،
ك"شرح ٥تتصر ال يقدكرم".

ِ-

مع كثرة استدالؿ الشارح على مسائلو ابلسنة النبوية إال أنو يظهر ما يلي:
يعز ىذه األحاديث إذل مصادر األصلية اليت يخًٌرجت فيها ،كما دل يتعرض للحكم
 دل يعليها صحةن أك ضعفان ،أك نقل كبلـ علماء اٟتديث عليها.
أحاديث اب١تعٌت ،أك أحاديث ضعيفة ،أك ال أصل ٢تا ،كىذا يدؿ على أف الشارح
 يوردى
اكتفى يف نقل بعض األحاديث على الكتب الفقهية دكف الرجوع إذل مصادرىا األصلية
من كتب السنة النبوية على الرغم من توفرىا كخاصة يف عصره؛ ألنو يعترب من فقهاء
العصور ا١تتأخرة .
ومن أمثلة ذلك:

ُت ال ُْم ْسلِ ِم َوا ْٟتَْرِِّيب ِيف َدا ِرهِ» :ليس يف شيء من كتب السنة،
 حديث « َال ِرَاب بَػ ْ َكما سيأيت بيانو يف النص ا﵀قق.

 أثر ابن عمر -رضي هللا عنهما« :-وإِ ْف وثَب ِمن سط ٍ ِب َم َعوُ» غريب
ْح ،فَث ْ
َ َ َ ْ َ
جدان  ،كسيأيت بيانو يف النص ا﵀قق.
 حديث «هنى رسوؿ هللا  عن قَػ ْر ٍض َج َّر نَػ ْفعاً » ضعيف جدان؛ فيو را وك مًتكؾ
اٟتديث ،كسيأيت ٗتريج اٟتديث يف النص ا﵀قق.

ّ-

أكرد اإلٚتاع على مسألة ٥تتلى و
ف فيها ،كىي ليست ٤تبلن لئلٚتاع.
فقد ادعى الشارح إٚتاع السلىف على قىبوؿ شهادة أىل الكتاب بعضهم على بعض ،كىي
دعول بعيدة جدان ،فمذىب بعض السلف كٚتهور العلماء أف شهادة أىل الكتاب ال تيقبل
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يف و
شيء على مسل وم كال كاف ور ،كستأيت أقواؿ أىل العلم يف ا١تسألة يف النص ا﵀قق ،إبذف هللا
تعاذل.

الفصل الثالث :دراسة ١تسألة خبلفية من مسائل الشرح

وفيو ا١تبحث اآليت:
 استبداؿ الوقف :صوره وأحكامو ،وفيو ثبلثة مطالب
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مقدمة
إ ٌف اٟتمد ﵁ ٨تمده ،كنستعينو كنستغفره ،كنعوذ اب﵁ من شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا ،من
مضل لو ،كمن يضلل فبل ىادم لو ،كأشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو ،كأشهد
يهده هللا فبل ٌ
٤تمدا عبده كرسولو ،أما بعد:
أف ن
فمن األمور اليت جاء هبا ديننا اٟتنيف ،كأرشد إليها نبينا الكرًن أبقوالو كأفعالو ،صدقة الوقف ،فقد
جاء يف حديث عمرك بن اٟتارث بن ا١تصطلقي(ُ) أنو قاؿ  « :ما تىػرىؾ رس ي ً
صلى هللاي ىعلىٍي ًو ىك ىسل ىم
وؿ اَّلل ى
ى ى ىي
ً
ً ًً ً
ً
ص ىدقىةن»
عٍن ىد ىم ٍوتو د ٍرى٫تنا ىكالى دينى نارا ىكالى ىعٍب ندا ىكالى أ ىىمةن ىكالى ىشٍيػئنا ،إًال بىػ ٍغلىتىوي البىػٍي ى
ضاءى ،ىكسبلى ىحوي ،ىكأ ٍىر ن
ضا ىج ىعلى ىها ى
(ِ).
كقد قامت غبلت األكقاؼ يف اٟتياة اإلسبلمية ،كال تزاؿ تقوـ ،بدكر كبَت يف نشر اإلسبلـ،
كتعليمو ،كسد حاجة الفقراء كا﵀تاجُت ،ككفالة األيتاـ ،كتشجيع طلبة العلم كالعلماء ،كاإلنفاؽ يف
نواحي ا٠تَت.
كمن ا١تشاكل اليت تواجو الوقف أنو يؤكؿ غالبا إذل التعطل ،كقلة الريع ،كمن اٟتلوؿ ٢تذه ا١تشكلة
استبداؿ الوقف ٔتا ىو خَت كأفضل.
أبُت -إف شاء هللا -أقواؿ الفقهاء يف ىذه ا١تسألة ،كأذكر أدلة كل قوؿ ،كما أيكًرد
كيف ىذا البحث ًٌ
عليها من مناقشات ،مع بياف الرأم ا١تختار.
كهللا – تعاذل -أسأؿ أف يوفقنا ٚتيعان ١تا ٭تبو كيرضاه ،كصلى هللا كسلم على نبينا دمحم كعلى آلو
كصحبو أٚتعُت ،كاٟتمد ﵁ رب العا١تُت.

(ُ) ىو عمرك بن اٟتارث بن أيب ضرار بن عائد بن مالك بن خزٯتة -كىو ا١تصطلق ، -أخو جويرية بنت اٟتارث زكج النيب  ،ركل
عنو أبو إسحاؽ السبيعي كغَته.
ُسد الغابة ،ج ّ ص َٕٕ.
ابن األثَت ،أ ْ

(ِ) البخارم ،صحيح البخاري ،مع الفتح (كتاب الوصااي ،ابب الوصااي ،حديث رقم ِّٕٗ ،ج ٓ ص ّْٕ)
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ا١تطلب األوؿ :مفهوـ إبداؿ الوقف واستبدالو لغة واصطبلحاً
أوالً :ا١تراد ابإلبداؿ واالستبداؿ لغةً
اإلبداؿ لغة :جعل شيء مكاف شيء آخر ،كاالستبداؿ مثلو ،فبل فرؽ عند أىل اللغة بُت اللفظُت

يف ا١تعٌت؛ إذ السُت كالتاء يف لفظ االستبداؿ زائداتف كما صرح بذلك الطحطاكم يف "حاشيتو" (ُ)،
كأشار إذل ذلك ابن منظور؛ فقاؿ ( :استبدؿ الشيء بغَته كتبدلو بو إذا أخذه مكانو ،.. .كاألصل يف
اإلبداؿ جعل شيء مكاف شيء آخر كإبدالك من الواك اتء يف ات﵁) اىػ (ِ).
اثنياً :ا١تراد ابإلبداؿ واالستبداؿ يف اصطبلح الفقهاء
ال ٮترج ا١تعٌت االصطبلحي لكلميت اإلبداؿ كاالستبداؿ إٚتاالن عن معنا٫تا اللغوم ،فقد استعمل
الفقهاء اللفظُت أحد٫تا مكاف اآلخر يف الداللة على جعل ع و
ُت أخرل مكاف العُت ا١توقوفة (ّ).
كيف ابب الوقف استخدـ ىذا ا١تصطلح قديػمان للداللة على مسألة بيع العُت ا١توقوفة كشراء ع و
ُت
أخرل ٖتل ٤تل األكذل ،كىذه العُت قد تكوف من جنس العُت ا١تباعة أك قد تكوف من غَتىا .مث يخص

فيما بعد ببيع عُت الوقف ابلنقد ،كأطلق مصطلح اإلبداؿ على جعل العُت ا١توقوفة مكاف األخرل(ْ).

أحياان ييعرب عن االستبداؿ اب١تناقلة ،اليت ىي مشتقة من نقل الوقف من عُت إذل أخرل من جنسها
ك ن
أك من غَت جنسها ،يف ا١تكاف نفسو ،أك إذل مكاف آخر(ٓ).
(ُ) انظر :الطحطاكم ،أٛتد بن دمحم ،حاشية الطحطاوي على الدر ا١تختار (القاىرة :مطبعة بوالؽُِْٓ ،ىػ) ج ِ ص ْْٓ

(ِ) راجع :ابن منظور ،دمحم بن مكرـ ،لساف العرب ( بَتكت :دار صادرُُْْ ،ىػ) ،مادة "بدؿ" ،ج ُُ ص ْٖ .الفيومي ،أٛتد
بن دمحم ،ا١تصباح ا١تنَت (بَتكت :مكتبة لبنافُٖٕٗ ،ـ) ،مادة "بدؿ" ،ص ُٓ.

(ّ) انظر :كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية الكويتية ،ا١توسوعة الفقهية ،ط ِ (الكويت :دار ذات السبلسلَُْٕ ،ىػ-
ُٕٖٗـ) ،ج ُ ص َُْ

(ْ) انظر :الكبيسي ،دمحم عبيد هللا ،أحكاـ الوقف يف الشريعة اإلسبلمية ،بغداد ،مطبعة اإلرشادُّٕٗ ،قُٕٕٗ-ـ ،ج ِ ص

ٗ .العبيدم ،استبداؿ الوقف رؤية شرعية اقتصادية قانونية ،إبراىيم عبد اللطيف ،ط ُ (ديب :دائرة الشؤكف اإلسبلميةَُّْ ،ىػ-
ََِٗـ) ،ص ٓٓ

(ٓ) انظر :النجيمي ،دمحم بن ٭تِت ،استبداؿ الوقف بُت ا١تصلحة واالستيبلءْ ،تث مقدـ إذل ا١تؤ٘تر الثالث لؤلكقاؼ ا١تنعقد ابٞتامعة
اإلسبلمية اب١تدينة ا١تنورة َُّْ ق  ََِٗ -ـ ،ص ّْٕ ِّٖ -
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ا١تطلب الثاين :حكم استبداؿ الوقف عند الفقهاء
الوقف عقد الزـ يقتضي التأبيد فبل ٬توز بيعو كال ىبتو عند ٚتهور الفقهاء خبلفان أليب حنيفة (ُ)،
ىذا ىو األصل لكن قد تنشأ أسباب – ضركرية ،أك مصلحية ،أك حاجية -تستدعي استبداؿ الوقف؛
فمشاريع الدكلة يف اإلصبلح كالتوسع يف ا١تدف كالقرل تستلزـ إزالة بعض العقارات الوقفية ،كتوسعة
أيضا إزالة ما جاكرىا من العقارات
ا١تساجد اٞتوامع ضركرة ملحة أماـ النمو السكاين كىي تستلزـ ن
الوقفية إف يكًجدت ،كما أف الناس ْتاجة إذل التنقل من ا١تواضع ا٠تربة كا١تقفرة إذل ا١تواضع العامرة
كا١تأىولة كاليت تتوفر فيها ا٠تدمات كسبل الكسب ا١تتنوعة ،لذا كانت اٟتاجة إذل االستبداؿ ،مراعاة
ٞتانب الوقف كا١توقوؼ عليو(ِ).
كقد اختلفت نظرة الفقهاء ٓتصوص موضوع استبداؿ الوقف ،فمنهم من توجو إذل التضييق كالتشدد،
كمنهم من جعل يف األمر سعةن كفسحةن ،كفيما يلي تفصيل آراء ا١تذاىب الفقهية يف ا١توضوع.
أوالً :مذىب اٟتنفية
ييعترب مذىب اٟتنفية أكثر ا١تذاىب توسعان يف ىذا الباب ،فأجازكه يف معظم أحوالو ما داـ ذلك ٭تقق
مصلحةن ،سواءه كاف ذلك من الواقف نفسو أك من غَته ،كسواء أكاف الوقف عامران أـ خ ًرابن ،عقاران أـ
منقوالن.
فصل فقهاء ا١تذىب القوؿ يف مسألة استبداؿ الوقف ،كذكركا لو صوران ،تفصيلها على النحو
كقد ٌ
اآليت:

(ُ) راجع ىذه ا١تسألة ابلتفصيل يف :الزرقا ،مصطفى أٛتد ،أحكاـ األوقاؼ ،ط ِ (عماف :دار عمارُُْٗ ،ىػ ُٖٗٗ -ـ) ص
ِٗ فما بعدىا.

(ِ) فلمباف ،صباح بنت حسن ،حكم استبداؿ أعياف األوقاؼ واالستيبلء عليها يف الفقو اإلسبلميْ ،تث مقدـ إذل ا١تؤ٘تر الثالث
لؤلكقاؼ ا١تنعقد ابٞتامعة اإلسبلمية اب١تدينة ا١تنورة َُّْ ق  ََِٗ -ـ ،ص ّْْٖٖٔ -
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الصورة األوىل :أف يشًتط الواقف لنفسو أك لغَته االستبداؿ أبرض الوقف أرضان أخرل حُت الوقف،

أبف يقوؿ" :أرضي ىذه صدقة موقوفة ﵁ عز كجل أبدان على أف أبيعها كأشًتم بثمنها أرضا أخرل،
فتكوف كقفان بشرائط األكذل" ،كقد اختلف فقهاء ا١تذىب يف حكم ىذه الصورة (ُ):
القوؿ األوؿ :تكوف كقفان على شركط األيكذل ،كىو رأم أيب يوسف كا٠تصاؼ كىبلؿ

الرأم ،كنقلو البعض إٚتاعان ،جاء يف فتاكل قاضيخاف ( :كأٚتعوا على أف الواقف إذا شرط
االستبداؿ لنفسو يف أصل الوقف ،يصح الشرط كالوقف) اىػ(ِ) ،كقاؿ ابن ٧تيم ( :كأٚتعوا أنو إذا
شرط االستبداؿ لنفسو يف أصل الوقف :أف الشرط كالوقف صحيحاف ،كٯتلك االستبداؿ) اىػ
(ّ).
القوؿ الثاين :الوقف صحيح كالشرط ابطل ،كىو قوؿ دمحم بن اٟتسن كيوسف ابن خالد
السميت .كيعلًٌل السرخسي رأم دمحم بن اٟتسن فيقوؿ ( :كعند دمحم  -كىو قوؿ أىل البصرة -
الوقف جائز كالشرط ابطل؛ ألف ىذا الشرط ال يؤثر يف ا١تنع من زكالو كالوقف يتم بذلك ،كال
ينعدـ بو معٌت التأبيد يف أصل الوقف فيتم الوقف بشركطو كيبقى االستبداؿ شرطان فاسدان فيكوف
ابطبلن يف نفسو؛ كا١تسجد إذا شرط االستبداؿ بو ،أك شرط أف يصلي فيو قوـ دكف قوـ ،فالشرط
ابطل كاٗتاذ ا١تسجد صحيح ،فهذا مثلو) اىػ(ْ).
ه
القوؿ الثالث :الوقف كالشرط فاسداف ،كىو قوؿ بعض الفقهاء(ٓ).

(ُ) انظر :البصرم ،ىبلؿ بن ٭تِت ،كتاب أحكاـ الوقف( ،ا٢تند :مطبعة ٣تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانيةُّٓٓ ،ق) ،ص ُٗ.

الطرابلسي ،إبراىيم بن موسى ،اإلسعاؼ ىف أحكاـ األوقاؼ ،مصر :طِ َُِّ ،ىػ  َُِٗ -ـ ،ص ُّ .ابن عابدين ،حاشية

ابن عابدين ،ج ْ ص ِٖٓ

(ِ) راجع :قاضيخاف٤ ،تمود األكزجندم ،فتاوى قاضيخاف (مطبوع هبامش الفتاكل ا٢تندية) ط ُ (دمشق :دار النوادرُّْْ ،ىػ
َُِّـ) ج ّ ص َّٔ

(ّ) راجع :ابن ٧تيم ،زين الدين بن إبراىيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ط ُ (بَتكت :دار الكتب العلمية  ُُْٖ ،ىػ -
ُٕٗٗ ـ) ،ج ٓ ص ُّٕ

(ْ) راجع :السرخسي ،دمحم بن أٛتد ،ا١تبسوط( ،بَتكت :دار ا١تعرفة ،د .ت) ،ج ُِ ص ِْ
(ٓ) كدل أجد يف كتب ا١تذىب ٖتديدان ألٝتاء ىؤالء الفقهاء.

قاضيخاف ،فتاوى قاضيخاف ،ج ّ ص َّٔ  .الطرابلسي ،اإلسعاؼ ىف أحكاـ األوقاؼ ،ص ُّ.
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ط ال يبطل
والصحيح القوؿ األوؿ على ما جاء يف فتاكل قاضيخاف؛ ألف ىذا شر ه
حكم الوقف؛ فإف الوقف ٦تا ٭تتمل االنتقاؿ من و
أرض إذل أخرل(ُ).
الصورة الثانية :أال يشرط الواقف االستبداؿ حُت الوقف ،سواء شرط عدـ االستبداؿ أك سكت،
لكن صار الوقف ْتيث ال ينتفع بو ابلكلية أبف ال ٭تصل منو شيء أصبلن أك ال يفي ٔتؤكنتو.
ففي ىذه الصورة ٯتيل ٚتهور فقهاء ا١تذىب إذل جواز االستبداؿ بشرط إذف القاضي إذا رأى

ا١تصلحة يف ذلك(ِ).

كقيل :ال يصح االستبداؿ ما مل يشرطو الواقف ،نص عليو بعض فقهاء ا١تذىب ،فقد جاء يف
كتاب أحكاـ الوقف ٢تبلؿ الرأي ما نصو:
( أرأيت لو قاؿ" :صدقة موقوفةن ﵁ تعاذل أبدان" كدل يشًتط أف يبيعها ،ألو أف يبيعها كيستبدؿ هبا ما
ىو خَته منها؟
قاؿ" :ال يكوف لو ذلك ،إال أف يكوف و
بشرط يف البيع ،كإال فليس لو أف يبيع".
قلت" :كًدل ال ٬توز ذلك ،كىو خَته للوقف؟"
قاؿ " :ألف الوقف ال ييطلب بو للتجارة ،كال تيطلب بو األرابح ،كإ٪تا ًٝتٌيت كقفان ألهنا تبقى ال تيباع،
كإ٪تا جوزت ذلك إذا اشًتط يف عقدة الوقف على أمور الناس ،كألف الواقف إ٪تا كقف على مثل ذلك،
كلو جاز لو بيع الوقف بغَت و
شرط كاف يف أصلو كاف لو أف يبيع ما استبدؿ ابلوقف ،فيكوف الوقف ييباع
كل يوـ كليس ىكذا الوقف") اىػ (ّ).
يف ًٌ

كنقل ابن ٧تيم اٟتنفي يف "البحر الرائق" عن بعض أئمة ا١تذىب ٦تن قاؿ يف االستبداؿ بدكف ذكر

الشرط نفس قوؿ ىبلؿ الرأم ،فقاؿ ( :كيف ا٠تبلصة :كيف فتاكل النسفي" :بيع عقار ا١تسجد ١تصلحة
ا١تسجد ال ٬توز كإف كاف أبمر القاضي كإف كاف خراابن .كركل اإلماـ السرخسي يف السَت الكبَت يف ابيب

(ُ) قاضيخاف ،فتاوى قاضيخاف ،ج ّ ص َّٔ .

(ِ) انظر :الطرابلسي ،اإلسعاؼ ىف أحكاـ األوقاؼ ،ص ِّ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ْ ص ِٖٓ
(ّ) راجع :البصرم ،ىبلؿ بن ٭تِت ،كتاب أحكاـ الوقف ،ص ْٗٗٓ-
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األسَت يف الدفًت الثاين ذكر مسألة مث قاؿ" :كهبذا تبُت خطأ من ًٌ
٬توز استبداؿ الوقف" .كالشيخ اإلماـ

ظهَت الدين كاف يفيت ّتواز االستبداؿ مث رجع) اىػ (ُ).

كلذا قاؿ اإلماـ قاضيخاف ( :كلو كاف الوقف مرسبلن دل يذكر فيو شرط االستبداؿ دل يكن لو أف
يبيعها كيستبدؿ هبا كإف كانت أرض الوقف سبخةن ال يينتفع هبا؛ ألف سبيل الوقف أف يكوف مؤب ندا ال
ييباع ،كإ٪تا تثبت كالية االستبداؿ ابلشرط ،كبدكف الشرط ال تثبت؛ فهو كالبيع ا١تطلق عن شرط ا٠تيار ال
ٯتلك ا١تشًتم رده كإف ٟتقو يف ذلك غنب) اىػ (ِ).
وا١تعتمد يف ا١تذىب كما نص عليو ابن ٧تيم كنقلو ابن عابدين أنو ٬توز للقاضي االستبداؿ يف

الصورة ا١تعركضة ابلشركط اآلتية (ّ):

أ -أف ٮترج ا١توقوؼ عن االنتفاع ابلكلية.
يع للوقف يعمر بو.
ب -أف يكوف ىناؾ ر ه
ت -أال يكوف البيع بغ و
و
فاحش.
نب

ً
ا١تستبدؿ " قاضي اٞتنة " ،ا١تفسر بذم العلم كالعمل؛ لئبل ٭تصل التطرؽ إذل
ث -أف يكوف

ضاةُ
إبطاؿ أكقاؼ ا١تسلمُت ،ك " قاضي اٞتنة " ىو ا١تشار إليو يف حديث النيب « :ال ُق َ
اضي ِ
ِ
اف ِيف النَّا ِرَ ،وقَ ٍ
اؾ ِيف النَّا ِر،
اؾ فَ َذ َ
ضى بِغَ َِْت اٟتَِّق فَػ َعلِ َم ذَ َ
اض ِيف اٞتَن َِّةَ ،ر ُج ٌل قَ َ
ثََبلثَةٌ :قَ َ
َّاس فَػ ُه َو ِيف النَّا ِرَ ،وقَ ٍ
ك ُح ُقو َؽ الن ِ
َوقَ ٍ
ك ِيف اٞتَن َِّة »
ضى ِابٟتَِّق فَ َذلِ َ
اض قَ َ
اض َال يَػ ْعلَ ُم فَأ َْىلَ َ

(ْ) .

(ُ) انظر :ابن ٧تيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ج ٓ ص ّْٓ

(ِ) راجع :قاضيخاف ،فتاوى قاضيخاف (مطبوع هبامش الفتاكل ا٢تندية) ،ج ّ ص َّٕ

(ّ) انظر :ابن ٧تيم  ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ج ٓ ص ِّٕ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ْ ص ْٖٓ
وؿ اَّللً ً يف ال ىق ً
وؿ اَّللً  ،ابب ما جاء ىعن رس ً
(ْ) الًتمذم ،سنن الًتمذي( ،أىبػواب ٍاألىح ىك ًاـ ىعن رس ً
اضي ،حديث رقم
ٍى ي ٍ
ى ي ى ى ى ٍ ىي
ٍ ىي
ُِِّ) ،كصححو األلباين يف إرواء الغليل يف ٗتريج أحاديث منار السبيل (بَتكت :ا١تكتب اإلسبلمي ،ط ُُّٗٗ ،ىػ-
ُٕٗٗـ) ج ٖ ص ِّٓ.
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ج -أف يكوف البدؿ عقاران ال دراىم كداننَت ،كأف ال يبيعو ٦تن ال تقبل شهادتو لو كال ٦تن لو عليو
ىديٍن.

جنس ك و
ح -أف يكوف البدؿ كا١تبدؿ من و
احد ، ،قاؿ ابن عابدين نقبل عن العبلمة قنارل زادة( :
كالظاىر عدـ اشًتاط اٖتاد اٞتنس يف ا١توقوفة لبلستغبلؿ؛ ألف ا١تنظور فيها كثرة الريع كقلة
ا١تىرم ًة كا١تؤنة ،فلو استبدؿ اٟتانوت أبرض تزرع ك٭تصل منها غلة قدر أجرة اٟتانوت كاف
ى
أحسن؛ ألف األرض أدكـ كأبقى كأغٌت عن كلفة الًتميم كالتعمَت ٓتبلؼ ا١توقوفة للسكٌت،
لظهور أف قصد الواقف االنتفاع ابلسكن) اىػ(ُ).
خ -إذا ابدؿ دار الوقف بدار أخرل جاز إذا كانت يف ٤تلة كاحدة أك ٤تلة أخرل خَتان،
كالعكس ال ٬توز كإف كانت ا١تملوكة أكثر مساحةن كقيمةن كأجرةن؛ الحتماؿ خراهبا يف أدكف
ا﵀لتُت لدانءهتا كقلة الرغبة فيها.
الصورة الثالثة من صور الوقف عند اٟتنفية :أال يشرط الواقف االستبداؿ ،كلكن يف االستبداؿ
األصح ا١تختار ،كما نقلو ابن
نفع يف اٞتملة كبدلو خَت منو نفعان كريعان ،فهذا ال ٬توز استبدالو على
ًٌ
عابدين (ِ).
كيف ا١تذىب رأي آخر :كىو جواز االستبداؿ ،حيث نقل ابن ٧تيم عن دمحم بن اٟتسن كأبو يوسف
ضعيفت األرض ا١توقوفة عن االستغبلؿ ،كالقيًٌم ٬تد بثمنها أخرل ىي أكثر
ما نصو ( :كركم عن دمحم إذا ى

ىريٍعان كاف لو أف يبيعها كيشًتم بثمنها ما ىو أكثر ريعان ،...كيف شرح الوقاية :أف أاب يوسف ًٌ
٬توز
االستبداؿ يف الوقف من غَت شرط إذا ضعفت األرض من الريع) اىػ (ّ).

(ُ) راجع :ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ْ ص ْٖٓ
(ِ) انظر :ا١ترجع السابق ،ج ْ ص ِٖٓ

(ّ) راجع :ابن ٧تيم  ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ج ٓ ص ّْْ
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كنقل ابن عابدين عن الطرسوسي يف "أنفع الوسائل" أنو ٬توز استبداؿ الوقف العامر يف أربع
و
ص ٍقعان(ُ) فيجوز على قوؿ أيب يوسف
حاالت ،كمنها ( :أف يرغب إنساف فيو ببدؿ أكثر غلةن كأحسن ي
كعليو الفتول كما يف " فتاكل قارئ ا٢تداية") اىػ (ِ).
رد ذلك صدر الشريعة احملبويب كقاؿ يف كتابو "شرح كقاية الركاية يف مسائل ا٢تداية"٨( :تن ال
لكن َّ
نفيت بو ،كقد شاىدان يف االستبداؿ ما ال ييعد ك٭تصى؛ فإف ظىلى ىمةى القضاة جعلوه حيلة إلبطاؿ أكقاؼ
ا١تسلمُت) اىػ (ّ).
كقاؿ الكماؿ ابن ا٢تماـ ( :االستبداؿ ابلشرط مذىب أيب يوسف ا١تشهور عنو ا١تعركؼ ال ٣ترد
ركاية) (ْ) .كيف موضع آخر ،قاؿ ( :كاٟتاصل أف االستبداؿ إما عن شرطو االستبداؿ كىو مسألة
الكتاب أك ال عن شرط ،فإف كاف ٠تركج الوقف عن انتفاع ا١توقوؼ عليهم بو فينبغي أف ال ٮتتلف
فيو ،...كإف كاف ال لذلك بل اتفق أنو أمكن أف يؤخذ بثمن الوقف ما ىو خَت منو مع كونو منتفعان بو
فينبغي أف ال ٬توز؛ ألف الواجب إبقاء الوقف على ما كاف عليو دكف زايدة أخرل ،كألنو ال موجب
لتجويزه ألف ا١توجب يف األكؿ الشرط كيف الثاين الضركرة ،كال ضركرة يف ىذا؛ إذ ال ٕتب الزايدة فيو بل
تبقيتو كما كاف) اىػ (ٓ).

(ُ) الصقع :انحية األرض كالبيت.

الفيومي ،ا١تصباح ا١تنَت ،مادة "صقع" ،ص ُُّ

(ِ) انظر :ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ْ ص ِٖٓ
(ّ) راجع :ا﵀بويب ،شرح الوقاية ،ج ّ ص ِٖٗ

(ْ) راجع :السيواسي ،دمحم بن عبد الواحد ا١تعركؼ اببن ا٢تماـ ،شرح فتح القدير( ،بَتكت :دار الفكر .د .ت) ،ج ٔ ص ِِٖ
(ٓ) ا١تصدر نفسو ،ج ٔ ص ِِٖ.
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اثنياً :مذىب ا١تالكية
فرؽ ا١تالكية يف حكم استبداؿ ا١توقوؼ بُت العقار كا١تنقوؿ ،كذلك على النحو اآليت:
ُ -ا١تسجد:

زم يف قوانينو(ُ).
فبل ٭تل بيعو مطلقان ابإلٚتاع ،نص على ذلك ابن يج وٌ

ِ -العقار:

كإما أف يكوف
كىو ما عدا ا١تساجد من دكر كحوانيت ،كىذا النوع ٌإما أف يكوف قائم ا١تنفعةٌ ،
منقطع ا١تنفعة:
أ -فإذا كاف قائم ا١تنفعة :فاإلٚتاع منعقد على عدـ جواز بيعو عندىم ،حيث جاء يف رسالة
اٟتطاب ( :كأما العقار القائم ا١تنفعة غَت ا١تساجد ،فقاؿ اٞتزكرل يف "شرح الرسالة"  " :أما
إذا كانت منفعتو قائمة؛ فاإلٚتاع أنو ال ٬توز بيعو" ) اىػ (ِ).
لكن فقهاء ا١تالكية استثنوا من ذلك حاالت الضرورة :كتوسيع مسجد أك مقربة أك
طريق عاـ ،فأجازكا بيعو؛ ألف ىذا من ا١تصاحل العامة لؤلمة ،كإذا دل تيبع األحباس ألجلها
ضيق ككقعوا يف حروج(ّ) ،جاء يف نوازؿ سحنوف ما نصو ( :دل يً٬تز
تعطلت كأصاب الناس ه
أصحابنا بيع اٟتبس ٔتاؿ إال دار جوار مسجد ليوسع هبا كيشًتكف بثمنها داران مثلها تكوف
دكر ٤تبسة كانت تليو) اىػ(ْ).
حبسان ،فقد أيدخل يف مسجده  ه

الناس
كنقل يف "التاج كاإلكليل" ما نصو ( :ال أبس ببيع الدار ا﵀بسة كغَتىا ،كيكره ى
السلطا يف على بيعها إذا احتاج الناس إليها ٞتامعهم الذم فيو ا٠تطبة ،ككذلك الطريق إليها ال
إذل ا١تساجد اليت ال خطبة فيها كالطرؽ اليت يف القبائل ألقواـ ،...كإذا كاف النهر ّتانب

(ُ) انظر :ابن جزم ،دمحم بن أٛتد ،القوانُت الفقهية( ،بَتكت :ا١تكتبة العصريةُِّْ ،ىػََِِ-ـ) ،ص ّٖٖ

(ِ) اٟتطاب ،دمحم بن دمحم بن عبد الرٛتن (ابن صاحب كتاب "مواىب اٞتليل") ،حكم بيع الوقف واستبدالو وا١تناقلة بو وأتجَته،
ٖتقيق :عبد السبلـ دمحم الشريف العادل ،مطبوع ضمن ٣تلة آفاؽ الًتاث ،العدد ا٠تمسوف ُِْٔىػ ََِٓ-ـ ،ص ُِٖ

(ّ) انظر :ابن جزم ،القوانُت الفقهية ،ص ّٖٖ .اٟتطاب ،حكم بيع الوقف واستبدالو ،ص ُِٖ
(ْ) انظر :اٟتطاب ،حكم بيع الوقف واستبدالو وا١تناقلة بو وأتجَته ،ص ُِٖ
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طريق عظمى من طرؽ ا١تسلمُت اليت يسلك عليها العامة فحفرىا حىت قطعها ،فإف أىل تلك
األرض اليت حو٢تا ي٬ت ىربكف على بيع ما يوسع بو الطريق) اىػ (ُ).
كيف ىذا يقوؿ ا٠ترشي أيضان ( :إذا ضاؽ ا١تسجد أبىلو كاحتاج إذل توسعة كّتانبو عقار
حبس أك ملك فإنو ٬توز بيع اٟتبس ألجل توسعة ا١تسجد كإف أ ى صاحب اٟتبس أك
صاحب ا١تلك عن بيع ذلك فا١تشهور أهنم ي٬ت ىربكف على بيع ذلك) اىػ (ِ).

ب  -أما إذا كاف العقار منقطع ا١تنفعة :فهو على ثبلثة أقساـ ذكرىا ابن رشد ًٌ
٤ترران ٤تل

النزاع فيها ،حيث ذكر أف األحباس أم األكقاؼ يف جواز بيعها كاالستبداؿ هبا إذا انقطعت
ا١تنفعة منها على ثبلثة أقساـ (ّ):
مثل
قسم ٬توز بيعو ابتفاؽ :كىو ما انقطعت منفعتو كدل يرج أف يعود كيف إبقائو ضرر ،ي
العقار الذم ٭تتاج إذل ا ًإلنفاؽ عليو كال ٯتكن أف يستعمل يف نفقتو ،فيضر ا ًإلنفاؽ عليو
اب﵀بس عليو أك ببيت ا١تاؿ إف كاف ٤تبسا يف السبيل أك على ا١تساكُت.
وقسم ال ٬توز بيعو ابتفاؽ :كىو ما يرجى أف تعود منفعتو كال ضرر يف بقائو.
وقسم ٮتتلف يف جواز بيعو واالستبداؿ بو :كىو ما انقطعت منفعتو فلم يرج أف يعود كال
ضرر يف إبقائو .كىذا القسم األخَت ،كىو العقار الذم ال ييرجى رجوع منفعتو ،كال ضرر يف
إبقائو ،ا١تالكية فيو على قولُت:
القوؿ األوؿ وىو ا١تشهور من ا١تذىب :عدـ جواز البيع كاالستبداؿ كىو قوؿ اإلماـ
مالك يف ا١تدكنة ،كعليو اقتصر الشيخ خليل يف ٥تتصره ،كابن اٟتاجب قبلو .قاؿ مالك
دليل على منع ذلك)
 ( :ال ييباع العقار ا﵀بس كلو خرب ،كبقاء أحباس السلف داثرنة ه
اىػ(ُ).

(ُ) راجع :العبدرم ،دمحم بن يوسف أبو عبد هللا ا١تواؽ ،التاج واإلكليل شرح ٥تتصر خليل ،مطبوع هبامش مواىب اٞتليل ،ضبط
كٗتريج :زكراي عمَتات ،ط ُ (بَتكت :دار الكتب العلميةُُْٔ ، ،ىػُٗٗٓ-ـ) ،ج ٕ ص ِٔٔ.

(ِ) راجع :ا٠ترشي ،دمحم بن عبد هللا ،شرح ٥تتصر خليل للخرشي( ،بَتكت :دار الفكر ،د .ت) ،ج ٕ ص ٓٗ.

(ّ) انظر :ابن رشد ،دمحم بن أٛتد ،البياف والتحصيل والشرح والتوجيو والتعليل ١تسائل ا١تستخرجةٖ ،تقيق :د دمحم حجي كآخركف،
ط ِ (بَتكت :دار الغرب اإلسبلميَُْٖ ، ،ىػُٖٖٗ-ـ) ،ج ُِ ص ِّّ
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كيعلِّل القاضي عبد الوىاب البغدادم منع بيع العقار ا١توقوؼ كلو خرب بقولو( :ألف يف
بيعو إبطاؿ شرط الواقف كحبلًّ لعقده ،كذلك غَت جائ وز ،كاعتباران بو إذا دل ٮترب ،كألف

إتبلؼ لو؛ ٞتواز عودة العمارة إليو،
العمارة تنتقل من مكاف إذل مكاف ،فلم يكن يف تبقيتو
ه
كألف يف بيعو إبطاالن ٟتق ىمن جعل لو فيو بعد حقان بعد ىذا البطن كال سبيل إذل ذلك) اىػ
(ِ).
غَتهي من جنسو يكوف كقفان
القوؿ الثاين :جواز بيع ا١توقوؼ إذا خرب كاالستبداؿ بثمنو ى
عوضو ،كىو ركايةه عن اإلماـ مالك ركاىا أبو الفرج البغدادم عنو(ّ) ،كىو قوؿ ابن
القاسم ،كشيخ اإلماـ مالك ربيعة الرأم(ْ) ،كبو أفىت ابن رشد اٞتد(ٓ) ،كبو كقعت الفتول
الربزرل يف فتاكيو(ٔ).
كاٟتكم كما ذكر ذلك ي
القوؿ الثالث يف ا١تذىب :التفريق بُت العقار ا١تنقطع ا١تنفعة كالذم ال يرجى رجوع

منفعتو ،بُت ما إذا كاف يف ا١تدينة أك خارجها(ٕ):
أ -فإذا كاف يف ا١تدينة ،فإهنم ال ٬تيزكف بيعو أك إبدالو؛ إذ يركف أف العقار إذا
كاف يف ا١تدينة ال ييأس من إصبلحو ،كقد يقوـ ٤تتسب إبصبلحو ،كإف كاف على عقب
فقد يستغٍت بعضهم فيصلحو.

(ُ) انظر :ا٠ترشي ،شرح ٥تتصر خليل للخرشي ،ج ٕ ص ٓٗ.

(ِ) انظر :البغدادم ،عبد الوىاب ،ا١تعونة على مذىب عامل ا١تدينةٖ ،تقيقٛ :تيش عبد اٟتق ،ط ُ (مكة ا١تكرمة :مكتبة نزار
مصطفى البازُِّْ ،ىػََِّ-ـ) ،ج ّ ص ُُِّ.

(ّ) انظر:ابن رشد ،البياف والتحصيل ،ج ُِ ص َِْ

(ْ) انظر :البغدادم ،ا١تعونة على مذىب عامل ا١تدينة ،ج ّ ص ُُِّ

(ٓ) انظر :ابن رشد ،دمحم بن أٛتد ،فتاوى ابن رشدٖ ،تقيق :د ا١تختار بن الطاىر التليلي ،ط ُ (بَتكت :دار الغرب اإلسبلمي،
َُْٕىػُٖٕٗ-ـ) ،ج ُ ص َُِٖ

(ٔ) انظر :الربزرل ،أيب القاسم بن أٛتد البلوم ،فتاوى الربزيلٖ ،تقيق :د دمحم اٟتبيب ا٢تيلة ،ط ُ (بَتكت :دار الغرب اإلسبلمي،
ََِِ) ،ج ٓ ص ّّْٖٖٓ-

(ٕ) انظر :اٟتطاب ،حكم بيع الوقف واستبدالو وا١تناقلة بو وأتجَته ،ص ِِِ .العبيدم ،استبداؿ الوقف ،ص ّٕ
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ب -أما إذا كاف العقار خارج ا١تدينة ،فمنهم من أجاز بيعو كمنهم من منعو ،إال
أف ٚتهورىم قالوا ٔتنع البيع كاالستبداؿ؛ سدان للذريعة ا١تفضية إذل بيع األحباس كأكل
ٙتنها.

ّ -ا١تنقوؿ:

أجاز ا١تالكية االستبداؿ يف ا١تنقوؿ إذا دل توجد جهة تنفق عليو كخيف عليو ا٢تبلؾ أك تعطلت
منافعو كصار ال ينتفع بو فيما يكقف من أجلو.

جاء يف " التهذيب يف اختصار ا١تدكنة "  ( :كما ضعف من الدكاب ا﵀بسة يف السبيل ،كما بلي
فاشًتم بثمن الدكاب فرس أك برذكف أك ىجُت ،فإف دل يبلغ أيعُت بو
من الثياب حىت ال ينتفع بو ،بيع ي
يف فرس .ابن كىب عن مالك :ككذلك الفرس يكٍلًب أك ٮتبث ،فبل أبس أف يباع كيشًتل فرس مكانو.
قاؿ ابن القاسم :كأما الثياب فيشًتل بثمنها ثياابن ينتفع هبا ،فإف دل يبلغ ،تصدؽ هبا يف السبيل) اىػ(ُ).
كيعلِّل القاضي عبد الوىاب البغدادم جواز بيع ا١تنقوؿ إذا تعطل أبف يف ذلك تعريضان لو للتلف
كذلك غَت جائز؛ ألف إضاعة للماؿ منهي عنها ،كمىت بيع ىذا الفرس الذم قد ىكلًب أك دخل العيب

قوائمو أمكن أف ينتفع بو مشًتيو يف غَت ذلك الوجو أبف يطحن عليو أك يعمل عليو كابتيع بثمنو غَته،
فكاف ذلك ٍأكذل من إضاعتو.
كذلك فإف يف تبقيتو كمنع بيعو إ٪تا كاف لئبل يبطل شرط الواقف مىت بيع ،كتبقيتو تؤكؿ إذل ذلك
من غَت نف وع ،فكاف إبطاؿ الشرط ٔتا يقوـ مقامو كيسد بعض مس ًٌده ٍأكذل (ِ).
ب؛ فقد ركل سحنوف عن غَت ابن
أي آخر ،وىو عدـ جواز بيع ا١تنقوؿ ولو َخ ِر َ
كيف ا١تذىب ر ٌ

القاسم خبلؼ ىذا الرأم ،حيث يقوؿ ( :كقد ركل غَته :إف ما جعل يف السبيل من العبيد كالثياب أهنا
يع الربٍ يع ا﵀بس إذا خيف عليو ا٠تراب .كىذه جل األحباس قد خربت ،فبل
ال تباع ،قاؿ :كلو بً ىيع ٍ
ت لىبً ى

(ُ) انظر :الرباذعي ،خلف بن أيب القاسم ،التهذيب يف اختصار ا١تدونة ،د .دمحم األمُت كلد دمحم سادل بن الشيخ ،ط ُ (ديب :دار
البحوث للدراسات اإلسبلمية كإحياء الًتاث ُِّْ ،ىػ  ََِِ -ـ) ،ج ْ ص ُِّ.

(ِ) انظر :البغدادم ،ا١تعونة على مذىب عامل ا١تدينة ،ج ّ ص ُُِّ.
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شيء أدؿ على سنتها منها ،أال ترل أنٌو لو كاف البيع ٬توز فيها ما أغفلو من مضى ،كلكن بقاؤه خراابن
دليل على أف بيعو غَت مستقيم ) ...اىػ (ُ).
صر عن
كمع ذلك :فإف الرأم عند ٚتهور ا١تالكية على جواز استبداؿ ا١تنقوؿ إذا خرب أك قى ي
ا٢تدؼ ا١تقصود منو ،بل إف ابن رشد نقل االتفاؽ على جواز بيع ما انقطعت منفعتو كدل يرج أف يعود
مثل اٟتيواف الذم ٭تتاج إذل ا ًإلنفاؽ عليو كال ٯتكن أف يستعمل يف نفقتو ،فيضر
كيف إبقائو ضرر ،ي
ا ًإلنفاؽ عليو اب﵀بس عليو أك ببيت ا١تاؿ إف كاف ٤تبسا يف السبيل أك على ا١تساكُت(ِ).
اثلثاً :مذىب الشافعية
تدؿ عبارة الشافعية على أف األصل منع استبداؿ الوقف مطلقان ،إذ نصوا على ذلك بعبارة
مشهورة عندىم( :ال يباع موقوؼ كإف خرب((ّ).
كبناءن على ما تقدـ دل يً٬تز فقهاء الشافعية استبداؿ ا١توقوؼ إال يف حالة استهبلكو من قبل
ا١توقوؼ عليهم ،فقد جاء يف كتاب " فتح ا١تعُت "  ( :ال ييباع موقوؼ كإف خرب ،فلو اهندـ مسجد

الصبلة كاالعتكاؼ يف أرضو .أك جف الشجر
كتعذرت إعادتو دل يبع ،كال يعود ملكان ْتاؿ ؛ إلمكاف ٌ
يح دل يبطل الوقف ،فبل يباع كال يوىب ،بل ينتفع ا١توقوؼ عليو ،كلو ّتعلو أبواابن ،إف
ا١توقوؼ أك قلعو ر ه
دل ٯتكنو إجارتو خشبا ْتالو ،فإف تعذر االنتفاع بو إال ابستهبلكو ،كأف صار ال ينتفع بو إال ابإلحراؽ،
انقطع الوقف :أم كٯتلكو ا١توقوؼ عليو حينئذ  -على ا١تعتمد فينتفع بعينو كال يبيعو) اىػ(ْ).

(ُ) انظر :األصبحي ،مالك بن أنس ،ا١تدونة الكربى ،ط ُ (بَتكت :دار الكتب العلمية ُُْٓ ، ،ىػ ُْٗٗ -ـ) ج ْ ص
ُْٖ

(ِ) انظر :ابن رشد ،البياف والتحصيل ،ج ُِ ص ِّّ

(ّ) راجع :ا١تعربم ،أٛتد بن عبد العزيز ،فتح ا١تعُت بشرح قرة العُت ٔتهمات الدين ،ط ُ ( بَتكت :دار ابن حزـُِْْ ،ىػ-
ََِْـ) ،ص ُِْ

(ْ) ا١تصدر نفسو ،ص ُِْ.
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كيقوؿ النوكم ( :كلو جفت الشجرة دل ينقطع الوقف على ا١تذىب ،بل ينتفع هبا ىج ىذعان ،كقيل:
تباع كالثمن كقيمة العبد ) اىػ (ُ).
كبعد ىذه النقوؿ ،ٯتكن القوؿ أف الصورة اليت ٬ترم البحث فيها ال تعدك أف تكوف ٩تلةن كقفت
مث جفت أك جذعان كقف مث انكسر أك هبيمة كقفت مث مرضت أك ىرمت ،كيف مشركعية استبدا٢تا أك
عدمو كجهاف يف ا١تذىب(ِ):
الوجو األوؿ :ال ٬توز بيعها ،كىو األصح؛ ألنو ما زاؿ ا١تلك فيو ٟتق هللا تعاذل ،ال يبطل
عبدا مث ىزًمن ،كقد تعمر ا﵀لة كتعمر الدار بعد حُت.
ابختبلؿ االنتفاع بو ،كما لو أعتق ن
كالوجو الثاين٬ :توز بيعها؛ ألف منفعتها بطلت ،فكاف بيعها أكذل من تركها.
كعلى القوؿ ّتواز بيعها :ىل ٬تب صرؼ ٙتنها يف شراء مثلها لتكوف كق نفا مثلها ،أك يكوف مل نكا
للموقوؼ عليو ،كيصرؼ يف سائر مصاحل ا١تسجد؟ فيو طريقاف عندىم.
أما ابلنسبة للعقار فلم تتعرض لو كتب الشافعية – فيما يبدك  -كيعلل الدكتور دمحم عبيد
الكبيسي ذلك بقولو ( :كأهنم ذىبوا إذل أنو ال ٯتكن أف تسلب منفعتو ْتاؿ ،فما داـ األمر كذلك فبل
يصح بيعو كاستبدالو ) اىػ (ّ).
كينقل عن ا١تاكردم بياف أساس التفرقة بُت جواز البيع يف ا١تنقوؿ كعدـ جوازه يف العقار ،بقولو:
)كىكذا الوقف إذا خرب ،دل ٬تز بيعو كال بيع شيء منو ،ككما أف بيع ٚتيعو ال ٬توز لثبوت كقفو،
فأما دابة الوقف فيجوز بيعها ،كاالستبداؿ بثمنها.
كذلك بيع بعضو ٌ .
كالفرؽ بينها كبُت ما خرب من الوقف:
(ُ) انظر :الشربيٍت ،دمحم بن أٛتد ،مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا١تنهاج ،ط ُ (بَتكت :دار الكتب العلميةُُْٓ ،ىػ -
ُْٗٗـ) ،ج ِ ص َّٓ

(ِ) انظر :النوكم٤ ،تي الدين بن شرؼ ،روضة الطالبُت وعمدة ا١تفتُت ،ط ّ (لبناف :ا١تكتب اإلسبلمي)ُُِْ ،ىػُُٗٗ-ـ ج
ٓ ص ّٔٓ ،العمراين ،٭تِت بن أيب ا٠تَت ،البياف يف مذىب اإلماـ الشافعي ،ط ُ (جدة :دار ا١تنهاج ُُِْ ،ىػ َََِ -ـ) ،ج
ٖ ص ٗٗ.

(ّ) راجع :الكبيسي ،أحكاـ الوقف يف الشريعة اإلسبلمية ،ج ِ ص ُْ
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أ ٌف ما خرب من الوقف قد يرجى عمارتو ،كيؤمل صبلحيتو ،فلم ٬تز بيعو ،كالدابة إذا أعطبت دل
ييرج صبلحها ،كدل يؤمل رجوعها.
كالفرؽ الثاين :أف للدابة مؤكنة إف التزمت أجحفت ،كإف تركت ىلكت .كليس كذلك الوقف
ك٢تذين الفرقُت ،قلنا :إنو لو كقف حيواانن كسراين عطبان ،دل ٬تز) اىػ (ُ).

اثلثاً :مذىب اٟتنابلة
حصر استبداؿ الوقف على حاؿ الضركرة فقط ،كاليت يؤكؿ فيها الوقف إذل
ا١تذىب عند اٟتنابلة ي
و
حالة ال يينتفع بو فيها؛ قاؿ ابن قدامة ( :كإف دل تتعطل منفعة الوقف ابلكلية ،لكن قلت ،ككاف غَته

أنفع منو كأكثر رد على أىل الوقف ،دل ى٬تيز بيعو؛ ألف األصل ٖترمي البيع وإ٪تا أبيح للضرورة؛ صيانةن
١تقصود الوقف عن الضياع ،مع إمكاف ٖتصيلو ،كمع االنتفاع ،كإف قل ما يضيع ا١تقصود) اىػ (ِ).
كدل يي ًٌ
فرؽ اٟتنابلة يف ىذا الصدد بُت ا١تنقوؿ كالعقار كما ىو مذىب ا١تالكية فيما تقدـ ،بل إهنم
قائم على أف الفرس اٟتبيس على الغزك إذا
أخذكا جواز استبداؿ العقار من جوازه يف ا١تنقوؿ ،إذ االٚتاع ه
كربت فلم تصلح للغزك كأمكن االنتفاع هبا يف شيء آخر مثل أف تدكر يف الرحى أك ٭تمل عليها تراب
أك تكوف الرغبة يف نتاجها أك حصاان ييتخذ لل ًطٌراؽ جاز بيعها ،فكذا العقار(ّ) ،قاؿ ا٠تًرقي ( :كإذا
كجعل كقفان كاألكؿ ،ككذلك
خرب الوقف ،كدل يرد شيئا بيع ،كاشًتم بثمنو ما يرد على أىل الوقف ،ي
اشًتم بثمنو ما يصلح للجهاد) اىػ (ْ).
الفرس اٟتبيس إذا دل يصلح للغزك ،بيع ،ك ي

فالبيع كاالستبداؿ عند اٟتنابلة يكوف استبقاءن للوقف اب١تعٌت ًٌ
ا١ترجو منو عند تعذر إبقائو بصورتو؛
و ً
قاؿ ابن عقيل( :
ي
صو استبقاءي الغرض ،كىو االنتفاعي
الوقف مؤب هد ،فإذا دل ٯتكن أتبيده على كجو؛ ٌ
ٮتص ي
(ُ) ا١تاكردم ،علي بن دمحم ،اٟتاوي الكبَت٥ ،تطوط بدار الكتب ا١تصرية ،ج ٕ ،نقبلن عن الكبيسي ،أحكاـ الوقف يف الشريعة
اإلسبلمية ،ج ِ ص ُْ .حيث رجعت إذل نسخة مطبوعة بتحقيق علي دمحم معوض  -عادؿ أٛتد عبد ا١توجود ،دار الكتب العلمية

 ،بَتكت ُُْٗ ،ىػ  ُٗٗٗ-ـ ،فلم أجده.

(ِ) راجع :ابن قدامة ،عبد هللا بن أٛتد ،ا١تغٍتٖ ،تقيق :د.عبد ا﵀سن الًتكي كد .عبد الفتاح اٟتلو ،ط ْ (السعودية :دار عادل
الكتبُُْٗ ،ىػُٗٗٗ-ـ) ،ج ٖ ص ِِّ

(ّ) ا١تصدر نفسو ،ج ٖ ص ُِِ

(ْ) ا١تصدر نفسو  ،ج ٖ ص َِِ

60

على الدكاـ يف ع و
تضييع
األبداؿ جرل ي٣ترل األعياف ،كٚتودان على العُت مع تعطلها
ُت أخرل ،كإيصاؿ
ي
ه
ب ىذا من ا٢تدم إذا عطب يف السفر ،فإنو ييذبح يف اٟتاؿ ،كإف كاف يٮتتص ٔتوضع ،فلما
كيقر ي
للغرض .ي
ً
ا﵀ل ا٠تاص عند تعذره؛ ألف مراعاتو
تعذر
ٖتصيل الغرض ابلكلية ،استيويف منو ما أمكن ،كتيرىؾ مراعاة ًٌ
ي
مع تعذره تيفضي إذل فوات االنتفاع ابلكلية ،كىكذا الوقف ا١تعط يل ا١تنافع) اىػ (ُ).
كأما ا١تسجد إذا تعطل كخرب ،فللحنابلة يف جواز استبدالو ركايتاف:

الرواية األوىل  :جواز بيع ا١تسجد إذا خرب كتعطلت منافعو ،أك انتقل أىل القرية عنو كصار يف
موضع ال يصلى فيو ،أك ضاؽ أبىلو كدل ٯتكن توسيعو يف موضعو ،أك تشعب ٚتيعو فلم ٘تكن عمارتو كال
عمارة بعضو إال ببيع بعضو ،جاز بيع بعضو لتعمر بو بقيتو .كإف دل ٯتكن االنتفاع بشيء منو ،بيع ٚتيعو
و
مسجد آخر ي٭تتاج إليو يف و
مكاف آخر(ِ).
كييصرؼ ٙتنو يف إنشاء

قاؿ أٛتد يف ركاية أيب داكد ( :إذا كاف يف ا١تسجد خشبتاف٢ ،تما قيمة جاز بيعهما كصرؼ
ٙتنهما عليو) اىػ (ّ) .كقاؿ يف ركاية صاحل ( :ي٭توؿ ا١تسجد خوفان من اللصوص ،كإذا كاف ً
موضعيوي قى ًذران)
اىػ (ْ).
الرواية الثانية :منع بيع ا١تسجد كإ٪تا تيػنىقل آلتو ،نص عليو اإلماـ أٛتد يف رك و
اية عنو(ٓ).
كإذا كاف الضابط لصحة استبداؿ الوقف يف ا١تذىب ىو الضركرة ،فقد راعى ابن تيمية اٟتنبلي
يف ذلك ا١تصلحة أيضان؛ فقاؿ ّتواز استبداؿ الوقف ٓت ٍَت منو مطلقاً ،تعطَّلت منافعو أو مل تتعطَّل إذا
(ٔ)
إبداؿ ا١توقوؼ ٓتَت منو نوعاف:
وجدت اٟتاجة أو ا١تصلحة  ،كذكر أف ى

(ُ) ا١تصدر نفسو  ،ج ٖ ص ِِِ

(ِ) انظر :ابن قدامة ،ا١تغٍت ،ج ٖ ص َِِ
(ّ) ا١تصدر نفسو ،ج ٖ ص ُِِ
(ْ) ا١تصدر نفسو ،ج ٖ ص ُِِ
(ٓ) ا١تصدر نفسو ،ج ٖ ص ُِِ

(ٔ) بسط ذلك يف ْتث مطوؿ لو ،راجع :ابن تيمية ،أٛتد بن عبد اٟتليم٣ ،تموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيميةٚ ،تع كترتيب عبد
عبد الرٛتن بن دمحم بن قاسم ،ا١تدينة ا١تنورة :طبعة ٣تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف الشريفُِْٓ ،ىػ ََِْ -ـ ،ج ُّ ص
ُُِِِٓ-
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أحد٫تا :اإلبداؿ للحاجة مثل أف يتعطل فييباع كيشًتل بثمنو ما يقوـ مقامو ،...فهذا جائز؛
ألف األصل إذا دل ٭تصل بو ا١تقصود قاـ بدلو مقامو.
والثاين :اإلبداؿ ١تصلحة راجحة :مثل ا١تسجد إذا بٍت بدلو مسجد آخر أصلح ألىل البلد منو
كبيع األكؿ ،فهذا ك٨توه جائز عند أٛتد كغَته من العلماء ،...لكن ًمن أصحابو ىمن منع إبداؿ ا١تسجد
كاألرض ا١توقوفة؛ لكن النصوص كاآلاثر كالقياس تقتضي جواز اإلبداؿ للمصلحة(ُ).
ا١تطلب الثالث :خبلصة أقواؿ أىل العلم يف حكم استبداؿ الوقف ،عرض وموازنة
من العرض السابق ألقواؿ أىل العلم ظهر لنا جليان تباين ا١تذاىب الفقهية يف حكم استبداؿ الوقف،
حىت ظهر ا٠تبلؼ بُت الفقهاء يف ا١تذىب الواحد ،كفيما يلي ٤تاكلة ٞتمع شتات أقواؿ أىل العلم
كترتيبها كهتذيبها لبياف إتاىات الفقهاء بشكل عاـ يف حكم استبداؿ الوقف ،مع عرض أىم األدلة اليت
استند إليها كل فريق ،مث ا١تناقشة كالًتجيح.
أوالً :خبلصة أقواؿ أىل العلم يف ا١تسألة

(ِ)

٥تتلفُت يف اٞتملة يف مشركعية استبداؿ الوقف:
إتاىُت ٍ
يبلحظ ٦تا تقدـ أف للفقهاء ٍ

االٕتاه األوؿ :وٯتثِّلو ا١تالكية وبدرجة أكرب الشافعية :تشدد يف منع االستبداؿ حفاظان على الوقف

ًمن أف يكوف عرضة للضياع بسبب ما قد يًتتب على ذلك من ذىاب أصل الوقف أك تبديد ٙتنو يف غَت
ما كقف لو ،كدل ٬تيزكا االستبداؿ إال يف حاالت اندرة.
بينما ذىب اٟتنفية وبدرجة أقل اٟتنابلة إذل التساىل يف مسألة االستبداؿ؛ أتسيسان على أف منع
ضرر اب١توقوؼ عليهم ،كىذا ىو
استبداؿ الوقف قد ٬تر إذل نقيض ا١تقصود من الوقف ٦تا يًتتٌب عليو ه
االٕتاه الثاين.

(ُ) انظر :ابن تيمية٣ ،تموع الفتاوى ،ج ُّ ص ِِِّٓٓ-

(ِ) انظر :أبو زىرة ،دمحم٤ ،تاضرات يف الوقف( ،القاىرة :معهد الدراسات العربية العاليةُٗٓٗ ،ـ) ص ُّٖ-ُٖٗ ،ُٖٕ ،
َُٗ .الكبيسي ،أحكاـ الوقف ،ج ِ ص ِٓ .ّٓ-العبيدم ،استبداؿ الوقف ،ص ُٖٖٗ-
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كٯتكن القوؿ أف أكثر ا١تذاىب تشددان يف استبداؿ الوقف ىو مذىب الشافعية يليو مذىب ا١تالكية،
كأكثر ا١تذاىب تساىبلن فيو ىو مذىب اٟتنفية يليو مذىب اٟتنابلة الذين ذىبوا إذل جواز استبداؿ
ا١تسجد عند ا١تصلحة خبلفان لغَتىم من ا١تذاىب الثبلثة األخرل.
كنستطيع أف نفصل مواطن االتفاؽ كاالختبلؼ يف حقيقة التساىل بُت اٟتنفية كاٟتنابلة ،ككذلك
مواطن االتفاؽ كاالختبلؼ يف حقيقة التشدد بُت ا١تالكية كالشافعية ،من خبلؿ عرض اٞتدكلُت اآلتيُت
(ُ):
اٟتنفية واٟتنابلة

جواز االستبداؿ
مواطن االتفاؽ

ُ -انعداـ ا١تنفعة.
ِ -كجود ا١تصلحة.

مواطن االختبلؼ

ُ -استبداؿ ا١تسجد عند اٟتنابلة للضركرة.
ِ -شرط الواقف عند اٟتنفية معترب.

منع االستبداؿ
مواطن االتفاؽ
مواطن االختبلؼ

ا١تالكية والشافعية
ُ -التفريق بُت العقار كا١تنقوؿ.
ِ -منع استبداؿ ا١تسجد مطلقان.

فرؽ ا١تالكية يف االستبداؿ بُت أمرين ٫تا:
ُ -ما كاف قائم ا١تنفعة.
ِ -ما كاف منقطع ا١تنفعة.

وسبب ا٠تبلؼ كما يذكره بعض الباحثُت ىو يف األساس اختبلؼ نظرة الفقهاء إذل الوقف؛ فمن
نظر إذل مقصود الواقف كىو االنتفاع ٔتا كقف بغرض نفع ا١توقوؼ عليهم قاؿ إنو مىت نقص االنتفاع
ابلوقف أك تعطل استبدؿ بو ما ىو أنفع منو على اعتبار " أف ما كاف ﵁ عز كجل كاستغٍت عنو فجائز

(ُ) انظر :العبيدم ،استبداؿ الوقف ،ص ُٖٖٗ-
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أف يستعمل يف غَت ذلك الوجو ٦تا ىو ﵁ تعاذل" ،كمن نظر إذل األصل ا١توقىف دل ير تغيَته ٤تافظة عليو
كما حبسو صاحبو كلو تعطلت منفعتو كىو القوؿ ا١تشهور يف ا١تذىب ا١تالكي ،كىو قوؿ الشافعية (ُ).
(ِ)

اثنياً :أدلة االٕتاىُت :ا١تانعُت من االستبداؿ يف اٞتملة واجمليزين لو يف اٞتملة

أدلة ا١تانعُت:
ً و
صد ىؽ ٔتىاؿ لىوي
ُ -الدليل األوؿ :ما ركاه الشيخاف ىع ًن ابٍ ًن عيمر رضي هللا عنهما :أىف عي ىمر  تى ى
ىعلىى ىع ٍه ًد رس ً
وؿ اَّللً ،إًًٌين
اؿ لىوي ٙتىٍ هغ ىكىكا ىف ى٩تٍ نبل ،فىػ ىق ىاؿ عي ىم ير :ىاي ىر يس ى
وؿ اَّللً  ،ىكىكا ىف يػي ىق ي
ىي
استػ ىف ٍدت م ناال كىو ًعٍن ًدم نىً
ً
َصلِ ِو،
ف
ص َّد ْؽ ِأب ْ
صد ىؽ بًو ،فىػ ىق ىاؿ النًيب  « : تَ َ
يس ،فىأ ىىرٍد ي
ت أى ٍف أىتى ى
ٍى ي ى ى يى
ه
وىب كالى يور ي ً
صد ىؽ بًًو عي ىم ير ..اٟتديث (ّ) .ووجو
ث ،ىكلىك ٍن يػيٍنػ ىف يق ىٙتىيرهي»  ،فىػتى ى
الَ يُػبَاعُ َوالَ يُ َ ُ ى ي ى
يح يف ا١تنع من البيع كإبداؿ الوقف.
الداللة أف ىذا اٟتديث دليل صر ه
ونوقش ىذا االستدالؿ بػ :أف ا١تراد ببيع الوقف ا١تمنوع إ٪تا ىو البيع ا١ت ً
بطل ألصل
ي
الوقف ،كعلى افًتاض أف ا١تراد بو عموـ بيع الوقف فإنو يٮتىص منو حالة التعطل ،ككذا حالة
رجحاف ا١تصلحة ١تا سيأيت من الدليل على ذلك(ْ).

ِ -الدليل الثاين :ما ركاه أبو داكد ىع ًن ابٍ ًن عمر رضي هللا عنهما ،قاؿ :أ ٍىى ىدل عي ىم ير
(ُ)
ا٠تىط ً
وؿ اَّللً،
ٍ
ث ًمائىًة ًدينىا ور ،فىأىتىى النًيب  ،فىػ ىق ىاؿ :ىاي ىر يس ى
اب  ىً٧تيبنا فىأ ٍىعطىى ًهبىا ثىىبل ى

بٍ ين
إًًٌين

(ُ) انظر :العمراين ،عبد الرٛتن بن دمحم ،استبداؿ الوقف بُت ا١تصلحة واالستيبلءْ ،تث مقدـ إذل ا١تؤ٘تر الثالث لؤلكقاؼ ا١تنعقد
اٞتامعة اإلسبلمية اب١تدينة ا١تنورة َُّْ ق  ََِٗ -ـ ،ص َُُْْٔ -

(ِ) راجع :ابن قاضي اٞتبل ،أٛتد بن اٟتسن ،ا١تناقلة ابألوقاؼ وما وقف يف ذلك من النزاع وا٠تبلؼ ،مطبوع ضمن ٣تموع (من
مؤلفات كٖتقيقات ٝتاحة العبلمة الشيخ عبد هللا بن عمر بن دىيش ،تَُْٔ :ىػ) ،راجعو كأعده للنشر :عبد ا١تلك بن عبدهللا بن
دىيش( ،مكة ا١تكرمة :مكتبة األسدم ،ط ُُِْٗ ،ىػ ََِٖ -ـ) ص ُٗٓ .ْٕٓ -كذلك :السلمي ،عبد الرٛتن بن انفع،
استبداؿ الوقف الذي مل تتعطل منافعو بوقف خَت منو٣ ،تلة جامعة ا١تلك عبدالعزيز :االقتصاد اإلسبلمي ،اجمللد الرابع كالعشركف

العدد األكؿ ص ص ُِّّْ( َّ-ىػ َُُِ -ـ).

(ّ) البخارم ،صحيح البخاري ،مع الفتح (كتاب الوصااي ،ابب كما للوصي أف يعمل يف ماؿ اليتيم كما أيكل منو بقدر عمالتو ،
حديث رقم ِْٕٔ ،ج ٓ ص ْٕٗ) .مسلم ،صحيح مسلم ،مع شرح النووي (كتاب الوصية ،ابب الوقف ،حديث رقم ُِّٔ،
ج ٔ ص ٔٗ)

(ْ) انظر :ابن قاضي اٞتبل ،ا١تناقلة ابألوقاؼ وما وقف يف ذلك من النزاع وا٠تبلؼ ،ص ِْٓ
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أىى ىدي ً
ث ًمائىًة ًدينىا ور ،أىفىأىبًيعي ىها ىكأى ٍش ىًًتم بًثى ىمنً ىها بي ٍد نان ،قى ىاؿ« :ىالْ ،ا٨تَ ْرَىا
ت ًهبىا ثىىبل ى
ت ى٧تيبنا فىأ ٍىعطىٍي ي
ٍ ٍي
إِ َّاي َىا»  .قى ىاؿ أىبيو ىد ياكىد :ىى ىذا ًألىنوي ىكا ىف أى ٍش ىعىرىىا (ِ) .ووجو الداللة من اٟتديث :أف النيب 
منع عيمر  من تغيَت ا٢تدم كإبدالو ،فيقاس عليو تغيَت الوقف كإبدالو أيضان؛ ّتامع خركج
العُت عن ملكية الباذؿ ٢تا يف اٟتالُت.
ونوقش ىذا االستدالؿ من وجوه ،منها:
أ -أحد٫تا :أف اٟتديث ضعيف؛ النقطاعو كجهالة أحد ركاتو (ّ).
ب -الوجو الثاين :على فرض صحة اٟتديث ،فإف العُت اليت يراد االستبداؿ هبا
أرجح من الوقف ك ٍأكذل ،كالعُت اليت أراد عيمر  االستبداؿ هبا ليست أرجح من "
النجيبة " ابلنسبة إذل التقرب إذل اَّلل تعاذل ،بل كانت النجيبة راجحةن على ٙتنها؛ ألف
خَت الرقاب أغبلىا ٙتنان كأنٍػ ىفسها عند أىلها(ْ).
ت -الوجو الثالث :كعلى فرض صحة اٟتديث أيضان كداللتو على أف االستبداؿ
اب٢تدم كاألضحية ٦تنوعه شرعان ،فبل يستلزـ ذلك عدـ جواز االستبداؿ يف األكقاؼ

(ُ) النجيب :خيار اإلبل.

انظر :ابن األثَت ،ا١تبارؾ بن دمحم ،النهاية يف غريب اٟتديث واألثرٖ ،تقيق :طاىر أٛتد الزاكل ٤ -تمود دمحم الطناحي (بَتكت:

ا١تكتبة العلميةُّٗٗ ،ىػ ُٕٗٗ -ـ) ج ٓ ص ُّٓ

(ِ) أبوداكد ،سنن أيب داود (كتاب ا١تناسك ،ابب تبديل ا٢ت ٍدم ،حديث رقم ُٕٔٓ) ،كضعفو األلباين كما يف :سنن أيب داود،
حكم على أحاديثو كآاثره كعلق عليو :دمحم بن انصر الدين األلباين ،اعتٌت بو :مشهور بن حسن آؿ سلماف ،ط ُ (الرايض :مكتبة
ا١تعارؼ للنشر كالتوزيع ،د.ت) ص ِٗٔ.

(ّ) انظر :ابن ا١تلقن ،عمر بن علي ،البدر ا١تنَت يف ٗتريج األحاديث واألاثر الواقعة يف الشرح الكبَتٖ ،تقيق :مصطفى أبو الغيط
كعبد هللا بن سليماف كايسر بن كماؿ ( الرايض :دار ا٢تجرة للنشر كالتوزيع ،ط ُُِْٓ ،ىػََِْ-ـ ) ج ٗ ص ُٗ
(ْ) انظر :ابن قاضي اٞتبل ،أٛتد بن اٟتسن ،ا١تناقلة واالستبداؿ ابألوقاؼ ،مطبوع ضمن ٣تموع يف ا١تناقلة كاالستبداؿ ابألكقاؼ،

ٖتقيق كتعليق :د .دمحم بن سليماف األشقر( ،الكويت :كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلميةَُْٗ ،ىػ ُٖٗٗ -ـ) ص َُِ نقبلً عن:

السلمي ،استبداؿ الوقف الذي مل تتعطل منافعو بوقف خَت منو ،ص َِ
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عند رجحاف ا١تصاحل؛ ألف ا١تقصود من الوقف استمرار ريعو كدكاـ غلتو ٓتبلؼ ا٢تدم
كاألضحية(ُ).
ّ -الدليل الثالث :قياس ا١توقوؼ على اٟتيًٌر ا١تعتىق ،فكما أف العتيق اٟتير ال يقبل ًٌ
الرؽ بعد
عتقو ،فكذلك العُت ا١توقوفة ال تقبل ا١تًلك كالتصرؼ هبا بعد ثبوت الوقف(ِ).
ونوقش ىذا القياس بػ :أنو مع الفارؽ؛ ألف العبد إذا أعتق خرج من ا١تالية ٓتبلؼ الوقف فإف
يوضح ذلك قوؿ القاضي أبو اٟتسُت بن القاضي أيب يعلى الفراء ( :ا٢تدم
ا١تالية فيو اثبتة؛ ًٌ
الواجب ابلنذر قد زاؿ ملكو عنو ،ك٬توز التصرؼ فيو ابلذبح قبل ٤تلو ،ككذلك إذا نذر أف
يتصدؽ بدراىم بعينها جاز إبدا٢تا بغَتىا ككذلك إذا جعل داره ىداي إذل الكعبة جاز بيعها
كصرؼ ٙتنها إذل الكعبة ،فأما العبد إذا أعتقو فبل سبيل إذل إعادة ا١تالية فيو بعد عتقو؛ ألنو
إتبلؼ ١تاليتو ٓتبلؼ مسألتنا ،فإف ا١تالية فيو اثبتة كإ٪تا ا١تنافع ىي ا١تقصودة؛ فييػتىوصل ٔتاليتو إذل
حصوؿ فائدتو إببدالو كبيعو ،فصار شبهو اب٢تدم إذا ً
عطب أكذل من العبد إذا عتق) اىػ(ّ).

ْ -الدليل الرابع :الوقف مشتق لغةن من كقوؼ الدابة ،فحقو أف ييعطى حقيقة الوقف ،كيف تغيَته
كتبديلو ٥تالفةه لذلك (ْ).

ونوقش ىذا بػ :أف ا١تدلوؿ اللغوم لكلمة الوقف ال يقتضي عدـ بيع الوقف عند تعطلو ،كإذا
اقتضى ذلك فاٟتقيقة الشرعية مقدمة على اٟتقيقة اللغوية عند االختبلؼ.
و
أكقاؼ كثَتةو ،كىو طريق
ٓ -الدليل ا٠تامس :سد الذرائع :ففي فتح ابب االستبداؿ ضياع
إلفناء األكقاؼ مع أنو قد يشرع يف األصل إلبقائها كتكثَت غبلهتا ،كقد رأل الناس ذلك
كعاينوه ،كلذلك صار بعض الواقفُت يشًتط فيما يشًتطو أال يستبدؿ الوقف كلو بلغ من
(ُ) ا١تصدر نفسو ،ص َِ

(ِ) انظر :ابن قدامة ،ا١تغٍت ،ج ٖ ص ُِِ .ابن قاضي اٞتبل ،ا١تناقلة واالستبداؿ ابألوقاؼ ،ص ُُٖ نقبلن عن :السلمي،
استبداؿ الوقف الذي مل تتعطل منافعو بوقف خَت منو ،ص َِ
(ّ) انظر :ابن قاضي اٞتبل ،ا١تناقلة واالستبداؿ ابألوقاؼ ،ص ُُٖ نقبلن عن :السلمي ،استبداؿ الوقف الذي مل تتعطل منافعو
بوقف خَت منو ،ص َُِِ-

(ْ) انظر :ابن قاضي اٞتبل ،ا١تناقلة ابألوقاؼ وما وقف يف ذلك من النزاع وا٠تبلؼ ،ص 540
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ا٠تراب ما بلغ ،ككصل اٟتد ببعضهم أف يلعن من يتقدـ لبلستبداؿ ابلوقف ،سواءه أكاف انظران
أـ قاضيان ،بل إف بعض الفقهاء سد ابب االستبداؿ ألجل ا١تصلحة يف الوقف ،حىت قاؿ
األكذل للحاكم اٟتنفي سد ىذا الباب ابٞتملة؛ فإنو إذا فيتح يدخل
الطرسوسي ( :كيف اٞتيملة ٍ
منو الدخيل ،كيثقل عليو ىمن ال يقدر على دفعو ،كهللا ا١تستعاف) اىػ (ُ).

أدلة اجمليزين:

ُ -الدليل األوؿ :ما ركاه مسلم عن عائشة اهنع هللا يضر قاؿ :قى ىاؿ رس ي ً
صلى هللاي ىعلىٍي ًو ىك ىسل ىمَ « :اي
وؿ هللا ى
ىي
َف قَػوم ِ
ت الْ َك ْعبَةَ ،فَأَل َْزقْػتُػ َها ِاب ْأل َْر ِ
ْت َ٢تَا
َعائِ َ
ضَ ،و َج َعل ُ
ك َح ِديثُو َع ْه ٍد بِ ِش ْر ٍؾ٢َ ،تََد ْم ُ
شةُ ،لَ ْوَال أ َّ ْ َ
َاببَػ ْ ِ
ث
ص َرتْػ َها َح ْي ُ
ت فِ َيها ِستَّةَ أَ ْذ ُر ٍع ِم َن ا ْٟتِ ْج ِر ،فَِإ َّف قُػ َريْ ً
ُتَ :اب ًاب َش ْرقِيِّاَ ،وَاب ًاب غَ ْربِيِّاَ ،وِز ْد ُ
شا اقػْتَ َ
بػنَ ِ
ت الْ َك ْعبَةَ » (ِ) .ووجو الداللة من اٟتديث :أف الكعبة أفضل كقف على كجو األرض كلو
َ
كاف تغيَتىا كإبدا٢تا ٔتا كصفو  كاجبان دل يًتكو ،فعلم أنو كاف جائزان ،كأنو كاف أصلح لوال ما
جائز يف اٞتملة (ّ).
ذكره من حداثف عهد قريش ابإلسبلـ ،فعيلم أف االستبداؿ ه

ِ -الدليل الثاين :ما ركاه أبو داكد عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما ،أف رجبلن قاـ يوـ الفتح،
ك مكةى ،أى ٍف أ ً ً ً
وؿ اَّللً ،إًًٌين نى ىذ ٍر ي ً ً ً
ت الٍم ٍق ًد ًس رٍك ىعتىػ ٍ ً
ُت،
فقاؿ :ىاي ىر يس ى
ى
ت َّلل إ ٍف فىػتى ىح اَّللي ىعلىٍي ى ى
يصلٌ ىي يف بػىٍي ى
ى
ً
ك إِذَ ْف»
ىع ىاد ىعلىٍي ًو ،فىػ ىق ىاؿَ « :شأْنُ َ
ص ِّل َى ُ
ص ِّل َى ُ
اىنَا» ،يمث أ ى
اىنَا» ،يمث أ ىىع ىاد ىعلىٍيو ،فىػ ىق ىاؿَ « :
قى ىاؿَ « :
(ْ) .فقد َّ
دؿ اٟتديث :على جواز إبداؿ جنس ا١تنذكر ٓتَت منو من نوعو ،كىذا يتناكؿ ٔتعناه
األعياف ا١توقوفة إذا ظهرت مصلحة االستبداؿ هبا على غَتىا.
ونوقش ىذا بػ :أف ىناؾ فرقنا بُت ما كجب يف الذمة من األفعاؿ كاألعياف ،كبُت ما تشخص
إبداؿ ٞتنس ما يف ال ًٌذمم ،ال يف ا٠تارج ا١تشخص ،كليسا متماثلُت.
كتعُت ،كما ذيكر ه
(ُ) انظر :أبو زىرة٤ ،تاضرات يف الوقف ،ص َُِ َِِ -

(ِ) مسلم ،صحيح مسلم ،مع شرح النووي (كتاب اٟتج ،ابب نقض الكعبة كبنائها ،حديث رقم ُّّّ ،ج ٓ ص ٖٗ)

(ّ) انظر :ابن تيمية٣ ،تموع الفتاوى ،ج ُّ ص ِْٓ فما بعدىا .ابن قاضي اٞتبل ،ا١تناقلة ابألوقاؼ وما وقف يف ذلك من
النزاع وا٠تبلؼ ،ص ُّٓ فما بعدىا.

(ْ) أبو داكد ،سنن أيب داود (كتاب األٯتاف كالنذكر ،ابب من نذر أف يصلي ببيت ا١تقدس ،حديث رقم َّّٓ) ،كصححو األلباين
كما يف سنن أيب داود ،حكم على أحاديثو كآاثره كعلق عليو :دمحم بن انصر الدين األلباين ،ص َٓٓ.
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وأجيب بػ :أنو ال فرؽ بينهما ،فإف ما كجب يف الذمة كإف كاف مطل نقا من كجو ،فهو
٥تصوص متميز عن غَته ابألكصاؼ ا١تعتربة فيو ،ك٢تذا دل يكن لو إبدالو أبقل منو ببل نزاع بُت
العلماء ،ك٬توز إبدالو ابلراجح مع كونو متميزان موصوفنا ،كمطل نقا شائعان (ُ).

ّ -الدليل الثالث :ما ركاه أبو داكد عن أيب بن كعب  ، قاؿ :بعثٍت النيب  مصدقان ،فمررت
(ِ)
فقلت لوًٌ :أد ابنة ٥تاض ،فإهنا
برجل ،فلما ٚتع رل مالو دل أجد عليو فيو إال ابنة ٥تاض  ،ي
صدقتك ،فقاؿ :ذاؾ ما ال لنب فيو كال ظهر ،كلكن ىذه انقة فتية عظيمة ٝتينة ،فخذىا ،فقلت
ك،
لو :ما أان آبخذ ما دل أكمر بو ،...اٟتديث ،كفيو :فقاؿ لو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص « :ذَ َ
اؾ الَّ ِذي َعلَْي َ
فَِإ ْف تَطََّو ْع َ ِ
آج َر َؾ َّ
ك» ،قاؿ :فها ىي ًذ ٍه اي رسوؿ هللا ،قد جئتك هبا
اَّللُ فِ ِيوَ ،وقَبِلْنَاهُ ِم ْن َ
ت ٓتَ ٍَْت َ
فخذىا ،قاؿ :فأمر رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بقبضها ،كدعا لو يف مالو ابلربكة (ّ)  .فقد َّ
دؿ اٟتديث:
على جواز إبداؿ جنس الواجب يف الزكاة ٔتا ىو خَته منو كأفضل ،بل دؿ على استحباب ذلك
كفضلو ،فكذلك اٟتاؿ يف الوقف(ْ).
ً
ً
ُت لىوي ًعٍن ىد
ْ -الدليل الرابع :ما ركاه مسلم عن عمراف بن حصُت  « أىف ىر يج نبل أ ٍىعتى ىق ستةى ٦تىٍليوك ى
اؿ ىغيػرىم ،فى ىدعا هبًًم رس ي ً
ً
ًً
ع
صلى هللاي ىعلىٍيو ىك ىسل ىم ،فى ىجزأ يىى ٍم أىثٍ ىبل ناث ،يمث أىقٍػىر ى
وؿ هللا ى
ىم ٍوتو ،ىدلٍ يى يك ٍن لىوي ىم ه ٍ ى ي ٍ ى ٍ ى ي
بىػٍيػنىػ يهم ،فىأ ٍىعتى ىق اثٍػنىػ ٍ ً
يدا» (ٓ) .وجو الداللة من اٟتديث :أنو إذا
ُت ،ىكأ ىىرؽ أ ٍىربىػ ىعةن ،ىكقى ىاؿ لىوي قىػ ٍونال ىش ًد ن
ٍ
قبل اإلقراع تعُت الثلث من كل كاحد،
دل يكن لو ماؿ سواىم فإ٪تا يٍن يف يذ عتقو يف ثلثهم ،فى ى
كالرسوؿ  كمل ىذا اإلعتاؽ ،فأعتق اثنُت منهم ،طلبان لعدـ تشقيص العتق ،فنقل ذلك إذل
(ُ) انظر :ابن تيمية٣ ،تموع الفتاوى ،ج ُّ ص ِْْ
(ِ) ابن ٥تاض كلد الناقة أيخذ يف السنة الثانية كاألنثى بنت ٥تاض كاٞتمع فيهما بنات ٥تاض؛ ٝتي بذلك ألف أمو قد ضرهبا الفحل
فحملت كٟتقت اب١تخاض كىن اٟتوامل ،كال يزاؿ ابن ٥تاض حىت يستكمل السنة الثانية ،فإذا دخل يف الثالثة فهو ابن لبوف.
الفيومي ،ا١تصباح ا١تنَت ،مادة " ٥تض" ،ص ُِٔ.

(ّ) أبوداكد ،سنن أيب داود (كتاب الزكاة ،ابب يف زكاة السائمة ،حديث رقم ُْٖٓ) كحسنو األلباين كما يف سنن أيب داود ،حكم
على أحاديثو كآاثره كعلق عليو :دمحم بن انصر الدين األلباين ،ص ِْْ.

(ْ) انظر :ابن تيمية٣ ،تموع الفتاوى ،ج ُّ ص ِْٗ .ابن قاضي اٞتبل ،ا١تناقلة ابألوقاؼ وما وقف يف ذلك من النزاع
وا٠تبلؼ ،ص ّْٓ.

(ٓ) مسلم ،صحيح مسلم ،مع شرح النووي (كتاب األٯتاف ،ابب من أعتق شركا لو يف عبد ،حديث رقم ُٖٔٔ ،ج ٔ ص
ُْٓ)
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الوجو األكمل ،كإذا كاف ىذا ىو اٟتكم ا١تتعُت إ٬تاابن يف اإلعتاؽ ،فؤلى ٍف تيبدؿ األعياف ا١توقوفة
عند رجحاف ا١تصاحل جو نازا أكذل كأحرل ،فإف السعي يف أكمل ا١تصلحتُت كأ٘تها أمر مطلوب
شرعان ،كاألحكاـ يف األكقاؼ مشاهبة لؤلحكاـ يف العتق؛ لكوف الوقف مشاهبان للتحرير كإزالة
ا١تًلك(ُ).
ٓ -الدليل ا٠تامس :ما ركاه الطرباين يف "ا١تعجم الكبَت"من حديث القاسم بن عبد الرٛتن ابن عبد
هللا بن مسعود ،عنو  أف عمر بن ا٠تطاب  كتب إذل سعد بن أيب كقاص ١ تا بلغو أف
ً ً
ً
ت الٍ ىم ًاؿ ًيف قًٍبػلى ًة
اج ىع ٍل بىػٍي ى
بيت ا١تاؿ الذم ابلكوفة نيقب « :أى ٍف اينٍػ يق ٍل الٍ ىم ٍسج ىد الذم ًابلت ىما ًري ًن ،ىك ٍ
ًً
ًً
ص وٌل » (ِ) .قاؿ ابن تيمية ( :إذا كاف ٬توز يف ا١تسجد
الٍ ىم ٍسجد ،فىًإنوي لى ٍن يىػىز ىاؿ ًيف الٍ ىم ٍسجد يم ى
يبدؿ بو غَتيه للمصلحة ،فى ىؤلى ٍف ٬توز
ا١توقوؼ الذم يوقف لبلنتفاع بعينو ،كعٍيػنيوي ٤تًتمةه شرعان ،أ ٍف ى
اإلبداؿ ابألصلح كاألنفع فيما يوقف لبلستغبلؿ أكذل كأحرل) اىػ (ّ).

اثلثاً :الرأي ا١تختار:

الذم يظهر رل  -كهللا أعلم -رجحاف االٕتاه الثاين الذم ٬تيز استبداؿ الوقف للضركرة كا١تصلحة
أيضان؛ لقوة أدلتو كسبلمتها من االعًتاض من جهة ،كالتساقو مع مقصود الشارع كمقصود الواقف من
حصوؿ النفع للموقوؼ عليهم ،كحصوؿ األجر للواقف من و
جهة أخرل.
كقد صدرت قرارات ىيئات الفتول يف بعض الببلد اإلسبلمية تؤيد االٕتاه الثاين ،منها :ما أجابت بو
دائرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية بديب عن حكم قياـ الواقف بتغيَت مكاف العقار الوقفي؛ ألنو يقع يف
منطقة يكثر فيها الفسق ،فأجابت( :إذا كاف الواقف يرل ا١تصلحة الكاملة يف بيع الوقف كاستبدالو
بغَته ٦تا ٭تقق ا١تصلحة كالغًٍبطة الظاىرة للموقوؼ عليهم ،فإنو ال حرج يف استبداؿ كقفو ذلك ،حيث
(ُ) انظر :ابن قاضي اٞتبل ،ا١تناقلة ابألوقاؼ وما وقف يف ذلك من النزاع وا٠تبلؼ ،ص ّٓٓ
(ِ) الطرباين ،ا١تعجم الكبَت ،حديث رقم ْٖٗٗ.

كقاؿ الشيخ الطريفي يف "التحجيل" ( :إسناده جيد إذل القاسم كدل يسمع من جده عبد هللا [بن مسعود]) اىػ.

انظر :الطريفي ،عبد العزيز بن مرزكؽ ،التحجيل يف ٗتريج ما مل ُٮت َّرج من األحاديث واآلاثر يف إرواء الغليل (الرايض :مكتبة

الرشد ،الطبعة :األكذل ُِِْ ،ىػ  ََُِ -ـ) ص ُِٓ

(ّ) انظر :ابن تيمية٣ ،تموع الفتاوى ،ج ُّ ص ِِٗ
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كاف ىو الواقف كا١تصلحة راجحة فيو بناءن على مذىب اإلماـ أٛتد بن حنبل ،كرأم أيب يوسف كما يف
ا١تناقلة ابألكقاؼ البن قاضي اٞتبل ،كىو رأم كثَت من العلماء ا١تتأخرين عند ٖتقق ا١تصلحة الراجحة يف
استبدالو بعقار مثلو) اىػ (ُ).
ً
كجو إليها ٓتصوص رغبة الواقف يف ىدـ الوقف
كمنها :ما أجابت بو دائرة اإلفتاء ا١تصرية عن سؤاؿ ٌ

كبناء آخر جديد؛ ألف البناء القائم الصاحل للسكن ال يتسع لكثَت من الناس ،فأجابت ّتواب مطوؿ،
كختمتو بقو٢تا( :إذا رأل انظر الوقف أف ا١تبٌت اٞتديد الذم سيتم استبداؿ الوقف بو سوؼ تتحق فيو
شركط االستبداؿ  -أبف يكوف أكثر ٖتقيقان للمصلحة بكل كجوىها من ا١تبٌت القدًن ىيئة كمساحة -فلو
و
اٞتديد ابلقدًن؛ عمبلن ٔتا ىو األصلح للوقف) اىػ (ِ).
حينئذ أف يستبدؿ
ى
كترجيح القوؿ ابٞتواز ال يعٍت فتح اجملاؿ للتصرؼ فيو حسب ما ٭تلو ١تن يتوذل أمره؛ كإ٪تا يتم ذلك
كفق ضوابط يتقيد هبا من أجل حفظ أصل الوقف ،كاحًتاـ شرط الواقف ،كضماف مصاحل ا١توقوؼ
عليهم ،كمن ىذه الضوابط أذكر ما أييت (ّ):
ُ -الضابط األوؿ :ثبوت م ِ
وجب االستبداؿ:
ُ
فبل يعترب منو إال ما دعت إليو الضركرة كا١تصلحة الراجحة.
كٯتكن التمثيل الستبداؿ الوقف من أجل الضركرة ْتالة خراب الوقف كامتناع إصبلحو كتعطل
منفعتو؛ فإهنا دكاع ضركرية كلية.
كمن شرط ا١تصلحة فيو أف تكوف معتربة يف الشرع ،كيرجع نفعها إذل أصل الوقف كا١توقوؼ عليو
ْتيث يتحقق ببدؿ الوقف الدكاـ كاألصل ،كيقوـ مقامو فيؤدم نفس مصلحتو أك مثلها أك أكرب
منها ٨تو أرض عارية تنقل كتبٌت كيصبح إيرادىا أكثر من مداخيل الوقف األصلي.
ِ -الضابط الثاين :إذف القاضي ا١تختص ابلوقف:
(ُ) انظر :العبيدم ،استبداؿ الوقف رؤية شرعية اقتصادية قانونية ،ص َُٓ
(ِ) ا١توقع الرٝتي لدائرة اإلفتاء ا١تصرية على االنًتنت:
http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=4650

(ّ) انظر :العمراين ،استبداؿ الوقف بُت ا١تصلحة واالستيبلء ،ص ُُِ فما بعدىا.
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كىذا الضابط صماـ أماف لسبلمة عملية استبداؿ الوقف ١تا يفًتض يف القضاء ا١تختص ابلوقف
خاصة من نزاىة كاستقامة؛ فإنو يفًتض فيو أف ال أيذف ابالستبداؿ إال إذا ثبت لديو ما يوجبو،
ك٭تقق مصلحة الوقف مثلها أك أحسن منها ،ككذا مصلحة من كقف عليهم إذا كانوا معينُت.
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الباب الثاين
النص احملقق
(كتاب الشركة إىل آخر كتاب الوكالة)
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كتاب الشركة
ٯتلك ِ
جنب يف ِ
ماؿ صاحبِو.
كل كاأل ِّ
اثناف َع ْيناً ،و ُّ
ىي ضرابف؛ شركةُ ِم ْلك :وىي أف َ
ِ
مسماة من
وشركةُ عقد :وركنُها
اىم َّ
اإل٬تاب ال َقبوؿ ،وشرطُها ُ
ُ
عدـ ما يقطعُها ،كشرط در َ

ِّ
الربح ألحد٫تا..........................................................................

كتاب الشركة (ُ) 

عيناً) ابلشراء ،أك ا٢تبة ،أك اإلرث ،أك اختلط
(ىي ضرابف :شركة ملك ،و ىو أف ٯتلك اثناف ْ
كاألجنب يف ماؿ صاحبو) يعٍت حكم ىذا النوع :أف كبلًّ منهما يف
كل
ما ي٢تما ْتيث ال ٯتكن التمييز (و ّّ
ِّ
ً
بيع أحد٫تا نصيبىوي من
يتصرؼ يف
نصيب صاحبو كاألجنيب ،فبل
ي
نصيب صاحبو إال إبذنو ،ك ٬توز ي
شريكو يف ٚتيع الصور ،كمن شريكو بغَت إذنو إال يف صورة ا٠تلط كاالختبلط؛ فإنو ال ٬توز إال إبذنو(ِ).

(وشركة عقد :و ركنها اإل٬تاب وال َقبوؿ) كىو أف يقوؿ أحد٫تا" :شاركتك يف كذا ككذا"،
سماةٍ من الربح ألحد٫تا) فإف ىذا
اىم ُم َّ
كيقوؿ اآلخر " :ي
قبلت" (وشرطها عدـ ما يقطعها كشرط در َ
الشرط يقطع الشركة؛ الحتماؿ أ ٍف ال يبقى بعد الدراىم ربح يشًتكاف فيو.
وتصرفاً ِ
وىي أربعةُ ٍ
أوجو :مفاوضة وىي شركةُ ُمتسا ِويَػ ْ ِ
تصح إال بُت
وديناً  ،فبل ُّ
ُّ
ُت ماالً
متَّ ِح َدي ِن حريةً وحلُماً ِ
وملَّةً..................................................................،
ُ ْ
ُ
(ُ) الشركة :لغة اختبلط النصيبُت فصاعدان ْتيث ال يتميز ،مث أطلق اسم الشركة على العقد كإف دل يوجد اختبلط النصيبُت.

انظر :الفيومي ،ا١تصباح ا١تنَت ،مادة "شرؾ" ،ص ُُٖ .اٞترجاين ،علي بن دمحم ،التعريفات ،ط ُ ( ،بَتكت :دار الكتب

العلميةَُّْ ،ىػ ُّٖٗ-ـ) ص ُِٔ .حيدر ،علي ،درر اٟتكاـ يف شرح ٣تلة األحكاـ ،تعريب :ا﵀امي فهمي اٟتسيٍت (بَتكت:
دار اٞتيلُُُْ ،ىػ ُُٗٗ -ـ) ،ج ّ ص ٔ
(ِ) كحقيقة الفرؽ بُت صورة ا٠تلط كاالختبلط كغَتىا من الصور ،كما يف "شرح فتح القدير"( :أف الشركة إذا كانت بينهما من
جائز من الشريك كاألجنيبٓ ،تبلؼ ما
كل منهما نصيبو شائعان ه
االبتداء أبف اشًتاي حنطة أك كراثىا كانت كل حبة مشًتكة بينهما ٍ
فبي يع وٌ
إذا كانت اب٠تلط كاالختبلط؛ ألف كل حبة ٦تلوكة ّتميع أجزائها ألحد٫تا ليس لآلخر فيها شركة ،فإذا ابع نصيبو من غَت الشريك ال
يقدر على تسليمو إال ٥تلوطان بنصيب فيتوقف على إذنوٓ ،تبلؼ بيعو من الشريك؛ للقدرة على التسليم كالتسلم) اىػ.
انظر :ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٔ ص ُْٓ
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(وىي أربعةُ ٍ
أوجو؛ مفاوضة(ُ) :وىي شركةُ ُمتسا ِويَػ ْ ِ
ُت ماالً) كا١تراد هبا :ا١تساكاة يف ا١تاؿ الذم
تصح فيو الشركة كال أبس بزايدة و
وتصرفاً) حىت لو ملك
ماؿ ال ٕترم فيو الشركة كالعركض كالعقارُّ ( ،
ِ
أحد٫تا تصرفان ال ٯتلكو اآلخر تفوت ا١تساكاةِ ( ،
وحلُماً) أم:
وديناً؛ فبل ُّ
تصح إال بُت ُمتَّح َديْ ِن ُحريةً ُ
بلوغان ( ِ
وملَّةً) أم ًدينان (ِ).
( )1ا١تفاكضة لغة :مفاعلةن من التفويض ،يقاؿ :فوض إليو األمر :صَته إليو كجعلو اٟتاكم فيو.
كٝتيت مفاكضةن :إما من التفويض ؛ ألف كل شر و
يك فيها يي ًٌ
كل حاؿ .كإما العتبار ا١تساكاة يف
فوض إذل صاحبو التصرؼ على ًٌ
رأس ا١تاؿ كالربح كالتصرؼ كغَت ذلك.
كيف االصطبلح ،اختلفت أقواؿ الفقهاء من أىل ا١تذاىب يف تعريفو على النحو اآليت:

اٟتنفية :ىي ما تضمنت ككالةن ككفالةن كتساكاين :ماالن كتصرفان كدينان.
ا١تالكية :ىي أف ٬تعل كل كاحد منهما لصاحبو أف يتصرؼ يف الغيبة ،كاٟتضور يف البيع ،كالشراء ،كالكراء ،كاالكًتاء.
الشافعية :أف يشًتكا ليكوف بينهما ما يكسباف كيرْتاف كيلزماف من غرـ ك٭تصل من غن وم .
اٟتنابلة :أف يي ًٌ
فوض كل منهما إذل صاحبو كل تصرؼ مارل كبدين من أنواع الشركة.

انظر :الفيومي ،ا١تصباح ا١تنَت ،مادة "فوض" ،ص ُْٖ .اٞترجاين ،التعريفات ،ص ُِٔ .ا١تنويف ،علي بن دمحم ،كفاية الطالب

الرابين على رسالة ابن أيب زيد القَتواين( ،مطبوع مع حاشية العدكم)ٖ ،تقيق :يوسف الشيخ دمحم البقاعي( ،بَتكت :دار الفكر،

ُُْْىػ ُْٗٗ -ـ) ج ِ ص َِْ .النوكم ،روضة الطالبُت وعمدة ا١تفتُت ،ج ْ ص َِٖ .البهويت ،منصور ،الروض ا١تربع
شرح زاد ا١تستقنع ،طِ( ،دمشق :دار البيافَُِْ ،ىػ ُٗٗٗ -ـ) ص ِٖٗ

(ِ) تفاكتت مذاىب الفقهاء يف مشركعية شركة ا١تفاكضة بناءن على اختبلفهم يف تعريفها:

فذىب اٟتنفية كا١تالكية إذل جوازىا يف اٞتملة ،مع اختبلفهم يف بعض الشركط التفصيلية ،فعلى سبيل ا١تثاؿ :يرل اٟتنفية أف من
شركط شركة ا١تفاكضة التساكم يف رؤكس األمواؿ مساكاةن اتمة يف االبتداء كاالنتهاء يف مدة بقاء الشركة ،كليس ذلك و
بشرط عند

ا١تالكية.

كشركة ا١تفاكضة عند اٟتنابلة على قسمُت :صحيحة :كىي ما كانت كفق التعريف السابق ٢تم ،كفاسدة :كىي أف ي ً
دخل الشركاء
ي

يف الشركة األكساب النادرة كوجداف لقطة أك ركاز أك مَتاث ،كما يلزـ أحد٫تا من ضماف غصب ،أك أرش جناية.

كمذىب الشافعية :أف شركة ا١تفاكضة ال تصح؛ بل قاؿ الشافعي رٛتو هللا( :كشركة ا١تفاكضة ابطلةه كال أعرؼ شيئان من الدنيا
يكوف ابطبلن إف دل تكن شركة ا١تفاكضة ابطلةن) اىػ.
انظر :حيدر ،درر اٟتكاـ ،ج ّ ص ّْٓ .ابن رشد ،دمحم بن أٛتد ،بداية اجملتهد وهناية ا١تقتصد ،طُ( ،بَتكت :دار ابن حزـ،

َُِْىػ ُٗٗٗ -ـ) ص َِٔ .الشافعي ،دمحم بن إدريس ،األـ (بَتكت :دار ا١تعرفةَُُْ ،قَُٗٗ-ـ) ،ج ٕ ص ُُْ.
البهويت ،الروض ا١تربع ،ص ِٖٗ.
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كل ديْ ٍن لزـ واحداً ٦تا
َّ
طعاـ أىلِ ِو وكسوهتم ،و ُّ
كل ٢تما إال َ
وتتضمن الوكالة والكفالةُ ،
وم َ
شًتى ٍّ
ٍ
ض ِمنَوُ اآلخر ..................
صح فيو الشركة كالشراء والبيع واالستئجار أو
ت ُّ
بكفالة أبم ٍر َ


كفيل عنو.
(وت َّ
كيل اآلخر ك ه
تضمن الوكالة والكفالة) يعٍت :كل من الشريكُت ك ي
كل ٢تما) يعٍت :ما يشًتيو كل منهما يقع على الشركة؛ فما شراه أحد٫تا يكوف
ُ
(وم َ
شًتى ٍّ
كشرائهما (إال طعاـ أىلو وكسوهتم) ،فإهنا تكوف لو خاصة ،إذ(ُ) معلوـ أف كبلًّ (ِ) منهما دل يقصد
اب١تفاكضة أف تكوف نفقتو كنفقة عيالو على شريكو ،كاالستثناء ا١تعلوـ بداللة اٟتاؿ كاالستثناء ا١تشركط
ابلقاؿ ،كللبائع أف يطالب ٙتن الطعاـ أيهما شاء؛ ا١تشًتم ابألصالة حيث ابشر بسبب االلتزاـ ،كصاحبىوي
ابلكفالة؛ ألنو كفل عندما لزمو ابلشرل(ّ) بسبب الشركة| ،كيرجع الكفيل من ا١تشًتم إ ٍف أدل من ماؿ
الشركة بقدر حصتو؛ ألف الثمن كاف عليو خاصةن كقد قي ً
ض ىي من ماؿ الشركة|(ْ).
ٍ
بكفالة أبم ٍر
صح فيو الشركة كالشراء ،والبيع ،واالستئجار ،أو
كل ديْ ٍن لَ ِزَـ واحداً ٦تا ت ُّ
(و ُّ
ا١تفاكضُت أجنبيان و
ٔتاؿ إبذف ا١تكفوؿ عنو يلزـ شريكو عند أيب
أحد
َ
ض ِمنَوُ اآلخر) يعٍت :لو ىك ًف ىل ي
ٍ
حنيفة(ٓ) ،كقاال(ٔ) :ال يلزمو .قيدان بػ الكفالة اب١تاؿ؛ ألف كفالتو ابلنفس ال تلزـ شريكو اتفاقان ،كقيػي ػًٌد بػ

(ُ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "إذا" كىو خطأ.
(ِ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "كاف" كىو خطأ.

(ّ) الشرل كالشراء :ٯتد كيقصر ،كالقصر أشهر .انظر :الفيومي ،ا١تصباح ا١تنَت ،مادة "شرل" ،ص ُُٗ
(ْ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب)
(ٓ) أبو حنيفة (تَُٓ :ىػ) :ىو النعماف بن اثبت ،إماـ اٟتنفية ،الفقيو اجملتهد ا﵀قق ،أحد األئمة األربعة عند أىل السنة ،كاف
يبيع ا٠تز كيطلب العلم يف صباه ،مث انقطع للتدريس كاإلفتاء ،رأل الصحايب اٞتليل أنس بن مالك  ،كٝتع خلقان من التابعُت منهم:
عطاء ابن أيب رابح كانفع موذل ابن عمر ،قاؿ مالك -يصفو( :-رأيت رجبلن لو كلمتو يف السارية أف ٬تعلها ذىبان لقاـ ْتجتو) اىػ،
عياؿ يف الفقو على أيب حنيفة) اىػ.
كقاؿ الشافعي( :الناس ه
انظر :القرشي ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية ،ج ُ ص ْٗ فما بعدىا .الزركلي ،األعبلـ ،ط ُٓ ج ٖ ص ّٔ.

(ٔ) ا١تقصود بذلك صاحبا اإلماـ أيب حنيفة :دمحم بن اٟتسن الشيباين كأبو يوسف القاضي ،ف ػ ػػ :دمحم بن اٟتسن (تُٖٗ:ىػ) :ىو
أبو عبد هللا دمحم بن اٟتسن بن فرقد الشيباين ،أصلو من دمشق من قرية حرستا ،من أعبلـ ا١تذىب اٟتنفي ،فقيو ٣تتهد ٤ت ٌدث ،نشأ
ابلكوفة كتتلمذ أليب حنيفة ً
ٝتعت عن دمحم بن اٟتسن ًكقٍر بىع وَت،
كصحبو ،كعنو أخذ الفقو كعن أيب يوسف القاضي ،قاؿ الشافعي ( :ي
ى
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وبغَت أم ٍر ال ،وىو الصحيح.
صح فيو الشركة ،وقبض صارت الشركة عناانً ،ويف
ث أح ُد٫تا أو ُو ِىب لو ما ت ُّ
وإف َوِر َ
الع ْر ِ
ض والعقا ِر بقيت مفاوضةً.
َ

األمر؛ ألهنا لو دل تكن ابألمر ال تلزـ صاحبو اتفاقان٢ .تما :إف الكفالة تربع ،كتربع ً
ا١تفاكضُت
أحد
=
ٍ
ٌه ٌي
ىي
ي
تربعه ابتداءن ،لكنها ٕتارةه بقاءن؛ لكوهنا أبمر ا١تكفوؿ عنو(ُ).
ال يلزـ اآلخر .كلو :أف الكفالة ٌ
(وبغَت أم ٍر :ال ،وىو الصحيح) (ِ).

كفيو احًتاز عند لزكـ ديٍ ون و
بسبب ال تصح فيو الشركة كاٞتناايت كالنكاح كا٠تلع؛ أبف كانت ا١ترأة
عقدت عقد ا١تفاكضة مث خالعت مع زكجها ،كالصلح عن دـ عمد ،ككالنفقة :فإنو ما يلزـ أحد٫تا من
األرش كبدؿ ا٠تلع كالصلح ال يلزـ اآلخر؛ ألهنا دل تدخل ٖتت ا١تفاكضة؛ لكوهنا ليست بتجارة.
صح فيو الشركة) كالدراىم ك الداننَت (وقبض صارت
ث أح ُد٫تا أو ُو ِىب لو ما ت ُّ
(وإف َوِر َ
الشركة عناانً) يعٍت :تبطل ا١تفاكضة كتصَت عناانن؛ ألف ا١تساكاة فيما يصلح رأس ماؿ الشركة شرط يف
أيت رجبلن ٝتينان أفهم منو ،...ككاف إذا تكلم يخيًٌل لك أف القرآف أنزؿ بلغتة) اىػ ،من آاثره العلمية" :اٞتامع الكبَت" " ،اٞتامع
كما ر ي
ً
السَت الكبَت"  " ،اآلاثر" " ،اٟتجة على أىل ا١تدينة".
الصغَت"ٌ " ،
ك أبو يوسف (تُُٖ :ىػ) :ىو يعقوب بن إبراىيم بن حبيب بن يحبيش األنصارم الكويف ،اإلماـ اجملتهد ،العبلمة ا﵀ ٌدث،
كصاحب أيب حنيفة ،ىكًرل ا لقضاء لثبلثة خلفاء :ا١تهدم كا٢تادم كىاركف الرشيد .من آاثره العلمية " :ا٠تراج"  " ،أدب
تلميذ
ي
القاضي".
انظر :القرشي ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية ،ج ّ ص ُِِ فما بعدىا /ج ّ ص ُِٔ  .الزركلي ،األعبلـ ،ج ٔ ص

َٖ /ج ٖ ص ُّٗ.

(ُ) انظر :الكاساين ،أبوبكر بن مسعود ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،طّ( ،بَتكت :دار إحياء الًتاث العريب) ج ٓ ص
ٖٗ
اتبع
(ِ) فيو إشارة إذل نفي ما ذىب إليو شراح اٞتامع الصغَت من عدـ التفرقة بُت ما إذا كانت أبمره أك بغَت أمره ،كصاحب ا٢تداية ى
ما ذىب إليو غَته من التفرقة بينهما.
انظر :البابريت ،دمحم بن ٤تمود ،شرح العناية على ا٢تداية (مطبوع هبامش فتح القدير البن ا٢تماـ)( ،بَتكت :دار الفكر .د .ت)
ج ٔ ص ُْٔ
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الع ْر ِ
ض(ُ)) أم :يف إرث العرض
ا١تفاكضة ابتداءن كبقاءن ،كقد فاتت؛ إذ اآلخر اليشاركو فيما أصابو( .ويف َ
(والعقار بقيت مفاوضةً)؛ ألف ا١تساكاة فيما ال يصلح رأس ماؿ الشركة ليست بشرط ابتداءن ،فبل يٯتنع
بقاءن.

ض -بسكوف الراء :-فما خالف الثمنُت الدراىم كالداننَت ًمن متاع الدنيا
الع ٍر ي
(ُ) ا ىلعىر ي
ض -ابلتحريك : -متاع الدنيا كحطامها ،كأما ى
كأاثثها ،كٚتعو يعيركض.
انظر :ابن منظور ،لساف العرب ،مادة "عرض" ،ج ٕ ص َُٕ.
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ِ
صح ببعض مالو.....
كل ٕتارة أو يف نوع ،وال يتضمن الكفالة ،وي ُّ
وعنَا ٌف :وىو شركةٌ يف ِّ

صح فيو الشركة) كالدراىم كالداننَت (وقبض صارت
ث أح ُد٫تا أو ُو ِىب لو ما ت ُّ
(وإف َوِر َ
عناانً) يعٍت :تبطل ا١تفاكضة كتصَت عناانن؛ ألف ا١تساكاة فيما يصلح رأس ماؿ الشركة شرط يف ا١تفاكضة
الع ْر ِ
ض) أم :يف إرث العرض (والعقار
ابتداءن كبقاءن ،كقد فاتت؛ إذ اآلخر ال يشاركو فيما أصابو( .ويف َ
بقيت مفاوضةً)؛ ألف ا١تساكاة فيما ال يصلح رأس ماؿ الشركة ليست بشرط ابتداءن ،فبل يٯتنع بقاءن.
(ُ)
( ِ
وعنَا ٌف) معطوؼ على قولو مفاكضة (وىو شركة يف كل ٕتارة أو يف نوع) يعٍت :شركة العناف

نوعاف ،عاـ :كىو شركة يف كل ٕتارة .كخاص :كىو شركة يف نوع كالرقيق أك الثوب أك غَت ذلك .كٝتي
شركة العناف بو؛ ألف كل ك و
احد منهما جعل ىعنىاف التصرؼ يف بعض ا١تاؿ إذل صاحبو .كقيلٝ :تي بو؛
رض ٢تما يف ىذا |القدر كال يثبت |(ِ) على العموـً ،من قو٢تم :عن ،أم ىعرض ٢تما يف
ألنو شيءه ىع ى
ىذا كظهر.
تضمن الكفالة) ،ألف الكفالة تثبت يف ا١تفاكضة ٖتقيقان للمساكاة ،كال مساكاة يف العناف
(وال ي َّ
صح) العناف (ببعض مالو) أم :ببعض ا١تاؿ ًمن أحد٫تا دكف البعض.
(وي ُّ

(ُ) العًناف يف اللغةً :من عن يعن :إذا ظهر أمامك ،جاء يف لساف العرب :شركة العناف :شركة يف شيء خاص دكف سائر أموا٢تما؛
ض فاشًتايه كاشًتكا فيو.
كأنو عن ٢تما شيءه أم ىعىر ى
يك التصرؼ يف ماؿ الغَت كما ٯتلك التصرؼ يف الفرس بعًنانو،
كقيل :شركة العناف :مأخوذة من ًعناف الدابة؛ ألنو ٯتلك هبا الشر ي
كقيل :بينهما شركة عناف :إذا اشًتكا على السواء؛ ألف العًناف طاقاف مستوايف.
كيف االصطبلح :شركة العًناف :ىي ما تضمنت ككالة فقط ال كفالة ،كتصح مع التساكم يف ا١تاؿ دكف الربح كعكسو ،كبعض
ا١تاؿ كخبلؼ اٞتنس.

انظر :ابن منظور ،لساف العرب ،مادة "عنن" ،ج ُّ ص ِّٗ .الفيومي ،ا١تصباح ا١تنَت ،مادة "عنن" ،ص ُْٔ .ابن ٧تيم

 ،البحر الرائق ،ج ٓ ص ِٖٗ.
(ِ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب)
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ماليهما ،دوف ِّ
الربح،
ومع فضل ماؿ أحد٫تا ،وتساوي ْ
ضل ِ
ماليهما دوف الربح) (ُ).
(ومع ف ْ
ماؿ أحد٫تا ،وتساوي ْ

(ِ)
ا١تالُت إ٪تا يصح إذا يش ًرط العمل عليهما ،أك
كيف "ا٠تانية"  :شرط التفاضل يف الربح مع تساكم ٍ
على من(ّ) يش ًرط لو فضل الربح ،فإف يش ًرط العمل على أقلًٌهما رْتان ال ٬توز ،فالربح ٢تما على قدر
ً
بح فضل و
ما٢تما(ْ)؛ ألف الربح ال يستحق إال و
ً
و
ماؿ كال
ر
فضل
لصاحب
ليس
ك
،
عمل
بضماف
أك
ٔتاؿ
و
ى ي ى
ي
ضما يف و
عمل(ٓ).

(ُ) أم :يصح عقد الشركة مع التفاضل يف رأس ا١تاؿ كالتساكم يف الربح ،كما تصح مع التساكم يف رأس ا١تاؿ كالتفاضل يف الربح،
لكن ذلك مقيد أبف ييشًتط األكثر رْتان للعامل منهما أك ألكثر٫تا عمبلن ،أما لو شرطاه للقاعد أك ألقلهما عمبلن فبل ٬توز.

انظر :ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ْ ص َِٓ
(ِ) الفتاكل ا٠تانية لػ قاضيخاف (تِٓٗ :ىػ) :كىو اٟتسن بن منصور بن أيب القاسم بن ٤تمود بن عبد العزيز األي ىكز ىجٍندم ال ىف ٍر ىغاين،
ً
صححو قاضيخاف مقد هـ على تصحيح غَته؛ ألنو فقيو نفس) اىػػ ،لو" :شرح
اإلماـ الكبَت ا١تعركؼ بقاضيخاف ،قاؿ ابن قطلوبغا( :ما يي ٌ
اٞتامع الصغَت" ،كالفتاكل ا١تسماة بػ "الفتاكل ا٠تانية" أك "فتاكل قاضيخاف".
انظر :القرشي ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية ،ج ِ ص ّٗ .اللكنوم ،الفوائد البهية يف تراجم اٟتنفية ،ص ُُُ
(ّ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "ما".
(ْ) انظر :قاضيخاف ،فتاوى قاضيخاف ،ج ِ ص ُّٔ

(ٓ) توضيح ىذه الفقرة كما يف "العناية شرح ا٢تداية" للبابريت:
 إف شرطا العمل عليهما كشرطا التفاكت يف الربح مع التساكم يف رأس ا١تاؿ جاز كيكوف الربح بينهما على ما شرط  -كإفعمل أحد٫تا دكف اآلخر. -
 كأما إذا شرطا العمل على أحد٫تا: oفإف شرطا الربح بينهما على قدر رأس ما٢تما :جاز كيكوف ماؿ الذم ال عمل عليو بضاعةن عند العامل لو رْتو
كعليو كضيعتو.
 oكإف شرطا الربح للعامل أكثر من رأس مالو :جاز أيضا على الشرط كيكوف ماؿ الدافع عند العامل مضاربةن.
 oكإف شرطا الربح للدافع أكثر من رأس مالو :ال يصح الشرط ،كيكوف ماؿ الدافع عند العامل بضاعةن لكل كاحد
منهما ربح مالو كالوضيعة بينهما على قدر رأس ما٢تما أبدان.
راجع :البابريت ،شرح العناية على ا٢تداية ،ج ٔ ص ُْٕ
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وكوف ماؿ أحد٫تا دراىم واآلخر داننَت ،وببل خلط.

(وكوف ماؿ أحد٫تا دراىم واآلخر داننَت) ككذا ًمن أحد٫تا دراىم بيض ً
كمن اآلخر يسود(ُ).
كقاؿ زفر(ِ) كالشافعي(ّ) :ال ٬توز ذلك ً
٥تتلفي اٞتنس(ْ)( ،و ببل خلط) (ٓ).
ن
م
ٍ
(ُ) دراىم الفضة اليت كاف الناس يتعاملوف هبا قدٯتان على نوعُت :بغلية :كتسمى أيضان سود كافية؛ لقلة الفضة ككثرة النحاس فيها
كالستيفائها الوزف األساسي للدرىم ،كطربية عتق :كىي دراىم مستديرة ٚتيلة الشكل متقنة الوزف كالقطر ،كىي أصغر قطران من البغلية.

انظر :ا١تناكم ،دمحم بن عبد الرؤكؼ ،النقود وا١تكاييل وا١توازينٖ ،تقيق :د.رجاء ٤تمود السامرائي( ،العراؽ :دار الرشيد للنشر،

ُٖٗٗـ) ص ْٓ
(ِ) زفر بن ىذيل (تُٖٓ :ق) :ىو زفر بن ا٢تذيل بن قيس العنربم البصرم ،اإلماـ صاحب اإلماـ ،قاؿ أبو حنيفة( :ىذا زفر بن
ا٢تذيل إماـ من أئمة ا١تسلمُت كعلم من أعبلمهم ىف شرفو كحسبو ً
كعلمو) اىػ.
ىه
انظر :القرشي ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية ،ج ِ ص ٔٗٓ .اللكنوم ،الفوائد البهية يف تراجم اٟتنفية ،ص ُِّ.
(ّ) الشافعي (تَِْ :ق) :ىو دمحم بن إدريس ،أحد األئمة األربعة عند أىل السنة ،كلد يف غزة بفلسطُت يً
كٛتل منها إذل مكة كىو
ي
ابن سنتُت ،برع يف الشعر كاللغة كأايـ العرب مث أقبل على الفقو كاٟتديث ،كأفىت كىو ابن عشرين سنة ،قاؿ عبد هللا بن أٛتد بن
حنبل( :قلت أليب :أم رجل كاف الشافعي فإين ٝتعتك تكثر من الدعاء لو؟ فقاؿ :اي بٍت،كاف الشافعي كالشمس للدنيا ككالعافية
للبدف ،ىل ٢تذين من ىخلىف أك عنهما ًمن ًعوض؟!) اىػ ،من مصنفاتو" :ا١تسند" ك"أحكاـ القرآف" ك"الرسالة" يف أصوؿ الفقو ،ك
"اختبلؼ اٟتديث".
انظر :ابن خلكاف ،أٛتد بن دمحم ،وفيات األعياف وأنباء أبناء الزمافٖ ،تقيق :إحساف عباس( ،بَتكت :دار صادر ،د.ت) ج

ْ ص ُّٔ .الزركلي ،األعبلـ ،ج ٔ ص ِٔ

ط ،كال ٯتكن ذلك إال يف ا١تاؿ
(ْ) أم :يشًتط لصحة ا١تالُت اتفاؽ ا١تالُت يف اٞتنس عند زفر كالشافعي ،بناءن على أف خلط ا١تالُت شر ه
الواحد ،كيتفرع على ذلك أف ال تصح الشركة إف اختلف اٞتنس كالدراىم كالداننَت أك الصفة كالصحاح كا١تكسرة.
ط ا١تالُت ليس و
بشرط ،كسيأيت بيانو.
كعند اٟتنفية كاٟتنابلة :ال ييشًتط لصحة الشركة اتفاؽ ا١تالُت يف اٞتنس؛ ألف خل ى
ً
ككًروؽ من اآلخر.
كقاؿ ا١تالكية :تصح الشركة بذىبُت أك ىكرقىػ ٍُت اتفق صرفهما ككزهنما كجودهتما أك رداءهتما ،ال بذىب من جانب ى

انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،ج ٓ ص ٕٗ .النوكم ،روضة الطالبُت  ،ج ْ ص ِٕٕ .الدسوقي ،دمحم

بن أٛتد ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت ،ط ُ( ،بَتكت :دار الفكرُِْٔ ،ىػ ََِٓ -ـ) ج ّ ص ّٗٓ .ابن قدامة،

ا١تغٍت ،ج ٕ ص ُِٓ

(ٓ) أم :ال ييشًتط خلط ا١تالُت ،خبلفان لزفر كالشافعي.
كجو قوؿ زفر كالشافعي :أف الشركة تينبئ عن االختبلط ،كال يتحقق ذلك مع ٘تيز ا١تالُت ،كما ىلك قبل ا٠تلط ًمن أحد ا١تالُت
يهلك من ماؿ صاحبو خاصة كىذا ليس من مقتضى عقد الشركة.
ط؛ كالوكالة.
كا١تذىب عند اٟتنفية كاٟتنابلة :ال ييشًتط خلط ا١تالُت؛ ألف الشركة عق هد على التصرؼ فلم يكن من شرطو ا٠تل ي
76

وكلّّ مطالب بثمن م ْش ِريِو ال غَت ،ثَّ رجع على شر ِ
أداه ِمن مالو.
ْتصتِ ِو منو إ ْف َّ
يك ِو َّ
َ ّ
ََ َ
ٌ

ِ
ِ
تعامل الناس هبما.........
وال تَص َّحاف إال ابلنقدين والفلوس النافقة والتّرب والنُّقرة إف َ
مطالب بثمن َم ْش ِريِّو ال غَت) يعٍت :ال ييطالىب اآلخر؛ بناء على أف العناف ال يتضمن
(وكلّّ
ٌ
الكفالة (ثَّ رجع على شر ِ
أداه ِمن مالو).
ْتصتِ ِو منو) ًمن الثمن (إ ْف َّ
يك ِو َّ
ََ َ

(وال تَ ِ
ص َّحاف) أم :شركة ا١تفاكضة كالعناف (إال ابلنقدين والفلوس(ُ) النافقة(ِ) والتِّرب(ّ)) من
الدراىم كالداننَت ػ كىو ما يكوف غَت مضركب ػ (والنُّػ ْقرة) (ْ) كىي :فضة غَت مضركبة (إف تعامل الناس

هبما) (ٓ).

كعند ا١تالكية :ا١تعتمد يف ا١تذىب أف الشركة تنعقد ٔتا يدؿ عليها عرفان ،سواء كاف ذلك ابلقوؿ أك ابلفعل كخلط ا١تالُت أك هبما
ط ا١تالُت كلو حكمان مثل أف يكوف ا١تاالف يف صندكؽ ك و
احد كأيديهما عليو.
معان ،كقاؿ سحنوف :ييشًتط خل ي
ي

انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،ج ٓ ص ٕٗ .الدسوقي ،حاشية الدسوقي ،ج ّ ص ّٗٓ  .النوكم،

روضة الطالبُت  ،ج ْ ص ِٕٕ .الشربيٍت ،مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا١تنهاج ،ج ِ صِٖٗ .ابن قدامة ،ا١تغٍت ،ج ٕ
ص ُِٔ.
ضيركبىة من غَت الذ ىىب ىكالٍ ًفضة.
(ُ) الفلوسٚ :تع فىػ ٍلس :يعملةه يتعامل هبىا ىم ٍ

٣تمع اللغة العربية ،ا١تعجم الوسيط (القاىرة :مكتبة الشركؽ الدكلية ،ط ُِْْٓ ،ىػ ََِْ-ـ) ،مادة "فلس" ،ص ََٕ
ت ىكير ًغب فيها.
(ِ) النافقة :الرائجةٓ ،تبلؼ الكاسدة ،من نػى ىف ىقت السلعة تىػٍنػ يفق نىفاقان :إذا ىغلى ٍ
انظر :ابن منظور ،لساف العرب ،ج َُ ص ّٕٓ
(ّ) التًٌرب :قيل :الذىب كلو ،كقيل :ىو من الذىب كالفضة كٚتيع جواىر األرض من النحاس كالص ٍف ًر كالشبى ًو كالزجاج كغَت ذلك .قاؿ
ابن األعرايب ( :التًٌٍرب :ال يفتات من الذىب كالفضة قبل أف ييصاغا ،فإذا صيغا فهما ذىب كفضة) اىػ.
ا١تطرزم ،أبو الفتح انصر الدين ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعربٖ ،تقيق٤ :تمود فاخورم ك عبد اٟتميد ٥تتار ،طُ (حلب :مكتبة
أسامة بن زيدُّٗٗ ،ىػ ُٕٗٗ -ـ) ،مادة "نفق" ،ج ُ ص ََُ .ابن منظور ،لساف العرب ،مادة "نفق" ،ج ْ ص ٖٖ
(ْ) النػ ٍقرة :ىي القطعة ا١تذابة من الذىب كالفضة ،كيقاؿ" :نيقرة فًضة" للبياف.
ا١تطرزم ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب ،مادة "نقر" ،ج ِ ص ُِّ

(ٓ) كعليو :فإف الشركة ال تصح ابلعركض كال اب١تكيل كا١توزكف قبل ا٠تلط ّتنسو ،كأما بعده فكذلك يف ظاىر الركاية فيكوف ا١تخلوط
شركة ملك ،كقاؿ دمحم :شركة عقد ،كأثر ا٠تبلؼ يظهر عند التساكم يف ا١تالُت كاشًتاط التفاضل يف الربح :فعند أيب يوسف ال يستحق
زايدة الربح بل ً و
بح بينهما على ما شرطا.
لكل كاحد منهما من الربح بقدر ملكو ،كعند دمحم الر ي
ٌ
ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ْ ص َِٓ
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نصف َعر ِ
ِ
بنصف َع ْر ِ
ض اآلخر.
ضو
َ
وابلع ْرض بعد أف ابع كلّّ َ ْ

ماؿ أحد٫تا ي ِ
وىبلؾ ما٢تما أو ِ
بطلُها ،وىو على صاحبو  -قبل ا٠تلط ىلك يف يده أو يف
ُ
ُ

يد اآلخر ،-وبعد ا٠تلط عليهما،


ً
نصف َعر ِ
ِ
بنصف َع ْر ِ
ض اآلخر)
ضو
( َ
ابلع ٍرض (بعد أف ابع كلّّ َ ْ
وابلع ْرض) أم :كتىصحاف ى
كل ك و
احد منهما مشًتكان بينهما شركة ًم ٍلك ،مث يعقداف عقد
إف كاف قيمتها متساكية ،حىت صيػىر ى
ماؿ ًٌ
الشركة إف شاءا مفاكضة كإف شاءا عناانن ،فتصَت العيركض رأس ماؿ الشركة ،كإف كاف قيمتهما متفاكتة
أبف تكوف قيمة متاع أحد٫تا ألفان كقيمة اآلخر ألفُت يبيع صاحب األقل ثلثي متاعو بثلث متاع اآلخر،
فيكوف الربح بقدر ا١تلك كيكوف كل منهما ككيبلن عن اآلخر .كإ٪تا يكوف الربح ىنا بقدر ا١تلك؛ ألف
الربح ىنا ٪تاء ا١تاؿ ٓتبلؼ ما إذا كاف رأس ا١تاؿ أحد النقدين ،فإف الربح حينئذ ييستى ىحق ابلشرط.
(ُ)

وىبلؾ ما٢تما) أم :ماؿ الشركة (أو ماؿ أحد٫تا) قبل الشراء (يبطلها) أم الشركة؛ ألف
( ُ
ا١تعقود عليو يف عقد الشركة ا١تاؿ ،كىبلؾ ا١تعقود عليو يبطل العقد( ،وىو على صاحبو) أم :ا٢تبلؾ
كل ك و
ً
احد منهما قبل
على صاحب ا١تاؿ (قبل ا٠تلط ىلك يف يده ،أو يف يد اآلخر)؛ ألف ر ى
أس ماؿ ًٌ
ا٠تلط و
ابؽ على مالو (وبعد ا٠تلط عليهما) يعٍت :يهلك من ماؿ الشركة؛ ألنو ال يتميز ،فييجعل ا٢تبلؾ
من ا١تالُت.

ابلعركض.
(ُ) ىذه ىي اٟتيلة يف ٕتويز الشركة ي

البابريت ،شرح العناية على ا٢تداية ،ج ٔ ص ُْٕ
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ْتصتو من
فم ْش ِريُّو ٢تما ،ورجع على اآلخر َّ
فإف ىلك ماؿ أحد٫تا بعد شراء اآلخر ٔتالو َ
ْتصتو
ٙتنو ،وإف ىلك قبل شراء اآلخر :إف وَّكلو حُت الشركة صر٭تاً فمشريُّو ٢تما شركة ِملك ورجع َّ

من ٙتنو ،وإال فلو.


فم ْش ِريُّو ٢تما) يعٍت :يكوف ا١تشًتل(ُ) فيهما
(فإف ىلك ُ
ماؿ أحد٫تا بعد شراء اآلخر ٔتالو َ
(ِ)
الشرل ،فبل يتغَت اٟتكم هببلؾ ماؿ
على ما شرطا؛ ألف ا١تلك كقع مشًتكان بينهما لقياـ الشركة كقت ًٌ
اآلخر بعد ذلك( ،ورجع على اآلخر) أم :رجع ا١تشًتم على الذم ىلك مالو (ْتصتو من ٙتنو).

(وإف ىلك) أحد ا١تالُت (قبل شراء اآلخر) مث اشًتل اآلخر ٔتالو شيئان(:إف وَّكلو حُت الشركة

صر٭تاً) أبف يقوؿ كل منهما لصاحبو :كل ما اشًتيتو اب١تاؿ الذم معك فاشًت(ّ) نصفو رل (فمشريو ٢تما
شركة ملك)؛ ألف الشركة إف بطلت فالوكالة ا١تصرحة هبا قائمةه ،فكاف مشًتكان ْتكم الوكالة شركة ملك،

(ورجع ْتصتو من ٙتنو)( ،وإال فلو) أم| :إف|(ْ) دل يصرح [بػ ػ ػ]ػالوكالة فيها كاف ا١تشًتل للذم اشًتاه
خاصة.

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

كيف نسخة (ب) "ا١تشرم".
ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "كقعت" كىو خطأ.
ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "فاشًتم" كىو خطأ.
ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).
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ِ
وا١تاؿ يف ِ
ضع وي ِ
ِ
يدهِ أمانةٌ.
ب ويُوّكِ َلُ ،
ع ويُ َ
ود َ
ضا ِر َ
ولكل من شريكي مفاوضة وعناف أف يُػ ْب َ ُ
ٍّ
ٍ
ٍ
وعناف أف ي ِ
بض َع (ُ)) أم :يعطي من ماؿ الشركة رجبلن كيشًتط
مفاوضة
شريكي
ولكل من
ُ
( ٍّ
ْ

ويضارب) أم يدفع ا١تاؿ مضاربة؛
ويودع)؛ ألنو معتاد كمتعارؼ عند التجار( ،
أف يكوف كل الربح لو ( َ
َ
و
مضموف يف الذمة ،فى ىؤلى ٍف يكوف لو أف يستأجر ىمن
ألف لو أم يستأجر ىمن يتصرؼ يف ماؿ الشركة أبج ور
يتصرؼ فيو ببعض ما ٭تصل بعملو بدكف أف يكوف مضموانن يف الذمة أكذل.

كعن أيب حنيفة :أنو ليس لو ذلك(ِ) ،ألنو نوع شركة؛ إذ ا١تضارب يصَت شريكان يف الربح ،كليس
غَته؛ ألف الشيء ال يتضمن مثلىوي.
ألحد الشر ٍ
يكُت أف يشارؾ ى
كالصحيح :ىو األكؿ(ّ)؛ ألف الدفع مضاربةن لتحصيل ًٌ
الربح ال إلثبات الشركة قصدان؛ فتكوف
ا١تضاربةي دكف الشركة ،فلهذا جاز ا١تضاربة دكهنا.
ِ
يكي العناف
(ويُوّكل) أجنبيان ابلبيع كالشرل ك٨تو٫تا؛ ألهنا من توابع التجارة ،كلكن ليس ألحد شر ٍ

ا١تفاكضُت ذلك؛ ألنو كاف ٯتلك اإلبقاء كاالستبقاء من نصيب شريكو
أف يرىن كيرهتن ،ككاف ألحد
ٍ
حقيقةن ،فيملكو حكمان ،كال كذلك شركة العناف.
ِ
كل من الشريكُت (أمانةٌ) حىت ال يضمنو ببل تع ٌود.
( ُ
وا١تاؿ يف يده) أم :يف يد وٌ

(ُ) اإلبضاع :دفع ا١تاؿ آلخر ليعمل فيو على أف يكوف الربح لرب ا١تاؿ كال شيء للعامل.
انظر :ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ْ ص َٗٓ

(ِ) اختلف الركاية عن أيب حنيفة يف مسألة :ىل للشريك أف يدفع ماؿ الشركة مضاربة؟
فركل دمحم بن اٟتسن عنو :أف للشريك دفع ماؿ الشركة مضاربة ،كركل اٟتسن بن زايد عنو :ليس لو ذلك.
انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،ج ٓ ص ِٗ.

(ّ) انظر :ا١ترغيناين ،علي بن أيب بكر ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي( ،مطبوع مع فتح القدير)( ،بَتكت :دار الفكر .د .ت) ،ج ٔ
ص ُّٖ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ْ ص َٗٓ
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ٍ
خياط وصبَّاغ ،وتقبَّبل
يشًتؾ صانعاف كخياطُت ،أو
الصنائع والتَّقبُّل :وىي أف
َ
وشركةُ َّ
(ُ)
صحت وإف ُش ِرط العمل نصف ِ
ُت َ
ألجر بينهما َّ
وا١تاؿ أثبلاثً ،ولَ ِزَمهما كبلً َع َم ٌل قَبِلَوُ
العمل[ ،و] ا ُ
أح ُد٫تا،

(شركة الصنائع والتقبُّل) (ِ) معطوؼ على قولوً :
كعناف (وىي) أم :شركة الصنائع  -كتسمى

األجر
شركة التقبل كاألعماؿ( -أف يشًتؾ صانعاف كخيّ ْ
اطُت أو خيّاط وصباغ ،وتقبَّبل العمل [و] ُ
وا١تاؿ) أم :األجرةي بينهما (أثبلاثً)؛ ألف
العمل نصفُت ُ
صحت وإف ُش ِر َ
بينهما َّ
ط) ،أم" :إف" للوصل ( ُ
ىذا الربح بدؿ العمل كىو متفاكت يف القيمة ،فيصح التفاكت يف بدلو .كىذا النوع من الشركة قد يكوف
ًعناانن ،كقد يكوف يمفاكضةن عند استجماع شرائطهما؛ إلمكاف ٖتقق مقتضى ا١تفاكضة يف األعماؿ كما يف
األمواؿ .كيف العًناف من ىذه الشركة ٬توز شرط التفاضل من ا١تاؿ(ّ) ا١تستفاد ابلعمل مع شرط التساكم
يف العمل ،كالقياس :أف ال ٬توز ،كىو قوؿ زفر(ْ).
(ٓ)
كنصف ابلكفالة ،ألف العمل ىنا كالثمن
نصف ابألصالة
(ولَ ِزَم ُه َما كبلِّ َع َم ٌل قَبِلَوُ أح ُد٫تا)
ه
ه

يف الشركة يف ا١تاؿ ،ككما يرجع على شريكو ىناؾ ابلثمن يرجع عليو ىنا ابلعمل ،لكن رجوعو إف أمكن
=
قبل العمل؛ إذ بعد الفراغ منو امتنع تضمينو
ِ
ب األجر ويربأ الدافع َّ
عمل
ابلدفع إليو،
ُ
ب كلّّ ابلعمل ،ويطال ُ
فيطالَ ُ
والكسب بينهما ،وإف َ
أح ُد٫تا فقط.

(ُ) زايدة حرؼ "ك" يقتضيها السياؽ ،كدل ترد يف نسخة (أ) ،كال نسخة (ب) .
ً
كع ىمليوي :الصٍنعة .كالتقبل :قبوؿ الشيء على كجو
صٍنعان ابلفتح كالضم :ىعملىوي ،ى
(ِ) الصنائع لغةًٚ :تع صنعة ،يقاؿ :صنع الشيءى ى
يقتضي ثوااب كا٢تدية ،كالتقبل يف عرؼ الفقهاء :االلتزاـ بعقد ،يقاؿ تقبلت العمل من صاحبو إذا التزمتو بعقد.
كيف االصطبلح :شركة الصنائع كالتقبل :ىي أف يشًتؾ صانعاف كا٠تياطُت ،أك خياط كصباغ ،كيقبل العمل كاف األجر بينهما.

انظر :الفَتكز آابدم ،دمحم بن يعقوب ،القاموس احمليطٖ ،تقيق :مكتب ٖتقيق الًتاث يف مؤسسة الرسالة ،ط ٖ( ،بَتكت:

مؤسسة الرسالة ُِْٔ ،ىػ  ََِٓ -ـ) مادة "صنع" ،ص ّٕٗ .ا١تناكم ،عبد الرؤكؼ بن اتج ،التوقيف على مهمات التعاريف،

ط ُ( ،القاىرة :عادل الكتبَُُْ ،ىػَُٗٗ-ـ) ص َُٓ .اٞترجاين ،التعريفات ،ص ُِٔ.
(ّ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) زايدة كلميت "من ا١تاؿ" كىو خطأ.
(ْ) انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،ج ٓ ص ٖٔ.
(ٓ) ا١تثبت من نسخة (أ)  ،كيف نسخة (ب) "كلزـ كل عمل قبلو أحد٫تا".
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ِعنا ٌف.


وشركةُ الوجوه :وىي أف يشًتكا ببل ٍ
ومطلَ ُقها
ماؿ ليشًتاي بوجههما ويبيعا
ُّ
فتصح مفاوضة ُ

(فيطالَب كلّّ ابلعمل ،ويطالِب ابألجر) أم :يطالب كل ك و
أحد٫تا( ،ويربأُ
احد أجر ىع ىم ول ىع ًملىوي ي
ُ
ُ
ي ي
كل ك و
الدافع) أم :دافع األجر ( َّ
األجر (بينهما
احد منهما( ،
ُ
والكسب) أم :ي
ابلدفع إليو) أم :إذل ًٌ
على ما ُش ِرط و إ ْف َع ِمل أح ُد٫تا فقط).
(وشركةُ الوجوه) ىذا ىو الرابع من أقساـ شركة |شركة العقود ،كتسمى )ُ(| :شركة ا١تفاليس،
(وىي أف يشًتكا ببل ٍ
ماؿ ليشًتاي بوجو٫تا ويبيعا ،فتصح مفاوضةً) أبف يذكر لفظ ا١تفاكضة ،كال بد
ومطلَ ُقها) أم :مطلق الشركة
منو؛ ألف ىذا اللفظ يمغ ون عن تعداد شرائطها أك بياف ٚتيع مقتضياهتا ( ُ
ا١تتعارؼ.
(عناف)؛ ألنو ا١تتعارؼ ،كا١تطلىق ينصرؼ إذل ى

(ُ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).
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شراء؛ فإف شرطا مناصفةَ ا١تُ ْشتَػ َرى أو ُمثالتَو ِّ
ط
فالربح كذلك ،وشر ُ
كيل اآلخر يف ال ِّ
وكلّّ و ُ
ِ
الفضل ابطل.

و
كيل اآلخر يف الشراء) فيما يشًتيو .كيف "ا﵀يط"(ُ) :إذا اشًتل
(وكلّّ) أم :كل كاحد منهما (و ُ
مشًتؾ
أحد شريكي العناف ما ىو من جنس ٕتارهتما كأشهد عند الشراء أنو يشًتيو لنفسو فهو ى
بينهما(ِ)؛ ألف كل كاحد منهما فيما كاف من جنس ٕتارهتما يف النصف ٔتنزلة الوكيل بً ًشىرل العُت،
كالوكيل بشرل ع و
يشًتم لنفسو إذا دل يشًته ابلعيركض أك ٓتبلؼ جنس الثمن الذم
ُت بعينو ال ٯتلك أف
ى
ٝتاه ا١توكل ،فكذا ىذا.
(ّ)

(فإف شرطا مناصفةَ ا١تُ ْشتَػ َرى أو مثالثتو فالربح كذلك .وشرط الفضل ابطل) أم| :إف |
شرطا(ْ) أف يكوف ا١تشًتل بينهما نصفُت أك أثبلاثن ،كربح ً
ائد على قدر ملكو فذلك الشرط
أحد٫تا ز ي
ى
ي
بح يكوف بقدر ا١تاؿ.
ابطل؛ ألف الر ى

(ُ) أم ا﵀يط الربىاين لػ ٤تمود بن أٛتد بن عبد العزيز بن مازة البخارم ا١ترغيناين (ت ُٔٔ :ىػ) ،من أكابر فقهاء اٟتنفية .ع ٌده ابن
ىك ىماؿ ابشا من اجملتهدين يف ا١تسائل ،أخذ العلم عن أبيو كعن عمو الصدر الشهيد ك٫تا عن أبيهما عبد العزيز بن عمر بن مازة،
ككلهم كانوا صدكر العلماء األكابر ،من مصنفاتو" :ذخَتة الفتاكل" ،ك "ا﵀يط الربىاين" ،ك "تتمة الفتاكل".
انظر :اللكنوم ،الفوائد البهية يف تراجم اٟتنفية ،ص ّّٔ .الزركلي ،األعبلـ ،ج ٕ ص ُُٔ

(ِ) العبارة إذل ىنا من "ا﵀يط الربىاين" مع تقدًن كأتخَت يف األلفاظ ،كما بعدىا ليست من ا﵀يط ،فتكوف من كبلـ الشارح ابن
ملىك ،كهللا أعلم.
راجع :ابن مازة٤ ،تمود بن أٛتد ،احمليط الربىاين يف الفقو النعماينٖ ،تقيق :عبد الكرًن سامي اٞتندم ،ط ُ (بَتكت :دار

الكتب العلميةُِْْ ،ىػََِْ -ىػ) ج ٔ ص ّٗ.
(ّ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).
(ْ) ا١تثبت من نسخة (ب)  ،كيف نسخة (أ) "شرط".
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[فصل يف الشركة الفاسدة (ُ)]

تصح َّ
الشركةُ يف االحتطاب ،واالحتشاش ،واالصطياد ،وما
وال ُّ
لكل فلو ،وما أخذاهُ
حصل ٍّ
َ
٤تمد ،وال
أجر مثلِ ِو ابلغاً ما بل َغ عند َّ
معاً فلهما نصفُت ،وما حصل لو إبعانة اآلخر فلو ،ولآلخ ِر ُ
نصف ٙتنِ ِو عند أيب يوسف .وال يف االستسقاء  -أبف كاف ِ
اد على ِ
ألحد٫تا بغل ،ولآلخر راوية،
يز ُ
أجر مثل ما لآلخر.
واستقى أح ُد٫تا -و
ُ
الكسب للعامل ،وعليو ُ


تصح َّ
الشركةُ يف االحتطاب) كىو قطع ا٠تشب (واالحتشاش ،واالصطياد ،وما حصل
(وال ُّ

لكل فلو)؛ ألف الشركة تتضمن الوكالة ،كالتوكيل يف أخذ ا١تباح ابطل ،فبل تثبت الشركة ،فيكوف ا١تلك
ٍّ
لآلخذ( ،وما أخذاه معاً فلهما نصفُت)؛ ألف االستواء يف سبب االستحقاؽ كىو األخذ ي ً
وجب
ي
االستواءى يف االستحقاؽ( ،وما حصل لو إبعانة اآلخر) أبف يقطع أحد٫تا ك٬تمع اآلخر (فلو) أم
أجر مثلو ابلغاً ما بلغ عند دمحم)؛ ألف قيمة
اٟتطب للقاطع كالصيد لآلخذ( ،و َ
للمعُت ( ُ
لآلخر) أم ي
اٟتطب ٣تهوؿ كالرضا ابجملهوؿ لى ٍغ هو فيسقط( ،وال يُزاد على نصف ٙتنو) ،أم على نصف قيمة اٟتاصل

(عند أيب يوسف) ؛ ألنو رضي بو ،كما ال يتجاكز عن ا١تسمى يف اإلجارة الفاسدة (ِ).

(وال يف االستسقاء(ّ)) أم :ال تصح الشركة يف االستسقاء؛ ألنو ينعقد على إحراز ا١تباح (أبف

(ْ)
بغل ،ولآلخر راوية(ٓ)(ٔ) واستقى أحد٫تا ،والكسب للعامل ،وعليو أجر مثلو =
كاف ألحد٫تا
ٌ

(ُ) الشركة الفاسدة :ىي اليت فاهتا شرط من شرائط الصحة.

الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،ج ٓ ص َُْ.

(ِ) الكاساين ،مرجع سابق ،ج ٓ ص ٖٔ .

(ّ) االستسقاء :طلب السقيا ،كالشركة فيو فسرىا ىنا الشارح أبف يكوف ألحد٫تا بغل كلآلخر راكية بغرض السقيا للناس.
ابن منظور ،لساف العرب ،مادة "سقي" ،ج ُْ ص َّٗ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ْ ص ُٖٓ

(ْ) ا١تثبت من نسخة (ب)  ،كيف نسخة (أ) "أحد٫تا".
(ٓ) ا١تثبت من نسخة (ب)  ،كيف نسخة (أ) "ركاية" كىو خطأ.
(ٔ) الراكية :مزادة ا١تاء من ثبلثة جلود ،كما تيطلق على كل داب وة ييستقى ا١تاء عليها.

ا١تطرزم ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب ،مادة "ركل" ،ج ُ ص ّْٓ .الفيومي ،ا١تصباح ا١تنَت ،مادة "ركل" ،ص ْٗ
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ٔتوت ِ
الشر ِ
الشركةُ ِ
ِّ
أحد َّ
وتبطل َّ
بح يف َّ
الشريكُت ،وبلحاقِو
كة الفاسدةِ على قد ِر ا١تاؿ.
والر ُ
ُ
ماؿ اآلخ ِر ببل إذنِو فإ ْف أَ ِذ َف كلّّ لِ ِ
مرتداً إذا قُ ِ
ِ
اٟترب َّ
صاحبِ ِو فأدَّاي
بدا ِر
ضي بو .ومل يُػ َز ّؾ أح ُد٫تا َ
ض ِمن الثَّاين وإف ج ِهل ِ
ط غَته.
ض ِم َن ُكلّّ قِ ْس َ
أبداء األ ََّوؿ .وإف أَدَّاي معاً َ
والء َ َ
ً
َ َ

= لآلخر) ،يعٍت عليو أجر مثل الراكية(ُ) إذل صاحب البغل ،كإف كاف صاحب الراكية فعليو أجر
البغل؛ ألنو استوىف منفعة ملك الغَت بعقد فاسد فيجب أجر ا١تثل.
( ِّ
بح أثبلاثن:
بح يف الشركة الفاسدة على ق ْدر ا١تاؿ) حىت لو كاف ا١تاؿ نصفُت ى
والر ُ
كشىر ىط الر ى
فالشرط ابطل  ،كيكوف ًٌ
اتبع للماؿ.
الربح نصفُت؛ ألف الربح ه
ه
الشركةُ ِ
ٔتوت أحد َّ
وتبطل َّ
تبطل اب١توت( ،وٟتاقِ ِو
الش ْ
( ُ
ريكُت)؛ ألهنا تتضمن الوكالةى ،كالوكالةي ي
بدار اٟترب مرتداً إذا قضى بو) أم اٟتاكم بلحاقو؛ ألنو ٔتنزلة ا١توت.

و
ِ
انئب عن صاحبو يف التجارة
(ومل يُػ َز ّؾ أح ُد٫تا َ
ماؿ اآلخ ِر ببل إذنو)؛ ألف كل كاحد منهما ه
ً
ِ ِ
ِ
والء) أم :على
كاستنماء ا١تاؿ ال يف أداء الزكاة( ،فإ ْف أَذ َف كلّّ لصاحبِو) أبف ٌ
يؤدم زكاتو عنو (فأدَّاي ً
ض ِمن الثاين) لؤلكؿ عند أيب حنيفة (وإف جهل) "إف للوصل" .يعٍت :كإف دل يعلم (أبداء
التعاقب ( َ
ًً
ض ِم َن كلّّ منهما قسط غَته)
ض ًم ىن كإال ال (وإف َّ
أداي معاً َ
األوؿ) أك علم .كعند٫تا :إف علم أبدائو ى
أم :نصيب صاحبو ىعلً ىم أك دل يعلم عند أيب حنيفة .كعند٫تا :ال يضمن؛ ألنو أتى ٔتا أيمر بو كىو
التمليك من الفقَت ،كىو كاف يف كسعو ،ال كقوع ا١تؤدل زكاة؛ لتعلقو بنية ا١توٌكًل حىت يقع زكاة ،فلو نول
ا١توٌكًل كدل ينو الوكيل جاز ،ك ابلعكس ال ٬توز.

كلو :أنو أمره أبداء الزكاة كم ً
ط الفرض عن ًذمتو ،كقد سقط أبداء ا١توٌكًل ،فبل ييتصوير
وجبيوي سقو ي
ي
ً
ا﵀ل ،كذا ال ٮتتلف ابلعلم
سقوطو أبداء الوكيل ،فصار أداءي ا١توٌك ًل عزالن للوكيل يحكمان؛ لفوات ًٌ
كاٞتهل(ِ).

(ُ) ا١تثبت من نسخة (ب)  ،كيف نسخة (أ) "ركاية" كىو خطأ.

(ِ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٔ ص ُٔٗ .ا١توصلي ،عبد هللا بن ٤تمود ،االختيار لتعليل ا١تختار ،قدـ لو
كعلق عليو :ىيثم خليفة مطيعي ،ط ُ( ،بَتكت :ا١تكتبة العصريةُِّْ ،ىػ ََِِ -ـ) ج ّ ص ُِ.
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شريكو ليطأىا فهي لو ببل شيء وأ ِ
مفاوض أَمةً إبذف ِ
ُخ َذ كلّّ بثمنِها.
وإف شرى
ٌ َ

(وإف شرى مفاوض أمةً إبذف شريكو ليطأىا فهي لو ببل شيء ،وأ ِ
ُخ َذ كلّّ بثمنها) أم :للبائع
ٌ
أف ييطالًب الثمن ًمن أيًٌهما شاء؛ ألف ا١تفاكضة تتضمن الكفالة ،ىذا عند أيب حنيفة .كقاال :يرجع عليو
بنصف الثمن(ُ).
قيػ ػيػًد بػ اإلذف؛ ألنو لو كاف بدكنو فهي على الشركة اتفاقان.
٢تما :إنو نىػ ىق ىد الثمن ًمن ماؿ الشركة ،فيضمن لشريكو نصفو كما لو اشًتل طعامان لنفسو كنقد

ٙتنو ًمن ماؿ الشركة.

ولو :أف اإلذف ابلشراء للوطء صار أبداء الثمن من ماؿ الشركة ،كبو صار كاىبان نصيبو؛ ألف
الوطء ال ٭تل إال اب١تلك ،كدل يذكر العوض ،فكاف ٘تليكان بغَت عوض؛ فكأنو قاؿ" :اش ًًت جاريةن بيننا كقد

كىبت لك نصيبي منها"؛ فبل يرجع بشي وءٓ ،تبلؼ الطعاـ؛ ألنو ًمن اٟتوائج األصلية فهي يمستثناة
ي
داللةن(ِ).


(ُ) انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،ج ٓ ص َُُ.

(ِ) انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،ج ٓ ص َُُ .ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٔ ص ُٖٗ.
ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ْ ص ِِٓ
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كتاب الوقف
َّصد ُؽ(ُ) اب١تنف ػ ِ
ُت على ِ
عة كالعاريَّة .وعند٫تا :ىو حبس الع ِ
ىو حبس الع ِ
ملك الواقف والت ُّ
ُت
ُ
ُ
ملك ِ
على ِ
هللا تعاىل؛ ..............................................................


كتاب الوقف (ِ) 
(ىو حبس العُت على ملك الواقف ،والتصدؽ اب١تنفعة كالعاريَّة) عند أيب حنيفة ،كىو ا١تذكور

(ّ)
جائز إٚتاعان إال أنو غَت الزـ عنده
يف "األصل"  ،فبل ٬توز الوقف أصبلن عنده ،كاألصح :أنو ه
كالعارية(ْ) فيباع كيوىب( .وعند٫تا :ىو حبس على ملك هللا تعاىل) يعٍت :يزكؿ ملك الواقف عنو

إذل هللا [عز كجل] على كجو تعود منفعتو إذل العباد؛ فيلزـ كال يباع.

=

(ُ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "كتصدؽ".
(ِ) أصل معٌت الوقف يف لغة العرب ىو اٟتبس.
أما الوقف يف االصطبلح الفقهي فلو عدة تعريفاتٗ ،تتلف ابختبلؼ مذاىب الفقهاء يف بعض أحكاـ الوقف كجزئياتو ،فقد
عرفو اٞترجاين من اٟتنفية بنحو ما تقدـ يف الشرح ،كعرفو ابن عرفة من ا١تالكية أبنو" :إعطاء منفعة شيء ،مدة كجوده ،الزمان بقاؤه يف
ملك معطيو كلو تقديران" ،كعرؼ ا٠تطيب الشربيٍت من الشافعية الوقف أبنو" :حبس و
ماؿ ٯتكن االنتفاع بو ،مع بقاء عينو ،بقطع
مباح م و
و
وجود" ،أما اٟتنابلة فقد عرفو ابن قدامة أبنوٖ" :تبيس األصل كتسبيل الثمرة".
التصرؼ يف رقبتو ،على
مصرؼ و
كالتعريف ا١تختار ىو تعريف اٟتنابلة؛ لوجازتو كداللتو على ا١تقصود ،فضبلن عن موافقتو للسنة النبوية.

انظر :الفَتكز آابدم ،القاموس احمليط ،مادة "كقف" ،ص َٖٔ .اٞترجاين ،التعريفات ،ص ِّٓ .الرصاع ،دمحم بن قاسم ،شرح

حدود ابن عرفةٖ ،تقيق :دمحم أبو األجفاف ك الطاىر ا١تعمورم ،ط ُ( ،بَتكت :دار الغرب اإلسبلميُّٗٗ ،ـ ) ص .539

الشربيٍت ،مغٍت احملتاج ،ج ِ ص .َُٓ :ابن قدامة ،ا١تغٍت ،ج ٖ ص ُْٖ.

(ّ) الذم كجدتو يف كتاب "األصل" ا١تطبوع حديثان – بعد ذكر حديث عمر بن ا٠تطاب  ا١تشهور يف كقفو أرضان ٓتيرب -قاؿ دمحم
بن اٟتسن ( :كهبذا أنخذ .إف تصدؽ بذلك يف حياتو كصحتو كاف من ٚتيع مالو ،كإذا تصدؽ يف مرضو كاف ذلك من ثلثو .كأما أبو
حنيفة فكاف ال ي٬تيز ذلك إال أف ٬تعلو كصية بعد موتو) اىػ.
راجع :الشيباين ،دمحم بن اٟتسن ،كتاب األصلٖ ،تقيق :د .دمحم يوينوكالن ،ط ُ (بَتكت :دار ابن حزـُّّْ ،ىػَُِِ -ـ)

ج ُِ ص ٔٗ
(ْ) العارية لغة :منسوبة إذل العارة ،كىو اسم من اإلعارة ،يقاؿ :أعرتو الشيء أعَته إعارة كعارة.
كاصطبلحان٘ :تليك ا١تنفعة ببل بدؿ.

ابن منظور ،لساف العرب ،مادة "عور" ،ج ْ ص ُٗٔ .اٞترجاين ،التعريفات ،ص ُْٔ.
87

فلو وقف على الفقراء ،أو(ُ) بػٌت ِ
ِ
أو
،
ا
ابط
ر
أو
بيل
الس
لبٍت
ان
خا
و
أ
ة
قاي
س
أرضوُ مقربةً
ً
َّ
ً
ً
جعل َ
ََ
َ
ملك ِ
ا١تالك عنو  -وإف علَّ َق ٔتوتِِو ٨تو" :إف ُّ
الصحيح -إالَّ:
ال ُ
مت فقد وقفت" يف َّ
يزوؿ ُ

=

٭تكم بو حاكم...............................................................،
أف َ

٢تما :أف اإلنساف ٭تتاج إذل صدقة دائمة على كجو ال يرد عليو النقص ،كذا يف لزكمو .كٯتكن أف

يقاؿ :يزكؿ ملكو إذل هللا كا١تسجد .كلو :أف غرضو التصدؽ ٔتنفعة مالو ،كذا يقتضي بقاءه على ملكو،

ال زكالو عنو ،حىت يصَت تصدقان عنو كما يف العوارم(ِ) .كالفتول على قو٢تما(ّ).

(فلو وقف على الفقراء أو بٌت ِسقاية أو خاانً لبٍت السبيل أو رابطاً ،أو جعل أرضو مقربةً ال
يزوؿ ملك ا١تالك عنو  -وإ ْف علَّق ٔتوتو ٨تو" :إف ُّ
مت فقد وقفت" ،يف الصحيح )-احًتز بو عما

ييقاؿ ا٠تبلؼ يف جواز الوقف؛ ألف ا١تنفعةى معدكمةه ،كالتصد يؽ اب١تعدكـ غَتي جائ وز عنده ،كالصحيح :أنو
جائز إٚتاعان كا٠تبلؼ يف اللزكـ(ْ) .كيف التعليق اب١توت ركايتاف عنو ،يف رك و
اية :يصَت الزمان ،ك يف ركاية:
ال ،كاختار يف ا١تنت ىذا(ٓ).
و
٣تته ود
(إال أف ٭تكم بو ٌ
حاكم) فحينئذ يزكؿ ملك الواقف عنده؛ ألف القاضي إذا قضى يف ٤تى وٌل ى
ا١تتورل ،مث يرجع ٤تتجان بعدـ اللزكـ ،فيقضي القاضي
فيو ينفذ ،كطريقو :أف ييسلًٌم الواقف ما كقفو إذل ًٌ
ابللزكـ ،فيلزـ .كلو كاف حكما رجبلن ،فحكم اٟتاكم بلزكـ الوقف :فالصحيح أنو ال يرتفع ا٠تبلؼ،
كللقاضي أف ي ً
=
بطلىو.
ي

(ُ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "كبٌت".

(ِ) انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،ج ٓ ص ِّٔ .ا١توصلي ،االختيار لتعليل ا١تختار ،ج ّ ص ْٖ .الزرقا،
أحكاـ األوقاؼ ،ص ِٗ فما بعدىا.

(ّ) انظر٣ :تموعة من علماء ا٢تند ،الفتاوى ا٢تندية ،تصحيح كمراجعة دمحم بك اٟتسيٍت ،ط ُ (دمشق :دار النوادرُّْْ ،ىػ -
َُِّـ) ج ِ ص َّٓ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ْ ص ّْٓ

(ْ) انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،ج ٓ ص ِّٔ .ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٔ ص ُْٓ.
ا١توصلي ،االختيار لتعليل ا١تختار ،ج ّ ص ْٖ.
(ٓ) انظر :ا١تراجع السابقة.
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ٍ
ابلصبلة فيو وصلَّى واح ٌد  -وإف ُج ِع َل ٖتتو
وإالَّ يف
مسجد بٍُِت وأُفْ ِرَز بطريقو وأُ ِذ َف للنَّاس َّ
ِ
ابلصبلةِ فيو فبل.
ط دا ِرهِ مسجداً ،وأ ُِذ َف َّ
جعل لغ َِتىا أو وس َ
سرداب؛ ١تصاٟتو ،-وإف َ

ذكر الطحاكم(ُ) :لو كقف يف مرض موتو فهو عنده كا١تضاؼ إذل ما بعد ا١توت فيلزـ حىت ييعترب
=
كا١تباش ًر يف صحتو حىت ال يلزـ كال ٯتنع اإلرث؛
من ثلث مالو ،كالصحيح :أف ما ابشره يف مرضو
ى
ً
كل ا١تاؿ ،كذا يف "الكايف" (ِ) (ّ).
كالعارية .كعند٫تا :يلزـ ،كييعترب من الثلث ،كالوقف يف الصحة من ًٌ
ٍت وأُفْ ِرَز بطريقو وأُ ِذف للنَّاس ابلصبلة فيو وصلَّى واح ٌد) فإنو يزكؿ ملكو
(وإال يف مسجد بُِ َ
عنو عنده ،ك كذا عند دمحم يف رك و
اية :لتعذر فصل الكل ،فناب الواحد عن الكل فيما ىو حقهم؛
للتعذر(ْ) .كيف رك و
اية عن أيب حنيفة كدمحم :يشًتط الصبلة ّتماعة ،كىو الصحيح؛ ألف ا١تساجد تبٌت

إلقامة الصلوات فيها ّتماعة ،فبل يصَت مسجدان قبل حصوؿ ىذا ا١تقصود(ٓ)( .وإف ُجعل) "إف" للوصل
ِ
بيت يػيتخ يذ ٖتت األرض؛ للتربيد(ٔ) (١تصاٟتو) أم ١تصاحل
للوصل (ٖتتو س ْرداب) -بكسر السُت -ه
ً
السرداب ٦تلوكان ألحد (وإف ُج ِع َل لغَتىا)
ا١تسجد ،كما يف مسجد بيت ا١تقدس؛ ألنو حينئذ ال يكوف ٌ
للصبلة فيو فبل) أم :ال يكوف مسجدان ،كلو
أم لغَت مصاحل ا١تسجد (أو وسط داره مسجداً و أُ ِذف َّ

ص ًحب ا١تزين كتفقو بو،
(ُ) الطحاكم (ِِٗىػ ُِّ -ىػ) :ىو أٛتد بن دمحم بن سبلمة ،أبو جعفر الطحاكم الفقيو اإلماـ اٟتافظ ،ى
مث ترؾ مذىبو كصار حنفي ا١تذىب ،من مؤلفاتو" :أحكاـ القرآف"" ،بياف مشكل اآلاثر"" ،ا١تختصر ىف الفقو" كغَتىا.
انظر :القرشي ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية ،ج ُ ص ُِٕ .اللكنوم ،الفوائد البهية ،ص ٗٓ.

(ِ ) ا١تراد ابلكايف عند اإلطبلؽ ىو" :الكايف شرح الوايف" ،كبل٫تا لػ :أيب الربكات حافظ الدين النسفي (تَُٕ :ىػ)  :عبد هللا بن
ً
ا١تتأخرين ،صاحب التصانيف ا١تفيدة ىف الفقو كاألصوؿ ،لو "كنز الدقائق" كلو "ا١تنار" ىف أصوؿ الفقو.
أٛتد بن ٤تمود ،ي
أحد الزىاد ٌ
انظر :القرشي ،مرجع سابق ج ِ ص ِْٗ



(ّ) انظر :السرخسي ،ا١تبسوط ،ج ُِ ص ِٕ .الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،ج ٓ ص ِّٔ.

(ْ) انظر :ا١توصلي ،االختيار لتعليل ا١تختار ،ج ّ ص ِٓ .ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٔ ص ِّّ .ابن عابدين ،حاشية ابن
عابدين ،ج ْ ص ّٓٓ

(ٓ) انظر :ا١تراجع السابقة

(ٔ) انظر :الزبيدم ،دمحم بن دمحم بن عبد الرزاؽ ،اتج العروس من جواىر القاموس ،راجعو٣ :تموعة من ا﵀ققُت( ،الكويت :مطبعة
حكومة الكويتُّٖٓ :ىػ ُٗٔٓ -ـ) ج ّ ص ْٔ
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بيعو ،كإف مات يورث عنو؛ ألف ا١تسجد ما يكوف خالصان ﵁ [عز كجل] كال يبقى حق العبد متعلًٌقان
أبسفلو.
زوؿ ِ
صح
وعند أيب
يوسف ي ُ
سليموُ إىل ِّ
وقبضوُ شرط؛ في ُّ
بنفس القوؿ ،وعند َّ
َ
ا١تتويلُ ،
٤تمد بت ُ
الوالية ِ
ِ
شاء عند
ط أف
وج ْع ُل غلَّ ِة الوقف(ُ) أو
َ
لنفسو ،وشر ُ
ُ
وقف ا١تشاع َ
يستبدؿ بو أرضاً أخرى إذا َ
خاصة...............................................................
أيب
َ
يوسف ّ

ا١تتويل،
(وعند أيب يوسف :يزوؿ) ملك الواقف عن الوقف (بنفس القوؿ ،وعند دمحم :بتسليمو إىل ِّ
وجعل) أم :صح جعل (غلَّ ِة
وقبضوُ شر ٌ
ط ،في ُّ
ُ
صح وقف ا١تشاع) ىذا فركع االختبلؼ ا١تذكور ( ُ
الوالية ِ
ِ
يستبدؿ بو أرضاً أخرى إذا شاء عند أيب يوسف خاصة) (ِ):
ط أف
الوقف ،أو
َ
لنفسو ،وشر ُ

أما كقف ا١تشاع؛ فؤلف القسمة من تتم ًة القبض ،كأصل القبض عنده ليس و
بشرط ،فكذا تتمتيوي.
ي
ً ًً
العُت ابلوقف تزكؿ عن ملكو إذل هللا [عز كجل]؛ فا١تنافع ٖتدث
جعل الغلة لنفسو؛ فؤلف ى
كأما ي
على ملكو تعاذل ،فصار شارطان لنفسو ما ﵁ تعاذل ،فيصح ،كبو قالت مشائخ بلخ(ّ) ،كعليو الفتول(ْ)؛
ترغيبان للناس يف الوقف.

(ُ) ا١تشاع :ىو ا١تلك ا١تتعلق ّتزء نسيب غَت معُت من ٣تموع الشيء مهما كاف اٞتزء كبَتان أك صغَتان .كمعٌت عبارة ا١تؤلف" :فيصح
كقف اٟتصة الشائعة مطلقان  -سواء أكاف أصلها
كقف ا١تشاع ،كجعل غلة الوقف  ...لنفسو" :أنو ٬توز على رأم اإلماـ أيب يوسف ي
قاببلن للقسمة أك غَت قابل -كما ٬توز اشًتاط الواقف غلةى كقفو لنفسو مدة حياتو.
الزرقا ،مصطفى أٛتد ،ا١تدخل الفقهي العاـ ،ط ُ (دمشق :دار القلمُُْٖ ،ىػ ُٖٗٗ -ـ) ج ُ ص ِّٓ .الزرقا أحكاـ

األوقاؼ ،ص ّّ.

(ِ) الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،ج ٓ ص ِّٖ فما بعدىا .ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٔ ص

َِِ فما بعدىا .الزرقا ،أحكاـ األوقاؼ ،ص ِّّٗ -
أجل مدف خراساف كأذكرىا كأكثرىا خَتا كأكسعها غلٌة ،ينسب إليها خلق كثَت من أىل العلم
(ّ) بلخ :مدينة مشهورة ٓتراساف ،من ٌ
كالفضل ،منهم اٟتسن بن شجاع بن رجاء البلخي اٟتافظ ركل عنو البخارم كأبو زرعة الرازم.
انظر :اٟتموم ،ايقوت بن عبد هللا ،معجم البلداف ،ط ِ (بَتكت :دار صادرُٗٗٓ ،ـ) ج ُ ص َْٖ

(ْ) انظر :ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٔ ص ِِٕ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ْ ص ِٖٓ
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كأما جعل الوالية لنفسو؛ فؤلنو أقرب الناس إذل ىذا الوقف ،فيكوف أحق لواليتو .أال ترل أف
صب ا١تؤذف .كلو شرط الوالية لنفسو ككاف متػ ىهمان
ابينى ا١تسجد أكذل إبقامة مصاحل ا١تسجد كعمارتو كنى ٍ
ً
و
=
رجو من يده.
غَت مأموف على الوقف؛ فللقاضي أف يٮت ى


خاصة....................
شاء عند أيب
ط أف
َ
وشر ُ
َ
يوسف ّ
يستبدؿ بو أرضاً أخرى إذا َ

يستبدؿ بو أرضان أخرل إذا شاء؛ فؤلف فيو ٖتويلىوي إذل ما يكوف خَتان من األكؿ
ط أف
=
ى
كأما شر ي
كمثلىوي ،فكاف تقريران ال إبطاالن؛ فيصح استحساانن(ُ) ،كبو قاؿ ًىبلؿ(ِ) كا٠تصاؼ(ّ) (ْ).
كعند دمحم :دل يصح؛ ألف التسليم شرط عنده لتخرج العُت عن ملكو إذل هللا [عز كجل] ،كينقطع
ط الغلة لنفسو ينايف ذلك .كيف شرطو االستبداؿ يصح الوقف كيبطل
اختصاصو؛
ككقف ا١تشاع كشر ي
ي
شرطو؛ لكونو فاسدان (ُ).
(ُ) االستحساف يف اللغة :استفعاؿ من اٟتسن ،كىو عد الشيء كاعتقاده حسنان.
كيف االصطبلح :يعًٌرؼ بتعاريف منها :تعريف فخر اإلسبلـ البزدكم :ىو العدكؿ عن موجب قياس إذل قياس أقول منو.
كقاؿ أبو اٟتسن الكرخي :ىو أف يعدؿ اجملتهد عن أف ٭تكم يف ا١تسألة ٔتثل ما ىح ىكم بو يف نظائرىا إذل خبلفو؛ لوجو أقول
يقتضي العدكؿ عن األكؿ.
اختبلؼ بُت العلماء ،يراجع يف مظانًٌو من كتب أصوؿ الفقو.
كيف اعتبار االستسحاف دليبلن شرعيان ٬توز األخذ بو
ه
انظر٣ :تمع اللغة العربية ،ا١تعجم الوسيط ،مادة "حسن" ،ص ُْٕ .اٞترجاين ،التعريفات ،ص ُٖ .البخارم ،عبد العزيز بن

أٛتد ،كشف األسرار شرح أصوؿ البزدوي( ،القاىرة :دار الكتاب اإلسبلمي ،د.ت) ج ْ ص ّ فما بعدىا .أبو زىرة ،دمحم ،أبو
حنيفة :حياتو وعصره -أراؤه وفقهو ،ط ِ( ،القاىرة :دار الكتاب العريبُّٔٗ ،ىػ ُْٗٗ -ـ) ص ّٕٖ .أبو زىرة ،دمحم ،مالك:

حياتو وعصره -أراؤه وفقهو ،ط ِ( ،القاىرة :دار الكتاب العريبُِٗٓ ،ـ) ص ّٕٓ

(ِ) ىو ىبلؿ بن ٭تِت بن مسلم البصرم ،نيسب إذل الرأم؛ ألنو كاف على مذىب الكوفيُت كرأيهم ،كقيل :إ٪تا لقب ابلرأم؛ لسعة
علمو ككثرة فقهو ،لو مصنف ىف "الشركط" كاف مقدمان فيو كلو "أحكاـ الوقف".
انظر :القرشي ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية ،ج ّ ص ِٕٓ

(ّ) ىو أبو بكر أٛتد بن عمرك بن مهَت الشيباين ،العبلمة ،شيخ اٟتنفية ،ا﵀ ٌدث .صنف كتاب "اٟتيل" ككتاب "الشركط الكبَت" مث
اختصره ،ك"أحكاـ األكقاؼ" ،كغَتىا .مات ببغداد سنة إحدل كستُت كمائتُت.
انظر :القرشي ،مرجع سابق ،ج ُ ص َِّ .اللكنوم ،الفوائد البهية ،ص ٔٓ

(ْ) انظر :ا٠تصاؼ ،أٛتد بن عمرك ،أحكاـ األوقاؼ ،ط ُ( ،مطبعة ديواف عموـ األكقاؼ ا١تصريةُِِّ ،ىػَُْٗ -ـ) ص
ِّ .البصرم ،ىبلؿ بن ٭تِت ،أحكاـ الوقف( ،ا٢تند :مطبعة ٣تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانيةُّٓٓ ،ق) ص ُٗ.
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ط ِ
ٍ
ا١تصرؼ |
انقطع
صح بدونِو ،وإذا
لتمامو ِذ ْك ُر
و ُش ِر َ
ُ
مصرؼ مؤبَّد ،وقاؿ أبو يوسفَّ :
َ
ؼ|(ِ) إىل الفقراء.
ص ِر َ
ُ

ط ِ
لتمامو) أم لتماـ الوقف ( ِذ ْكر مص ِر ٍ
ؼ مؤبَّ ٍد) على قوؿ دمحم حىت إذا كانت اٞتهة
(و ُش ِر َ
ُ َ ْ
ً
ً
ب الوقف زكاؿ ا١تلك ببل ٘تليك ،كذا
ييتوى يم انقطاعها ال يصح إذا دل ٬تعل آخىرهي للمساكُت؛ ألف يموج ى
يتأبد كالعتق ،فإذا كانت اٞتهة ييتوىم انقطاعها ال يتوفر عليو مقتضاه(ّ).
صح بدونو)؛ ألف ا١تقصود ىو التقرب إذل هللا [عز كجل]؛ كذا مرة يكوف
(وقاؿ أبو يوسفَّ :

كطوران ابلصرؼ إذل جهة يتأبد ،فيصح يف الفصلُت؛ ٖتصيبلن ١تقصود الواقف
ابلصرؼ إذل جهة ينقطعٍ ،
(ْ)
ط
ؼ إىل الفقراء) قيل :ا٠تبلؼ يف ذكر التأبيد ،ألف نفس التأبيد شر ه
ص ِر َ
(وإذا انقطع ا١تصرؼ ُ
ابالتفاؽ(ٓ).

(ُ) انظر :السرخسي ،ا١تبسوط ،ج ُِ ص ِْ .الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،ج ٓ ص ِّٖ فما بعدىا.
ا١توصلي ،االختيار لتعليل ا١تختار ،ج ّ ص ْٗ فما بعدىا .ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٔ ص َِِ فما بعدىا.

الزرقا ،أحكاـ األوقاؼ ،ص ِّّٗ -
(ِ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).

(ّ) ا١توصلي ،االختيار لتعليل ا١تختار ،ج ّ ص َٓ .الزرقا ،أحكاـ األوقاؼ ،ص ْٖ فما
(ْ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "كتصدؽ".
(ٓ) ا١توصلي ،ا١ترجع السابق .الزرقا ،ا١ترجع

السابق .
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بعدىا .

ٍ
تعامل النَّاس كالفأس،
منقوؿ فيو
وقف
٤تمدَّ :
َّ
وقف العقا ِر ال ا١تنقوؿ ،وعن َّ
صح ُ
وصح ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
فقهاء
أكثر
وا١تَِّر ،والقدوـ ،وا١تنشار ،واٞتنازة ،وثياهبا ،والقدر ،وا١ت ْر َجل ،وا١تصحف ،وعليو ُ
األمصار.

(ُ)
ٍ
منقوؿ فيو
وقف
٤تمدَّ :
وصح وقف العقار ال ا١تنقوؿ) ؛ ألنو ٦تا ال يتأبد (وعن َّ
صح ُ
( ّ
وثياهباِ ،
تعامل النَّاس(ِ)؛ كالفأس ،وا١تَِر(ّ) ،وال َق ُدوـ(ْ) ،وا١تنشار ،واٞتِنازةِ ،
والق ْدر ،وا١تِ ْر َجل(ٓ)،
ّ
ُ
(ٕ)
(ٔ)
وا١تصحف ،وعليو أكثر ِ
فقهاء األمصار)  ،كعليو الفتول .
ُ

(ُ) الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،ج ٓ ص ِّٗ  .ا١توصلي ،االختيار لتعليل ا١تختار ،ج ّ ص
(ِ) انظر :ا١تصادر السابقة.

ْٗ 

ىذا ،كقد ٠تص الكماؿ ابن ا٢تماـ رٛتو هللا ا٠تبلؼ يف ا١تسألة فقاؿ( :كاٟتاصل :أف كقف ا١تنقوؿ تبعان للعقار ٬توز.
كأما كقفو مقصودان :إف كاف كراعان أك سبلحان جاز،
كفيما سول ذلك :إف كاف ٦تا دل ٬تر التعامل بوقفو كالثياب كاٟتيواف ك٨توه كالذىب كالفضة ال ٬توز عندان،
كإف كاف متعارفان كاٞتنازة كالفأس كالقدكـ كثياب اٞتنازة ك٦تا ٭تتاج إليو من األكاين كالقدكر يف غسل ا١توتى كا١تصاحف ،قاؿ أبو
يوسف :ال ٬توز .كقاؿ دمحم٬ :توز ،كإليو ذىب عامة ا١تشايخ منهم اإلماـ السرخسي) اىػ.

انظر :ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٔ ص ُِٕ
(ّ) ا١ت ػىػ ًر :ا١تًسحاة أك مقبضها .
ٌ ٍ
انظر :الفَتكز آابدم ،القاموس احمليط ،مادة "مر" ،ص ْْٕ
(ْ) ال ىق يدكـ :آلة النجار ابلتخفيف قاؿ ابن السكيت :كال يشدد.
انظر :الفيومي ،ا١تصباح ا١تنَت ،مادة "قدـ" ،ص ُٖٖ
(ٓ) ا١تًٍرجل :القدر من اٟتجارة كالنحاس.

انظر :ابن منظور ،لساف العرب ،مادة "رجل" ،ج ُُ ص

ِْٕ 

و
تفصيل عندىم كذلك.
(ٔ) كبقوؿ دمحم بن اٟتسن الشيباين ،قاؿ :ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة ،على

انظر :اٟتطاب ،دمحم بن دمحم ،مواىب اٞتليل لشرح ٥تتصر خليل ،ضبطو كخرج آايتو كأحاديثو :زكراي عمَتات( ،الرايض :دار

عادل الكتبُِّْ ،ىػََِّ -ـ) ج ٕ ص َّٔ .النوكم ،روضة الطالبُت وعمدة ا١تفتُت ،ج ٓ ص ُّٓ .ابن قدامة ،ا١تغٍت ،ج
ٖص

ُِّ 

(ٕ) انظر٣ :تموعة من علماء ا٢تند ،الفتاوى ا٢تندية ،ج ِ ص ُّٔ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ْ ص َٔٓ
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ا١تشاع عند أيب يوسف.
ِ
وإذا َّ
٬توز قِسمةُ
صح الوقف ،ال ٯتُْلَ ُ
ك وال ُٯتَلَّك ولكن ُ

ِ
وقف
الوقف ِبعمارتِو ،وإف مل يشًتطها
ويبدأُ من ارتفاع
وقف على الفقراء وإف َ
الواقف إف َ
ُ
ِ
ِ
على َّ ٍ
آج َرهُ اٟتاكمَّ ،
وعم َرهُ أبجرتوُ ،ثَّ ردَّهُ
متنع أو كاف فقَتاً َ
معُت وآخ ِرهُ للفقراء فهي يف مالو ،فإف َ
ِ
صرؼ إىل عمارتِو ،أو ي َّد َخر ِ
اٟتاجة إليها ،وإف َّ
تعذ َر صرفُو إليها بيع،
لوقت
ونقضوُ ي ُ
إىل مصرفوُ ،
ُ ُ
يقس ُم بُت مصارفِو.
ُ
ويصرؼ ٙتنُوُ إليها ،وال َ

ف
ِ
(وإذا َّ
٬توز قسمةُ
صح الوقف ،ال ٯتُْلَ ُ
ك وال ُٯتَلَّك ،ولكن ُ
ا١تشاع عند أيب يوسف) أب ٍف ىكقى ى
(ُ)
ً
نصف عقا ور لو فالقاضي يقسم
مشًت وؾ ي
٬توز للواقف أف ي ٍقسم مع الشريك  ،كإف كقف ى
نصيبىو من عقا ور ى
قسم ،بل يىػتىػ ىهايىػ يؤيك ىف(ِ).
مع الواقف ،لكن ال ٬توز قسمة الوقف بُت ا١تصارؼ ،كعند أيب حنيفة :ال يي ى
ِ
ِ
وقف على
(ويبدأُ من ارتفاع
اقف) إف للوصل (إف َ
الوقف ِبعمارتو ،وإف مل يشًتطها الو ُ

وقف على َّ ٍ
معُت وآخ ِرهُ للفقراء فهي) أم العمارة (يف مالو) يف حاؿ حياتو ،كال يؤخذ
الفقراء ،وإف َ
من الغلة؛ ألف الغرـ ابلغنم.

ونقضوُ) بكسر
وعم َرهُ أبجرتِوُ ،ثَّ ردَّهُ إىل مصرفو،
آج َرهُ اٟتاكمَّ ،
ُ
متنع أو كاف فقَتاً َ
(فإف َ
ِ
صرؼ إىل عمارتِو ،أو ي َّد َخر ِ
اٟتاجة إليها ،وإف َّ
تعذ َر صرفُو
لوقت
النوف ،ا١تنقوض كا٠تشبة كغَته (يُ ُ
ُ ُ
قسم بُت مصارفو) أم بُت
يع ،ويُ ُ
إليها بِ َ
صرؼ ٙتنُوُ إليها) صرفان للبدؿ إذل مصرؼ ا١تبدؿ (وال يُ َ

مستحقي الوقف؛ ألف حقهم يف ا١تنفعة دكف العُت| ،كهللا أعلم| (ّ).


(ُ) انظر :ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٔ ص َِِ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ْ ص

ْٗٓ 

(ِ) توضيحو ،كما يف حاشية ابن عابدين:
القسمة بطريق التهايؤ ،كىو التناكب يف العُت ا١توقوفة ؛كما إذا كاف ا١توقوؼ أرضان مثبلن بُت ٚتاعة ،فًتاضوا على أف كل ك و
احد
منهم أيخذ لو من األرض ا١توقوفة قطعةن معينةن يزرعها لنفسو ىذه السنة ،مث يف السنة األخرل أيخذ كل منهم قطعةن غَتىا ،فذلك
سائغ ،كلكنو ليس ببلزـ ،فلهم إبطالو.
انظر :ابن عابدين ،مرجع سابق ،ج ْ ص ْٗٓ
(ّ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).
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كتاب البيع


ِ
اب وقَػبُ ٍ
ىو ُمبَ َ ٍ ٍ
وؿ بِلَ ْفظَي َم ٍ
اض........................... ،
ادلَةُ َماؿ ِٔتَاؿ ،يَػ ْنػ َعق ُد إبِِ٬تَ ٍ َ
(ُ)

كتاب البيع



اؿ ِٔتَ ٍ
ادلَةُ َم ٍ
اؿ) ابلًتاضي ،كذا يف "النهاية"(ِ)(ّ) ،كا١تصنًٌف أ٫تىلىوي؛ ليكوف يمتنا ًكالن للبيع
(ىو ُمبَ َ
بغَت تر و
بيع ينعقد.
ا١تكره ،فإنو ه
اض كبيع ى
بعت كاشًتيت"( ،وقَػبُ ٍ
(يَػ ْنػ َع ِق ُد إبِِ٬تَ ٍ
وؿ بِلَ ْفظَي َم ٍ
اض)؛ ألف
اب) كىو ما ذيكر أكالن من قولو " :ي
َ
البيع إنشاء تصر و
ؼ ،كالواضع دل يضع لو لفظان خاصان فاستيعمل اللفظ الذم يكضع لئلخبار عن ا١تاضي،
ى
ي
ا١تخرب بو لئلنشاء ليكوف الكبلـ صحيحان .كدل ينعقد بلفظ ا١تستقبل؛ ألنو يكوف ًع ىدةن،
كيستدعي ٍ
سبق ى
كذا ال يدؿ على الوجود ال ٤تالة .كيف "األجناس"(ْ)" :ينعقد بلفظ ا١تستقبل إذا أيريد بو اٟتاؿ"(ٓ).

(ُ) البيع :يف اللغة مطلق ا١تبادلة ،كىو من ألفاظ األضداد يقاؿ" :ابع الشيء" إذا شراه أك اشًتاه ،كييعدل إذل ا١تفعوؿ الثاين بنفسو،
كْترؼ اٞتر تقوؿ" :ابعو الشيء" ك "ابعو منو" ،كعلى األكؿ يكوف مبنيان للمفعوؿ.
كيف الشرع :مبادلة ا١تاؿ ًٌ
ا١تتقوـ اب١تاؿ ا١تتقوـ٘ ،تلي نكا ك٘تل نكا.
انظر :ا١تطرزم ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب ،مادة "بيع" ،ج ُ ص ٔٗ .اٞترجاين ،التعريفات ،ص ْٖ.

(ِ) "النهاية شرح ا٢تداية" لئلماـ حساـ الدين اٟتسُت بن علي بن حجاج السغناقي (تُُٕ :ىػ كقيل :ت ُْٕىػ ).

انظر :القرشي ،اٞتواىر ا١تضية يف تراجم اٟتنفية ،ج ْ ص ٖٗٓ .اللكنوم ،الفوائد البهية يف تراجم اٟتنفية ،ص َُٔ.

(ّ) انظر :ابن ٧تيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ج ٓ ص َّْ.

(ْ) كردت عدة كتب يف ا١تذىب اٟتنفي ابسم "األجناس"  ،منها :األجناس لػ  :أٛتد بن دمحم بن عمر أبو العباس الناطفي (ت:
ْْٔىػ) ،كصاعد بن منصور النيسابورم الكرماين اٟتنفي (تَٓٔ :ىػ) ،كغَت٫تا.
انظر :القرشي ،اٞتواىر ا١تضية يف تراجم اٟتنفية ،ج ُ ص ِٕٗ .ا٠تليلي ،لؤم بن عبد الرؤكؼ ،آللئ احملار يف ٗتريج مصادر
رد احملتار ،ط ُ( ،عماف :دار الفتح للدراسات كالنشرُُّْ ،ىػ ََُِ -ـ) ج ُ ص ٕٗ
ابن عابدين يف حاشيتو ِّ

(ٓ) انظر :ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ص ُٓ
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وبتػع ٍ
يس ىو َّ ِ
يس َوا٠تَ ِس ِ
اط(ُ) يف الن َِّف ِ
يح.
ََ
الصح ُ
ِ
ِ
ٙتن ُك ٍّل،
اآلخ ُر يف
َوجب واح ٌد قَبِ َل َ
بكل الث ََّم ِن أو تَػ َر َؾ ،إالَّ إذا بَػ َّ َ
ُت َ
وإذا أ َ
اجمللس ُك َّل ا١تَبي ِع ِّ
وجب أو قاـ أيُّهما عن ِ
ِ
٣تلس ِو..............،
بطل
َ
ُ
اإل٬تاب إف َر َج َع ا١تُ ُ
وما مل يَػ ْقبَ ْل َ

(وبتػع ٍ
يس َوا٠تَ ِس ِ
اط يف الن َِّف ِ
يس(ِ))؛ ألف ركن البيع ىو الًتاضي ،كالتعاطي(ّ) يدؿ عليو .قيل:
ََ
(ٓ)
(ْ)
اإلعطاء من أحد اٞتانبُت يكفي (ىو َّ ِ
ينعقد يف
يح)  .احًتز بو عما قالو الكرخي ابلتعاطي ي
الصح ُ
ي
ا٠تسيس دكف النفيس(ٔ).

(ٕ)
اجمللس َّ ِ
ِ
ٙتن
اآلخ ُر يف
َوجب واح ٌد قَبِ َل َ
بكل الث ََّم ِن ،أو تَػ َر َؾ ،إالَّ إذا بَػ َّ َ
ُت َ
(وإذا أ َ
كل ا١تَبي ِع ِّ
بعت ىذا بدرىم كذلك بدرىم" فلو أف يقبل بعض البيع؛ ألنو صفقتاف.
ُك ِّل) كاحد أبف قاؿ " :ي
ِ
ب) سواء كاف ابئعان أك
بطل
ُ
اإل٬تاب إف َر َج َع ا١تُوج ُ
(وما مل يَػ ْقبَ ْل) أم ما داـ ال يقبل اآلخر ( َ
مشًتاين (أو قاـ أيُّهما عن ِ
أحد٫تا -أيهما
٣تلس ِو) يعٍت :إذا يكجد اإل٬تاب من أحد ا١تتعاقدين مث قاـ ي
َ
دليل اإلعراض.
كاف من البائع أك ا١تشًتم -قىػٍبل قىػبيوؿ صاحبو بطل
اإل٬تاب السابق؛ ألف ى
ي
القياـ ي

ت(ُ) ال يبطل اجمللس؛ | لكوهنا ٔتنزلة البيت |؛ ألهنما | ال | ٯتلكاف
كلو تبايعا يف السفينة فى ىجىر ٍ
(ِ)
ً
اآلخر
اإليقاؼ| ،كلو كاف يف داب ٍتُت يسَتاف فتبايعا بطل
اجمللس؛ ألهنما ٯتلكاف اإليقاؼ|  .كلو قىبل ي
ي

(ُ) يف نسخة (أ) ك (ب)" :كبتعاطي" ،كا١تثبت ىو الصحيح لغة.
(ِ) النفيس :ىو ما كثر ٙتنو كالعبد ،كا٠تسيس :ما قل ٙتنو كا٠تبز .كقيل :النفيس ما بلغ نصاب السرقة فأكثر ،كا٠تسيس ما دكنو.
انظر :ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ُٕ

ناكلو بعضهم من بعض كتنازعوه.
(ّ) تىػ ىعاطىى الشيء :تىػنى ىاكلو ،كتىعاطىيوا الشيء :تى ى
كالتعاطي :ىو ا١تبادلة ابلفعل ،كيسمى البيع هبذه الصورة بيع ا١تراكضة.

ابن منظور ،لساف العرب ،مادة "عطا" ،ج ُٓ ص َٕ .الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،ج ْ ص ُّٗ

(ْ) انظر٣ :تموعة من علماء ا٢تند ،الفتاوى ا٢تندية ،ج ّ ص ٗ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ُٕ فما بعدىا.
(ٓ) الكرخي (ت :)َّْ :ىو عبيد هللا بن اٟتسُت بن دالؿ بن د ٍ٢تم ،أبو اٟتسن الكرخي ،انتهت إليو رايسة أصحاب أيب حنيفة يف
يف زمنو ،معدكد يف طبقة اجملتهدين يف ا١تسائل ،من مصنفاتو" :ا١تختصر" ،ك "شرح اٞتامع الصغَت" ،ك "شرح اٞتامع الكبَت".
راجع :القرشي ،اٞتواىر ا١تضية يف تراجم اٟتنفية ،ج ّ ص ّْٗ .اللكنوم ،الفوائد البهية يف تراجم اٟتنفية ،ص ُّٖ

(ٔ) انظر :ا١توصلي ،االختيار لتعليل ا١تختار ،ج ِ ص َِّ.
(ٕ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "دل يبُت" ،كا١تثبت موافق للمطبوع.
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ك" فأضاؼ إليها ركعةن
قىػٍبل ا١تشي ٓتطوة ال يصح يف ظاىر الركاية .كلو كاف يف الركوع فقاؿ" :بعتي ى
و
كبلقمة كاحدةو ال يتبدؿ اجمللس(ْ).
أخرل ف ىقبً ىل :جاز(ّ).
ِ
البيع..............................................................،
وإذا ُوج َدا ل ِزَـ ُ


ِ
البيع) كال يثبت خيار اجمللس(ٓ) (ٔ) .كقاؿ الشافعي:
(وإذا ُوج َدا) أم اإل٬تاب كالقبوؿ (ل ِزـ ُ
لكل ك و
احد منهما خيار اجمللس ما دل يتفرقا ب ىدانن(ٕ)؛ لقولو  « :ا١تُتَػبايِع ِ
اف ِاب٠تِيَا ِر َما َملْ يَػتَػ َف َّرقَا»(ٖ).
َ َ
ى
ي
ًٌ

(ُ) يف نسخة (أ) ك (ب)" :فجرل".
(ِ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت يف الكل زايدات كردت يف نسخة (ب).
(ّ) أم :لو كاف ا١تخاطىب يف صبلة و
انفلة فضم إذل ركعة اإل٬تاب ركعةن أخرل مث قىبًل جاز ذلك ،كدل ينخرـ شرط اٖتاد ٣تلس العقد.
انظر :ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٔ ص ِْٓ

(ْ) انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،ج ْ ص ُّٗ .ابن ٧تيم ،البحر الرائق ،ج ٓ ص ْٓٓ
ً
رده يف ٣تلس العقد ،منذ التعاقد إذل التفرؽ أك التخاير.
(ٓ) خيار اجمللس :ىو حق العاقد يف إمضاء العقد أك ٌ
انظرٛ :تاد ،نزيو ،معجم ا١تصطلحات ا١تالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء ،ط ُ( ،دمشق :دار القلمُِْٗ ،ىػََِٖ -ـ)
ص ََِٓ
(ٔ) كىو مذىب ا١تالكية كما اٟتنفية.
كمن أدلتهم :أف البيع من العاقدين صدر مطلقان عن شرط ،كالعقد ا١تطلق يقتضي ثبوت ا١تلك يف الثمن كا١تثمن يف اٟتاؿ ،فالفسخ
من أحد العاقديٍن يكوف تصرفان يف العقد الثابت من غَت رضا اآلخر ،كذا ال ٬توز.
انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،ج ْ ص ّْٕ .ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٔ ص ِٕٓ .البغدادم،
عبد الوىاب ،ا١تعونة على مذاىب ِ
عامل ا١تدينةٖ ،تقيقٛ :تيش عبد اٟتق ،ط ُ( ،مكة ا١تكرمة :مكتبة نزار مصطفى البازُِّْ ،ىػ
ََِّ -ـ) ج ِ ص ٕٔٓ .اٟتطاب ،مواىب اٞتليل لشرح ٥تتصر خليل ،ج ٕ ص َّّ

(ٕ) كبثبوت خيار اجمللس قاؿ اٟتنابلة كما الشافعية ،استنادان إذل اٟتديث ا١تذكور أعبله.

انظر :النوكم ،روضة الطالبُت وعمدة ا١تفتُت ،ج ّ ص ّْْ .ابن قدامة ،ا١تغٍت ،ج ٔ ص ٔ

(ٖ) من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما ،بو .ركاه البخارم كمسلم كالنسائي كغَته ،كاللفظ للنسائي.

راجع :البخارم ،صحيح البخاري مع الفتح (كتاب البيوع ،ابب البيعاف اب٠تيار ما دل يتفرقا ،حديث رقم َُُِ ،ج ْ ص

ُْٓ) .مسلم ،صحيح مسلم مع شرح النووي (كتاب البيوع ،ابب ثبوت خيار اجمللس للمتبايعُت ،حديث رقم ُُّٓ ،ج ٓ ص
ّْْ) .النسائي ،السنن الصغرى للنسائي (كتاب البيوع ،ابب ذكر االختبلؼ على انفع يف لفظ حديثو ،حديث رقم ْْٕٔ)
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حق اآلخر فبل ٬توز ،كا١تر ياد ابٟتديث" :خيار ال ىقبوؿ"(ُ) ك"التفرؽ" :تفرؽ
كلنا :أف يف
ً
الفسخ إبطا ىؿ ًٌ
األقواؿ.
ِ
ِ
وص َّح يف ِ
ص ِف ِو ال يف غ َِت ا١تشا ِر إليو ،وبثَم ِن ٍ
الع ِ
حاؿ،
وض ا١تُ َ
شا ِر إليو ببل عل ٍْم بَِق ْد ِره َوَو ْ
َ َ
َ
ِ
ا١تطلقِ .
ِ
وأب ٍ
أي نو ٍع شاء وإف
فإف
جل عُلِ َم وابلث ََّم ِن
ْ
استوت ماليَّةُ النُّػ ُقود فعلى ما قُ ّد َر بو من ِّ
َح َدىا ،ويف الطَّ ِ
عاـ واٟتُ ِ
بوب َك ْيبلً
رواجها ،إالَّ أف يُ ِّبُت أ َ
اختلفت فعلى األروج ،وفس َد إف استوى ُ
وجزافَاً إِ ْف بِيع بِغَ َِْت ِ
جنسو................................................................،
َُ
َ

(وص َّح يف ِ
الع ِ
شا ِر إليو ببل ِعل ٍْم بَِق ْد ِرهِ َوصفتو)؛ ألف اإلشارة أبلغ أسباب التعريف،
وض ا١تُ َ
َ َ
كجهالة الوصف ال تفضي إذل النزاع فبل ٘تنع اٞتواز (ال يف غ َِت ا١تشا ِر إليو) يعٍت :إذا كاف الثمن غَت
يمشا ور إليو ال بد من معرفة قدره كصفتو؛ ألف جهالتها تفضي إذل النزاع ا١تانع عن التسليم كالتسلم ،فيعرل
العقد عن مقصوده( .وبثَم ِن ٍ
حاؿ) أم :كصح البيع بثمن حاؿ (وأب ٍ
جل عُلِ َم) قيد بو؛ ألف جهالة
َ
ا١تطلق) أبف قاؿ" :بعت ىذا بعشرة دراىم" كدل يذكر صفتها ( ِ
ِ
فإف
األجل تفضي إذل النزاع( .وابلث ََّم ِن
ي
ً
ِ
نوع) كاف .يعٍت:
أي ٍ
ْ
استوت ماليَّةُ النُّػ ُقود فعلى ما قُ ّد َر بو) يعٍت :يقع البيع على ما قي ٌدر بو (من ِّ
ييعطي ا١تشًتم أم نوع شاء؛ ألنو ال منازعة عند عدـ االختبلؼ يف ا١تالية (وإف اختلفت) النقود (فعلى
َح َدىا) أم :أحد
رواجها ،إالَّ أف يُ ِّبُت أ َ
األروج ،وفس َد) يف صورة اختبلؼ مالية النقود (إف استوى ُ
النقود؛ ألف اٞتهالة مفضية إذل ا١تنازعة ،فإذا بُت ارتفعت اٞتهالة.

بوب َكيبلً ،وجزافَاً(ِ) إِ ْف بِيع بِغَ َِْت ِ
َّ ِ
جنسو)؛ لقولو
البيع يف الطعاـ (واٟتُ ِ ْ
َُ
َ
(ويف الطعاـ) أم :كصح ي
ف النػَّو َع ِ
ف ِش ْئػتُ ْم» (ّ).
اف فَبِيعُوا َك ْي َ
لقولو « : إ َذا ا ْختَػلَ َ ْ
ً
رده يف ٣تلس العقد.
(ُ) خيار ال ىقبوؿ :ىو حق العاقد يف قىبوؿ إ٬تاب العاقد اآلخر أك ٌ

انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٔ ص ِّٓ
(ِ) اٞتيزاؼ :بيع الشيء ال يعلم كيلو كال كزنو ،كىو اسم من جازؼ ٣تازفةن ،كاٞتزاؼ ابلضم خارج عن القياس ،كىو لفظ فارسي
معرب.
انظر :الفيومي ،ا١تصباح ا١تنَت ،مادة "جزؼ" ،ص ّٖ

(ّ) ىذا اٟتديث هبذا اللفظ غريب ،كما قاؿ بدر الدين العيٍت يف شرحو على ا٢تداية .كقد كجدتو موقوفان على أيب قًبلبة عبد هللا بن
زيد اٞترمي (تَُٓ :ىػ) يف مصنف أيب شيبة .كأصل اٟتديث عند مسلم ،عن عبادة بن الصامت  قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا :
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(ُ)
ٍ
صاع يف بي ِع ٍ
وح َج ٍر ُم َّ ٍ
ص ٍاع بِ َك َذا ،ويف ُكلِّ َها إِ ْف َٝتَّى
عُت مل يُ ْد َر قَ َد ُرهُ .ويف ٍ
ص ْبػ َرة ُك ُّل َ
ُ
وبػإانء َ
ُٚتلةَ قُػ ْفز ِاهنا................................................................... ،

ٍ
عُت مل ي ْدر قَ َدرهُ)؛ ألف ىذه اٞتهالة غَت و
مانعة من التسليم ،كىبلكهما قبلو
(وبػإانء َ
وح َج ٍر ُم َّ ٍ ُ َ ُ
ي
اندر ،فبل ييعترب .ىذا إذا دل ٭تتمل اإلانءي الزايدةى كا٠تشب ،كأما إذا احتملها كالزنبيل(ِ) كالغرائر(ّ) ال
ه
)
ْ
(
ٍ
ص ٍاع بِ َك َذا) كٚتلتها ٣تهولة عند أيب
يصح( .ويف ٍ
ص ْبػ َرة ُك ُّل َ
البيع يف صاع (يف بي ِع ُ
صاع) أم :صح ي
حنيفة؛ ألف ما ٝتٌاه كىو القفيز(ٓ) الواحد معلوـ القدر كالثمن فيجوز البيع فيو ،كما كراءه(ُ) ٣تهوؿ القدر
كالثمن ،فبل ٬توز فيو .كقاال :جائز يف ٚتيع ال يق ٍفزاف(ِ)؛ ألف إزالة ىذه اٞتهالة بيد٫تا ابلكيل فبل=

ب ،وال ِْف َّ ِ ِ
َّة ،والْبػ ُّر ِابلْبػ ِر ،و َّ ِ
لشعِ َِت ،والتَّمر ِابلتَّم ِر ،وال ِْملْح ِابل ِْمل ِ ِ ِِ
ِ
ب ِاب َّ
« َّ
س َو ٍاء ،يَ ًدا
الشعَتُ ِاب َّ َ ْ ُ ْ َ ُ
ضةُ ِابلْفض َ ُ ُ ّ َ
لذ َى ِ َ
الذ َى ُ
ْح ،مثْ ًبل ٔتثْ ٍلَ ،س َواءً ب َ
بِي ٍد ،فَِإذَا ا ْختػلَ َف ْ ِ ِ
ف ِش ْئػتُ ْم ،إِذَا َكا َف يَ ًدا بِيَ ٍد».
َصنَ ُ
اؼ ،فَبِيعُوا َك ْي َ
ت َىذه ْاأل ْ
َ
َ
كاٟتديث الغريب :ىو اٟتديث الذم تفرد بركايتو كاحد ،كقد يكوف ثقة فيكوف حديثو صحيحان ،كقد يكوف ضعيفان كىو الغالب،
كلذا حذر اإلماـ أٛتد غَت مرة قائبلن ( :ال تكتبوا ىذه األحاديث الغرائب ،فإهنا مناكَت كعامتها عن الضعفاء) اىػ.

انظر :ابن أيب شيبة ،مصنف ابن أيب شيبة (كتاب البيوع كاألقضية ،ابب يف اٟتنطة ابلشعَت ،اثنُت بواحد ،أثر رقم،َِٓٗٗ :

ج ْ ص َِّ) .مسلم ،صحيح مسلم ،مع شرح النووي (كتاب البيوع ،ابب الصرؼ كبيع الذىب ابلورؽ نقدا ،حديث رقم

ُٕٖٓ ،ج ٔ ص ُٓ) .العيٍت٤ ،تمود بن أٛتد ،البناية شرح ا٢تداية( ،بَتكت :دار الكتب العلمية َُِْ ،ىػ َََِ -ـ) ج ٖ

ص ُٖ .األعظمي ،دمحم ضياء الرٛتن ،معجم مصطلحات اٟتديث ولطائف األسانيد ،ط ُ (الرايض :مكتبة أضواء السلف،
َُِْىػ ُٗٗٗ -ـ) ص ِٖٗ.
(ُ) ذكر ابن عابدين يف حاشيتو أف (كل) ق ًرئت ابلكسر على أهنا بدؿ من صربة ،كقيل( :كل) مبتدأ مرفوع كاٞتملة (كل صاع
بكذا) صفة صربة.
انظر :ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ْٓ
(ِ) الزبًيل ك ًٌ
الزنٍبًيل :اٞتراب ،كقيل الوعاء ٭تمل فيو ،فإذا ٚتعوا قالوا زانبيل ،كقيل :الزنبيل خطأ كإ٪تا ىو زبيل ،كٚتعو يزبيل كيزبٍبلف.
انظر :ابن منظور ،لساف العرب ،مادة "زبل" ،ج ُُ ص ََّ

(ّ) الغرائر :كاحدة الغرارة ،كىي اٞتوالق.

انظر :ابن منظور ،لساف العرب ،مادة "غرر" ،ج ٓ ص ٖ
صٍبػىرنة أم ببل كزف كال كيل .كالص ٍربة :الطعاـ اجملتمع كالكومة.
ص ىًرب الطعاـ .يقاؿ:
ي
اشًتيت الشيء ي
(ْ) الصربة كاحدة ي

انظر :ابن منظور ،لساف العرب ،مادة "صرب" ،ج ْ ص ُْْ
( )5القفيز :مكياؿ تتواضع الناس عليو ،كاٞتمع أىقٍ ًفىزةه كقيػ ٍفزا هف ،كمقداره كما يف "ا١تغرب"( :القفيز ٙتانية مكاكيك ،كا١تكوؾ صاع
كنصف ،كىو ثبلث كيلجات) ،كجاء يف "ا١تعجم الوسيط" :أف القفيز يعادؿ ابلتقدير ا١تصرم اٟتديث ٨تو ستة عشر كيلو جرامان،
كمن األرض قدر و
مائة كأربع كأربعُت ذراعان.
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=

كل م ْع ُد ٍ
ٍ ِ
الكل يف بي ِع ثَػلَّ ٍة أو ثَػ ْو ٍ
ود متفاوت.
بُ ،ك ُّل َشاة أو ذ َر ٍاع بكذا .وكذا ُّ َ
وفس َد يف ِّ

(ّ)
ِ
البيع يف ٚتيع ال يق ٍفزاف (إِ ْف َٝتَّى ُٚتلةَ
تكوف مانعةن من صحة العقد ( .ويف ُكلّ َها) أم :صح ي
ِ
بعت كل قفي وز بدرىم".
قُػ ْفزاهنا) أبف قاؿ" :ىذه الصربة مائةي قفي وز ،ي

َّ ٍ (ْ)
بُ ،ك ُّل َشاةٍ أو ِ
ٍ
قطيع غن وم كل
ابع
إذا
:
يعٍت
)
بكذا
اع
ر
ذ
و
ػ
ث
أو
الكل يف بي ِع ثَػلة
ٍ
َ
ْ
َ
ى
(وفس َد يف ِّ
و
ً
يسم ٚتلة
شاة بدرىم فسد البيع يف ٚتيعها عند أيب حنيفة ،ككذا إذا ابع ثوابن مذارعةن كل ذراع بدرىم كدل ٌ
(ٓ)
مر من
ما
:
٢تما
ا١تسألتُت.
يف
جائز
البيع
:
قاال
ك
حنيفة،
أيب
عند
فاسد
فالبيع
الثمن
ٚتلة
ال
ك
الذرعاف
ٌ
الدليل ،كلو فيهما :أف أفراد الشاة كأفراد ا١تذركع متفاكتةه فلم يصح يف ك و
احد منهما(ٔ).

( ٕ)
بعت ىذا الثوب
قيدان موضع ا٠تبلؼ بقيدين؛ ألنو لو بُت ٚتلة الذرعاف |كما إذا قاؿ " :ي
كىو عشرة أذرع ،كل ذراع بدرىم "|(ٖ) كدل يي ًٌبُت ٚتلة الثمن ،أك بُت ٚتلة الثمن كدل يي ًٌبُت ٚتلة الذرعاف،
بعت ىذا الثوب بعشرة دراىم ،كل ذراع بدرىم" ،فالبيع جائز اتفاقان؛ ألنو بًبىياف ٚتلة
كما إذا قاؿ " :ي
كل م ْع ُد ٍ
ود متفاوت) إذا ابع كبلًّ منها(ٗ) بدرىم
الذرعاف صار الثمن معلومان ،ككذا ابلعكس( .وكذا ُّ َ

فسد البيع يف اٞتميع.

انظر :ا١تطرزم ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب ،مادة "قفز" ،ج ِ ص ُِْ .ابن منظور ،لساف العرب ،مادة "قفز" ،ج ٓ ص

ّٓٗ٣ .تمع اللغة العربية ،ا١تعجم الوسيط ،مادة "قفز" ،ص ُٕٓ.
(ُ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "كاءه" ،كىو خطأ.
(ِ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "القفيزاف" ،كىو خطأ.

(ّ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٔ ص ِٕٔ  .ابن عابدين ،مرجع سابق ،ج ٓ ص ْٓ

(ْ) الثىػلةٚ :تاعة الغنم قليلة كانت أك كثَتة ،كقيل :الثلة الكثَت منها ،كقيل :ىي القطيع من الضأف خاصة ،كاٞتمع من ذلك كلو ثًلىل.
انظر :ابن منظور ،لساف العرب ،مادة "ثلل" ،ج ُُ ص ٖٗ
ً
كقفت عليو من كتب اللغة ،كذكركا أف ال ًٌذ ٍرعافٚ :تع الذ ىرع ،كىو كلد البقر الوحشية ،كما
(ٓ) دل أجد الذ ٍرعاف صيغة ٚت وع لذراع فيما ي
يف "لساف العرب" ،كأما ٚتع ًذراىع فذكركا أنو أى ٍذ يرعه.
انظر :ابن منظور ،لساف العرب ،ج ٖ ص ّٗ
(ٔ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٔ ص ِٕٔ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ْٔ
(ٕ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "الذراعاف".
(ٖ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت يف الكل زايدات كردت يف نسخة (ب).
(ٗ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "منهما".
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ْتصتِ ِو،
األقل َّ
ص ْبػ َرةً على أهنّا مائةُ ٍ
أكثر -أخ َذ ا١تُ ْش ًَِتي َّ
صاع ٔتائة -وىي ُّ
فإف َ
ابع ُ
أقل أو ُ
َكثر لو
وع ىكذا أ َ
أو َ
ابع ا١تَ ْذ ُر َ
اد للبائع ،وإف َ
البيع ،وما ز َ
فسخ َ
بكل الث ََّم ِن أو تَػ َر َؾ ،واأل ُ
َخ َذ األَقَ َّل ِّ
ٍ
كل ذرا ٍع
ْتصتِ ِو أو تَػ َر َؾ ،وكذا
كل ذر ٍاع
َخ َذ األَقَ َّل َّ
األكثر ُّ
ببل خيا ٍر للبائع ،وإف قاؿُّ " :
بدرىم" أ َ
َ
أذرع من ِ
وصح بيع عشرةِ أسه ٍم من ِ
ٍ
مائة ذر ٍاع من دا ٍر،
مائة َس ْه ٍم ال بَػ ْي ُع عشرةِ ٍ
ُ
س َخُ َّ .
بدرىم أو فَ َ

أقل) يعٍت :خرج تسعوف مثبلن (أو أكثر) يعٍت:
ص ْبػ َرةً على أهنّا مائةُ ٍ
صاع ٔتائة ،وىي ُّ
(فإف َ
ابع ُ
األقل َّ ِ ِ
ً
ا١تعقود
الصيعاف ىي
خرج مائة كعشرة مثبلن (أخ َذ ا١تُ ْش ًَِتي
َّ
ي
ْتصتو) يعٍت :بتسعُت دراىم؛ ألف ٌ

البيع)؛ لتفرؽ الصفقة؛ ألنو إ٪تا رضي
عليها ،كنقصا يف بعضها ال يضر ،فينقسم عليها الثمن (أو َ
فسخ َ
ابع
اد للبائع)؛ ألنو دل يبع إال مائةن ،فالزائد عليها غَت معقود عليو( .وإف َ
ّتملتها فلما نقص ٗتَت (وما ز َ
بكل الث ََّم ِن أو تَػ َركو)؛
وع ىكذا) أم قاؿ" :ىذا الثوب مائةي ذر واع بًعتيها ٔتائة درىم" (أ َ
ا١تَ ْذ ُر َ
َخ َذ األَقَ َّل ِّ

كصف لو ،ك٢تذا تزداد قيمة الثوب بزايدة الذرع كتنقص بنقصانو ،فيتخَت لفوات
ع يف ا١تذركع
ه
ألف الذر ى
َكثر لو) أم للمشًتم؛ ألف الوصف(ُ) ال يقابلو الثمن فصار كما إذا ابع ىمعًيبان فوجده
الوصف (واأل ُ
ٍ
الثوب مائةي ذراع بعتيوي ٔتائ وة" كقابى ىل األجزاء
كل ذر ٍاع
سليمان (وإف قاؿُّ ":
بدرىم") يعٍت لو قاؿ" :ىذا ي
ً
َخ َذ األَقَ َّل َّ ِ ِ
اع كإف كاف كصفان إال أنو
ابألجزاء أبف قاؿ" :كل ذر واع بدرىم" (أ َ
ْتصتو أو تَػ َر َؾ)؛ ألف ال ٌذر ى
ً
ٍ
بدرىم أو
كل ذر ٍاع
كمقابلة الثمن بو (وكذا
صار أصبلن ابنفراده ابل ًٌذكر
األكثر) أم :كذا أخذ األكثر ( ُّ
َ
س َخ)؛ ألف الزائددل ٭تصل للمشًتم ،كإلزامو عليو بدكف التزامو غَت صحيح ،فيتخَت.
فَ َ

ِ
ِ
اسم للشائع الغَت ا١تعُت ككاف
( َّ
بيع عشرة ُ
وصح ُ
أسه ٍم من مائة َس ْه ٍم)؛ من دا ور ألف السهم ه
أم موض وع كاف من الدار ،فبل يفضي إذل
صاحب عشرة أسهم شريكان لصاحب الدار فيأخذىا من ًٌ
رع من ِ
مائة ذر ٍاع من دا ٍر) عند أيب حنيفة ،كقاال٬ :توز؛
ا١تنازعة (ال بَػ ْي ُع) أم :ال ٬توز بيع (عشرةِ أ ْذ ٍ
ً
استيعَت للمذركع كىو
ألف عشرة أذرع من مائة ذراع عي ٍشرىا ،فصار كما اشًتل عي ٍشرىا .كلو :أف ال ٌذر ى
اع ٍ
ً
أم موض وع من الدار ،في ٍف يسد(ِ).
معُت لكنو ه
موضع ه
ه
٣تهوؿ يف أنو من ًٌ
(ُ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "الواصف" ،كىو خطأ.

(ِ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٔ ص ِٕٓ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ُٓ
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األقل
بيع ِع ْد ٍؿ على أَنَّوُ عشرةُ أثواب وىو ُّ
أقل أو أكثر ،ولو بَػ َّ َ
لكل َٙتَنَاً َ
وال ُ
ص َّح يف ِّ
ُت ٍّ
وخَِّت ،وفس َد يف األكثر ،ويف بي ِع ٍ
ٍ
َخ َذ بعشرةٍ يف
كل ذر ٍاع
ثوب على أَنَّوُ عشرةُ أ ٍ
َذرع ُّ
بدرىم أ َ
بقد ِرهُ ،
عشرةٍ
وبتسعة يف ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ونصف إف شاء................................ ،
تسعة
ونصف ببل خيا ٍر،

(ُ)
أقل أو أكثر) :أما يف صورة
بيع ِع ْد ٍؿ على أَنَّوُ عشرةُ أثواب) بعشرة دراىم (وىو ُّ
(وال ُ
ثوب ك و
األقل؛ فلجهالة الثمن؛ ألنو ٭تط عن و
احد كىو ٣تهوؿ؛ ألف الثمن إ٪تا يقسم على الثياب ابعتبار
(ِ)
ُت |حىت يطرح عن ا١تشًتم قً
و
يمتيو |(ّ) ،كأما يف صورة كونو
بتعي
الفائت
قيمة
درل
ي
ال
|القيمة ،ك|
ي
ي
ى
كبيع عشرةو من ً
ُت
أصل ى
أكثر؛ فلجهالة ا١تبيع عشرة من ى
أحد ىع ىشر فاس هد؛ للجهالة( .ولو بَػ َّ َ
أحد ىع ىشر ،ي
لكل َٙتَنَاً) أبف قاؿ":كل و
معلوـ أيضان
ثوب بدرىم" ( َ
معلوـ كالثمن ه
ا١تبيع ه
األقل بقد ِره)؛ ألف ى
ص َّح يف ِّ
ٍّ
وخَِّت) أم :لو ا٠تيار إف شاء أخذ كل ثوب ٔتا ٝتى كإف شاء ترؾ؛ ألنو رٔتا يكوف الباقي ًرداين كالفائت
( ُ
جيدان فيتضرر بتفريق الصفقة قبل التماـ فيتخَت دفعان للضرر عنو (وفس َد يف األكثر)؛ ألف العقد يتناكؿ
العشرة فعليو رد الثوب الزائد كىو ٣تهوؿ( .ويف بي ِع ٍ
كل ذر ٍاع(ْ) بدرى ٍم
ثوب على أَنَّوُ عشرةُ أَ ْذ ٍ
رعُّ ،
َخ َذ بعشرةٍ يف عشرةٍ
ٍ
ونصف ببل خيا ٍر) يعٍت :إذا كجده عشرةن كنصفان سل ىم لو نصف ذراع ٣تاانن
أَ
وبتسعة) أم أخذه بتسعة دراىم (يف ٍ
ٍ
تسعة ونصف) يعٍت :إذا كجده تسعة أذرع كنصف (إف شاء)
(
عند أيب حنيفة؛ ألف الذراع يف حكم الصفقة كإ٪تا صارت أصبلن ٔتقابلة مقيدةو ابلذراع فيبقى ما كراءىا
على قبضية الصفقة ،كصارت زايدة نصف ذراع كزايدة صفة اٞتودة فيسلم لو ببل شيء ،فصار نقصاف
نصف ذراع ٔتنزلة عيب تسعة أذرع ،فيتخَت.

(ُ) العً ٍدؿ :ا١تثل من اٞتنس أك ا١تقدار ،كقيل :العً ٍدؿ الذم يعادؿ يف الوزف كالقدر ،كمنوً :ع ٍدال اٞتمل ،فعدؿ اٞتمل ما يساكم
العدؿ اآلخر يف مقداره ،كىذا شامل للوعاء كما فيو من الثياب ك٨توىا ،كا١تراد بو ىنا الثياب.
انظر :ا١تطرزم ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب ،مادة "عدؿ" ،ج ِ ص ْٔ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ِٓ
(ِ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).
(ّ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).
(ْ) الذراع :كحدة لقياس الطوؿ ،كىي تساكم ْٔ.ِ :سنتيمًتان.

حبلؽ ،دمحم صبحي ،اإليضاحات العصرية للمقاييس وا١تكاييل واألوزاف والنقود الشرعية ،ط ُ (صنعاء :مكتبة اٞتيل اٞتديد،
ُِْٖىػََِٕ -ـ) ص ٕٓ.
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وقاؿ أبو
عشر يف األ ََّوِؿ وبعشرةٍ يف الثَّاين ،وقاؿ َّ
َ
يوسف :إف شاء أخذ أب َ
٤تم ٌد :إف شاءَ
َح َد َ
َخ َذ بعشرةٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ونصف يف الث ِ
َّاين.
وبتسعة
األوِؿ
ونصف يف َّ
أَ

عشر يف األ ََّوِؿ وبعشرةٍ يف الثَّاين)؛ ألنو لػما قابل كل
(وقاؿ أبو
َ
يوسف :إف شاء أخذ أب َ
َح َد َ
ذراع بدرىم صار كل ذراع و
كثوب على ًحدةو بيع على أنو ذراع بدرىم ،فإذا كجده انقصان ال يسقط شيء

من الثمن ،كلكن يٮتَت

َخ َذ بعشرةٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ونصف يف الث ِ
َّاين) من ضركرة
وبتسعة
األوِؿ،
ونصف يف َّ
(وقاؿ َّ
شاء أ َ
٤تم ٌد :إف َ
كل درىم بكل ذراع مقابلة نصف درىم بنصف ذراع(ُ).
مقابلة ًٌ

قيل :ىذا يف العمائم ك٨توىا ،أما إذا اشًتل كًٍرابسان (ِ) ال يتفاكت جوانبو كالبطائن على أنو
عشرة أذرع بعشرة دراىم فإذا ىو أحد عشر ال تيسلم لو الزايدة؛ ألنو ال يتعيب ابلتبعيض فصار كا١تكيل
كا١توزكف ،كعلى ىذا إذا ابع ذراعان من ىذا ً
الك ٍرابس كدل يتبُت موضعو ٬توز ،كما لو ابع قفيزان من
الصربة(ّ) ،كذا يف "شرح الوايف"(ْ) (ٓ).

(ُ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٔ ص ِٖٕ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ّٓ
(ِ) الكرابس :القطن.

انظر :ابن منظور ،لساف العرب ،ج ٔ ص ُٓٗ

(ّ) انظر :ا١ترغيناين ،مرجع سابق ،ج ٔ ص ِٖٕ .ابن عابدين ،مرجع سابق ،ج ٓ ص ّٓ
(ْ) الكايف شرح الوايفٟ ،تافظ الدين النسفي (تَُٕ :ىػ) ،كتقدـ ص ُٕ.

(ٓ) كقد قاـ األستاذ مصطفى الزرقا ّتمع كترتيب أحكاـ ظهور الزايدة كالنقصاف يف ا١تبيع يف كتابو :عقد البيع ،ط ُ( ،دمشق :دار
القلمَُِْ ،ىػ ُٗٗٗ -ـ) ص ٖٔ فما بعدىا ،فراجعو.
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ِ
ِِ ِ
والفستُ ِق يف قش ِرىا
والس ْم ِس ِم يف قش ِرىا ،واٞتَْوُز واللَّ ْوُز
َّ
وصح ُ
ْ
بيع البُػ ِّر يف ُس ْنػبُلو والباقبلَّ واألرِز ّ
ط تركها على َّ
الش َج ِر يُفس ُد
وبيع ٙترةٍ مل يب ُد
و٬تب قطعُها ،وشر ُ
ُ
األ ََّوِؿُ ،
صبلحها أو قد بَ َدا ُ
البيع.....................................،
َ

ِ
والباقبلَّ) كىو ابلقصر كتشديد البلـ ،كإذا قلت :الباقبلء اب١ت ًٌد
بيع البُػ ِّر يف ُس ْنػبُلِ ِو
( َّ
وصح ُ
(ُ)(ِ)
ِ
والفستُ ِق يف
والس ْم ِس ِم يف قش ِرىا ،واٞتَْوُز واللَّ ْوُز
خففت البلـ ،كذا قالو "اٞتوىرم"
ْ
(واألرِز ّ
ِ
ب يف القطن كالنواة يف التمر
قش ِرىا األ ََّوؿ)؛ ألنو ىو ا١تقصود ابلنسبة إذل غبلفو ،فبل ٬توز بيع اٟتى ًٌ
ك٨توىا فعلى البائع ٗتليصها من القشر كتسليمها إذل ا١تشًتم.
صبلحها) كىو أف ال تصلح لتناكؿ بٍت آدـ كعلف دكاهبم (أو قد بَ َدا)؛ ألنو
وبيع ٙترةٍ مل يب ُد
ُ
( ُ
ماؿ ًٌ
و٬تب قطعُها) يف اٟتاؿ؛ تفريغان ١تلك
ه
متقوهـ يف اٟتاؿ كمنتىػ ىف هع بو يف ا١تآؿ فيجوز بيعها ،كاٞتحش ( ُ
ط تركها على َّ
ط ال
البائع .ىذا إذا ابع مطلقان أك بشرط القطع (وشر ُ
البيع)؛ ألنو شر ه
الش َج ِر يُفس ُد َ
(ّ)
ً
ناه ًعظى يمها؛ ألف الثمار على رؤكس
يقتضيو العقد ًكألى ىحد ا١تتعاقديٍن فيو منفعةه .كىذا فيما إذا دل يت ى
األشجار تزيد ،كىذه الزايدة ٖتدث بعد البيع من ملك البائع ،ككأنو ضم من ا١تعدكـ إذل ا١توجود
كاشًتاىا ،فإف تناىى عظمها كابعها مطلقان أك بشرط القطع صح.
كإف ابع بشرط الًتؾ(ْ)دل يصح قياسان عند أيب حنيفة كأيب يوسف ،كصح استحساانن عند دمحم؛
ألنو شرط متعارؼ(ٓ) .كيف "األسرار"(ُ) :الفتول على قوؿ دمحم(ِ).
(ُ) اٞتوىرم (تّّٗ :ىػ) :إٝتاعيل بن ٛتاد اٞتوىرم ،أبو نصر الفارايب ،إماـ ىف علم اللغة ،كخطٌو يضرب بو ا١تثل ىف اٟتيسن ،كىو
مع ذلك من فرساف الكبلـ كاألصوؿ.
انظر :السيوطي ،عبد الرٛتن بن أيب بكر ،بغية الوعاة يف طبقات اللغويُت والنحاةٖ ،تقيق :دمحم أبو الفضل إبراىيم( ،بَتكت:

ا١تكتبة العصرية) ج ُ ص ْْٔ .الزركلي ،األعبلـ ،ج ُ ص ُّّ.

(ِ) راجع :اٞتوىرم ،إٝتاعيل بن ٛتاد ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربيةٖ ،تقيق :أٛتد عبد الغفور عطار ،ط ْ( ،بَتكت :دار
العلم للمبليُتَُٗٗ ،ـ) ج ْ ص ُّٕٔ
(ّ) كتبت يف نسخيت (أ) ك (ب) " رؤس" ،كىو خطأ.
(ْ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "الًتكة" ،كىو خطأ.

(ٓ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٔ ص ِٖٖ
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كاستثناء قد ٍر ٍ
ِ
معلوـ منها.
ِ
ِ
والوزف َّ
وأُجرةُ ِ
والعدد على البائع ،وأجرةُ َّ
وزاف الث ََّم ِن ونقده على ا١تشًتي ،ويف
رع
الكيل
والذ ِ
بي ِع ٍ
سلعة بثم ِن سلَّم ىو َّأوالً ،ويف غ َِتهِ ُسلِّماً معاً.

ٍ
ِ
كاستثناء قد ٍر معلوـ منها) أم من الثمرة حُت ابع الثمر على النخيل؛ ألنو رٔتا ال يبقى شيء
(
بعد ا١تستثٌت.
ِ
ِ
والوزف َّ
ِ
اجب عليو فما
الكيل
والذ ِ
(وأُجرةُ
رع والعدد على البائع)؛ ألف ٘تاـ تسليم ا١تبيع ك ه
يكوف من ٘تامو يكوف عليو( ،وأجرةُ َّ
وزاف الث ََّم ِن ونقده على ا١تشًتي)؛ ألف تسليم الثمن جيدان كاجب
عليو ،كذا إ٪تا ييعرؼ ابلنقد ،فتلزمو أجرتو.
(ويف بي ِع ٍ
سلعة بثم ِن سلَّم ىو َّأوالً) أم :سلم ا١تشًتم إذل البائع أكالن؛ ليتعُت حق البائع يف
الثمن؛ ألنو إ٪تا يتعُت ابلقبض ال ابلتعيُت.
ً
ً
ا١تبيع.
البائع ى
ىذا إذا كاف ا١تبيع حاضران ،كإف كاف غائبان فللمشًتم أف ال ييسلٌم الثمن حىت ي٭تضر ي
ْتق غَته ،حىت لو ابع داران كسلمها كلو فيها متاع ال
كييشًتط يف التسليم أف ال يكوف ا١تبيع مشغوالن ًٌ
يكوف تسليمان ،كذا يف "ا﵀يط"(ّ).
(ويف غ َِتهِ) أم :غَت بيع سلعة بثمن ،ك ىو بيع سلعة بسلعة ( ُسلِّماً معاً)؛ الستوائهما يف
التعيُت كعدمو.

(ُ) األسرار لػ  :أبو زيد الدبوسي (تَّْ :ىػ) :عبيد هللا بن عمر بن عيسى ،أبو زيد الدبوسي ،من كبار اٟتنفية الفقهاء ٦تن
يضرب بو ا١تثل ،أكؿ من كضع علم ا٠تبلؼ كأبرزه للوجود ،من مصنفاتو" :األسرار" ،ك "تقوًن األدلة".
انظر :القرشي ،اٞتواىر ا١تضية ،ج ِ ص ْٗٗ
(ِ) ْتثت عنو يف مظانًٌو من :الدبوسي ،أبو زيد ،جزء من كتاب األسرارٖ ،تقيق :شرؼ الدين علي قاالم ،رسالة دكتوراه غَت
منشورة (مكة ا١تكرمة :جامعة أـ القرلُُْْ ،ىػ ُِٗٗ -ـ)
كقيل :إف الفتول على قوؿ أيب حنيفة كأيب يوسف ،لكن ذكر ابن عابدين أنو حيث كاف قوؿ دمحم بن اٟتسن مبنيان على
االستحساف فيًتجح على قو٢تما.
انظر :ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ّٓ

(ّ) راجع :ابن مازة ،احمليط الربىاين يف الفقو النعماين ،ج ٔ ص ِٖٓ
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[فصل يف خيار الشرط]
صح ِخيار َّ ِ
أكثر ............
لكل من ا١تتعاقدين ،و٢تما ثبلثةُ َّأايٍـ أو َّ
َّ ُ
أقل ال َ
الش ْرط ٍّ
ابب ا٠تيار

(ُ)

[فصل يف خيار الشرط]
صح ِخيار َّ ِ
أكثر) يعٍت :ال يصح
لكل ِمن ا١تتعاقدين ،و٢تما ثبلثةُ َّأايٍـ أو َّ
( َّ ُ
أقل ال َ
الش ْرط ٍّ
=
خيار الشرط أكثر من ثبلثة أايـ عند أيب حنيفة(ِ) ،كقاال٬ :توز إذا كانت ا١تدة معلومة(ّ).

ٔتعٌت.
اسم من االختيار ،يقاؿ :ىخيػىرهي بػى ٍ ى
(ُ) ا٠تيار لغةن :ه
ُت الشيئُت فاختار أحد٫تا ىكىٗتىيػىرهي ن
كاصطبلحان :كوف أحد العاقدين ٥تَتان بُت تنفيذ العقد كبُت فسخو.

الفيومي ،ا١تصباح ا١تنَت ،مادة "خَت" ،ص ُٕ .حيدر ،درر اٟتكاـ شرح ٣تلة األحكاـ ،ج ُ ص َُُ

(ِ) كىو قوؿ الشافعية.

دليل الشافعية :ما ركاه الدارقطٍت يف سننو (كتاب البيوع ،حديث رقم ََّٕ ،ج ْ ص ٕ)  ،كالبيهقي يف :السنن الكربى
(كتاب البيوع ،ابب الدليل على أف ال ٬توز شرط ا٠تيار يف البيع أكثر من ثبلثة أايـ ،حديث رقم َُِْٔ ،ج ٓ ص َْٓ) عن
وؿ اَّللً ًٟ تىبا ىف بٍ ًن
طلحة بن يزيد بن ركانة أنو كلم عمر بن ا٠تطاب  يف البيوع ،فقاؿ « :ىما أ ًىج يد لى يك ٍم ىشٍيػئنا أ ٍىك ىس ىع ً٦تا ىج ىع ىل ىر يس ي
ًو
وؿ اَّللً  يع ٍه ىدةى ثىىبلثىًة أىايوـ إً ٍف ر ًضي أ ى ً
ط تىػرىؾ» 
ص ًر ،فى ىج ىع ىل لىوي ىر يس ي
يمٍنقذ ،إًنوي ىكا ىف ى
ض ًر ىير الٍبى ى
ىخ ىذ ىكإ ٍف ىس ىخ ى ى
ى ى

انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٔ ص ََّ .الشربيٍت ،مغٍت احملتاج ،ج ِ ص ٓٔ
(ّ)كىو قوؿ اٟتنابلة ،كقاؿ ا١تالكية٬ :توز أكثر من ثبلثة أايـ بقدر ما ٮتترب ا١تبيع يف مثلو كذلك ٮتتلف ابختبلؼ أنواع ا١تبيعات.
دليل اٟتنابلة :عموـ قولو « :الْمسلِمو َف علَى ُشر ِ
وط ِه ْم» ركاه أبو دكاد يف  :سننو (كتاب األقضية ،ابب يف الصلح ،حديث
ُْ ُ َ
ُ
ملحقةه ابلعقد فكانت إذل تقدير ا١تتعاقديٍن؛ كاألجل.
رقم ّْٗٓ) ،كأف مدة ا٠تيار ى
كدليل ا١تالكية :أف ا٠تيار يف بيع يف أصلو غرهر ،كإ٪تا جوزتو السنة ٟتاجة الناس إذل ا١تشورة فيو كإذل االختبار ،فيكوف حده قدر ما
ٮتترب فيو ا١تبيع على اختبلؼ أجناسو كإسراع التغَت إليو كإبطائو عنو.
(عماف :دار
انظر :البغدادم ،عبد الوىاب بن علي ،اإلشراؼ على مسائل ا٠تبلؼٖ ،تقيق :مشهور حسن آؿ سلماف ،ط ٌُ ،
ا١تمهدات ،ج ِ ص ٖٔ .ابن قدامة ،ا١تغٍت ،ج ٔ ص
ابن عفافُِْٗ ،ىػ ََِٖ -ـ) ج ِ ص ّْٖ .ابن رشد ،ا١تقدَّمات ِّ

ّٖ ّٗ-
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=

أجاز يف الثَّبلث..... ....................................
٬توز إف َ
إال أنَّو ُ
يت على أين ٥تيػهر أايمان" أك قاؿ" :مؤبدان "
قيدان معلومة؛ ألهنا إذا كانت ٣تهولة أبف قاؿ" :اشًت ي

ال ٬توز اتفاقان .كيف"ا٠تبلصة"(ُ)" :لو أثبت ا٠تيار كدل يذكر كقتان فلو ا٠تيار ما داـ يف اجمللس"(ِ)٢.تما :أف
ابن عمر رضي هللا عنهما أجاز ا٠تيار شهرين(ّ).

(ٓ)
ولو :ما ركم أنو  قاؿ ٟتباف بن منقذ « :)ْ(إ َذا ابيػعت فَػ ُقلَ :ال ِ
ا٠تِ
ِ
ْ
ار
ي
يل
و
،
ة
ب
بل
خ
َ
َ
ََْ
َ
ََ َُ
ْ
ي
ثََبلثَةَ أ ََّايِـ»(ٔ) فبل ٕتوز الزايدة عليها.

(ُ)كتاب "ا٠تبلصة" عند اإلطبلؽ ىو :خبلصة الدالئل يف تنقيح ا١تسائل لػ  :حساـ الدين الرازم (ٖٗٓىػ) :علي بن أٛتد بن
مكي الرازم ،كضع كتاابن نفيسا على ٥تتصر القدكرم ٝتاه "خبلصة الدالئل ىف تنقيح ا١تسائل".
انظر :القرشي ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية ،ج ِ ص َٓٗ .ابن قطلوبغا ،زين الدين أبو العدؿ قاسم ،اتج الًتاجم يف

طبقات اٟتنفية ،تعليق :جوستاؼ فلوجل (ليبسك :أ١تانيأُِٖ ،ـ) ص ٖٔ

(ِ) دل أقف على ىذه اٞتملة أك ما يشبهها يف كتاب :خبلصة الدالئل يف تنقيح ا١تسائلٖ ،تقيق :أيب الفضل الدمياطي أٛتد بن
علي( ،الرايض :مكتبة الرشدُُْٖ ،ىػ ََِٕ -ـ) ،كانظر :ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ٕٕ.
(ّ) غريب جدان كما قاؿ الزيلعي.

انظر :الزيلعي ،عبد هللا بن يوسف ،نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تدايةٖ ،تقيق :دمحم عوامة ،ط ُ( ،بَتكت :مؤسسة الرايف،
جدة :دار ً
القبلة للثقافة اإلسبلميةُُْٖ ،ىػُٕٗٗ-ـ) ج ْ ص ٖ  .

(ْ) ىو حباف بن منقذ بن عمرك بن عطية األنصارم ا٠تزرجي ا١تازين ،لو صحبة ،كشهد أيحدان كما بعدىا ،كىو جد دمحم بن ٭تِت بن
حباف ،شيخ مالك ،تويف يف خبلفة عثماف ،كاف يٮتدع يف البيع؛ لضعف يف عقلو فقاؿ لو النيب « :إذا بِعت فقل" :ال خبلبة"
ً
قل فإذا اشًتل يقوؿ" :ال خيابة".
» ،ككاف يف لسانو ث ه
انظر :ابن األثَت ،علي بن أيب الكرـ ،أُسد الغابة( ،بَتكت :دار الفكرَُْٗ ،ىػ ُٖٗٗ -ـ) ج ُ ص ّْٕ 
(ٓ) ا٠تبلبة :ا١تخادعة ،كقيل :ا٠تديعة ابللساف.
انظر :ابن منظور ،لساف العرب ،مادة "خلب" ،ج ُ ص

ّّٔ 

(ٔ) اٟتديث ركاه الدارقطٍت يف :سننو (كتاب البيوع ،حديث رقم ََّٖ ج ْ ص ٕ) ،كاٟتاكم يف مستدركو (كتاب البيوع،
ِ
ٍِ
ضعًي نفا ،ىكىكا ىف
حديث رقم ِِٔٓ ،ج ِ ص ِٕ ،ط .مقبل الوادعي) عن ابن عمر رضي هللا عنهما قاؿ :ىكا ىف حبَّا ُف بْ ُن ُمنْقذ ىر يج نبل ى
وؿ اَّللً ً ًٍ 
ً
ًً
ِ
لَ :ال ِخ َبلبَةَ»
يما ا ٍشتىػىرل ثىىبل ناث ،ىكىكا ىف قى ٍد ثػى يق ىل لً ىسانيوي ،فىػ ىق ى
ومةن ،فى ىج ىع ىل لىوي ىر يس ي
قى ٍد يسف ىع ًيف ىرأٍسو ىمأٍ يم ى
اؿ لىوي  « :ب ْع َوقُ ْ
ا٠تيى ىار ف ى
وؿ اَّللً  قى ٍد ىخيػىرًين
وؿ :إًف ىر يس ى
وؿ :ىال ًخ ىذابىةى ،ىال ًخ ىذابىةى ،ىكىكا ىف يى ٍش ىًًتم الش ٍيءى ىكىً٬تيءي بًًو أ ٍىىلىوي ،فىػيىػ يقوليو ىف :ىى ىذا ىغ واؿ فىػيىػ يق ي
ت أ ٍىٝتى ٍعوي يػى يق ي
فى يكٍن ي
ًيف بػىٍيعًي .
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(إال أنو ٬توز إف أجاز يف الثَّبلث) بعدما ىشرط ا٠تيار أكثر من ثبلثة و
أايـ؛ ألف ا١تفسد زاؿ قبل
ى ى
ى
تقرره ،فيصح العقد(ُ)ً ،خبلفان لزفر كالشافعي(ِ).

صح ،وإىل ٍ
ِ
أربعة :ال ،فإ ْف نَػ َق َد يف
بيع َّ
فإف شرى على أنَّوُ إف مل يَػ ْنػ ُقد الث ََّم َن إىل ثبلثة َّأايـ فبل َ
الث ِ
مبيع عن ِ
قبضوُ ا١تُ ْش ًَتي فَػ ُه ْل ُكوُ عليو ابلقيمة ...
ملك ابئعو مع خيا ِره ،فإف َ
َّبلث َ
ٮترج ٌ
جاز .وال ُ


(فإف شرى على أنو مل يػ ْنػ ُق ِد الثَّمن إىل ِ
ثبلثة ٍ
صح) ؛ ألنو يف معٌت شرط ا٠تيار
بيع َّ
أايـ فبل َ
َ
ََ
تخَتان يف األايـ الثبلثة بُت الفسخ كاإلمضاء ،كهبذا
يف ا١تقصود؛ ألف ا١تقصود من شرط ا٠تيار أف يكوف يم ًٌ
الشرط ٭تصل ذلك ا١تقصود فيصح استحساانن ،خبلفان لزفر(ْ)( ،و إىل أر ٍ
بعة ال)؛ ألف شرط الزايدة على
(ّ)

جاز)؛ لزكاؿ الػم ً
الثلث م ً
فس هد (فإ ْف نَػ َق َد يف الث ِ
فسد.
َّبلث َ
ي
ي

مبيع عن ِم ِ
لك ابئعو مع خيا ِره) أم خيار البائع؛ ألف خركجو إ٪تا يكوف برضاء
ٮترج ٌ
(وال ُ
ؼ البائع يف ا١تبيع يف مدة ا٠تيار ابلوطء كا٢تبة كغَت٫تا فيصَت فسخان
البائع كا٠تيار ينافيو ،كقد صح تصر ي
للبيع .كالثمن ٮترج عن ملك ا١تشًتم اتفاقان لكنو ال يدخل يف ملك البائع عند أيب حنيفة ،كقاال:
يدخل(ٔ).

(ُ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٔ ص

(ٓ)

َِّ 

(ِ) دليلهم :أف العقد كقع فاسدان فبل ينقلب جائزان؛ كما إذا ابع الدرىم بدر٫تُت مث أسقط الدرىم الزائد ال يقع صحيحان.
انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٔ ص َِّ .العمراين ،البياف يف مذىب اإلماـ الشافعي ،ج ٓ ص ُّ
(ّ) كيسمى ىذا أيضان :خيار النقد.

انظر :ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص



ْٕ 

(ْ) كجو قوؿ زفر :أنو بيع يشرط فيو إقالةه فاسدة لتعلقها ابلشرط كىو عدـ النقد ،كاشًتاط اإلقالة الصحيحة -كىي اليت ال تتعلق
أكذل أف تيفسد .
ابلشرط -ال يصح؛ ألنو شر هط ال يقتضيو العقد ،فاشًتاط الفاسدة –كىي اليت تعلقت بشرط عدـ النقدٍ -
 ككجو استحساف العلماء الثبلثة :أف ىذا يف معٌت شرط ا٠تيار من حيث اٟتاجة.
انظر :ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٔ ص َّٓ .البابريت ،شرح العناية على ا٢تداية،ج ٔ ص

َّّ 

( )5رضاء :مصدر راضاه رضاءن.
انظر :الزبيدم ،اتج العروس من جواىر القاموس ،مادة "رضي" ،ج ّٖ ص ُٕٓ 
(ٔ) كجو ا١تنع يف قوؿ أيب حنيفة :أنو ٚتع بُت البدؿ كا١تبدؿ يف عقد ا١تبادلة ،كىذا ال ٬توز.
حق من ال خيار لو ،فيعمل يف ً
بتات ىذا اٟتكم الذم ك ً
ض ىع لو.
ي
ككجو قوؿ الصاحبُت :أف البيع ابت يف ًٌ ى
ى
ي
انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،ج ْ ص
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ِٕٓ ِٖٓ-



وٮترج ا١تبيع مع خيا ِر ا١تشًتي ،و ُى ْل ُكوُ يف ِ
يدهِ ابلثَّم ِن كتَػ َعيُّبِ ِو ،وال ٯتلِ ُكوُ ا١تُ ْش ًَتي...،
ُ ُ

فه ْل ُكوُ عليو ابلقيمة) يعٍت :إذا ىلك ا١تبيع يف صورة كوف ا٠تيار للبائع يف
(فإف َ
قبضوُ ا١تُ ْش ًَتي ُ
ً
الشرل(ُ) ،فيضمنو اب١تثل إف كاف ًمثليان،
مدتو ينفسخ البيع اب٢تبلؾ ،فيبقى كونو مقبوضان على ىس ٍوـ ًٌ
كابلقيمة إف كاف قًيميان(ِ) .قيػيًٌد بػ "ا٢تبلؾ"؛ ألنو لو تعيب يف يد ا١تشًتم فلو أف يفسخ البيع فييضم ين
ا١تشًتم نقصاف العيب .قيػيًٌد بػ "قبض ا١تشًتم"؛ ألنو لو ىلك يف يد البائع ييفسخ البيع كال شيء على
ا١تشًتم .كلو تعيب يف يد البايع بًًف ٍعلً ًو ينتقض البيع بقدره كسقط حصتو من الثمن ،كإف تعيب ال بًًف ٍعلً ًو
ا١تبيع) عن ملك ابئعو (مع خيا ِر
وٮترج
ُ
فا١تشًتم إف شاء أ ى
ىخ ىذهي ّتميع الثمن كإف شاء فسخُ ( .
يدهِ ابلثَّم ِن كتػ ْ ِِ ِ
ا١تشًتي ،و ُى ْل ُكوُ يف ِ
٬تب
َّعيبو) ،يعٍت :إذا كاف ي
ب ي
ا٠تيار للمشًتم فهلك يف يده أك تعي ى
الثمن (وال ٯتلِ ُكوُ) أم :ا١تبيع (ا١تُ ْش ًَتي) عند أيب حنيفة ،كقاال :ٯتلكو؛ ألف الثمن لػما خرج من ملك
ا١تشًتم يف ا١تسألة األكذل كا١تبيع خرج من ملك البائع يف ا١تسألة الثانية كجب أف يدخل يف ملك
صاحبو ،كإال لزـ أف يبقى ٦تلوكان (ّ) ببل مالك ،كىو غَت معهود يف الشرع إذا دل يكن الشراء من ماؿ
الوقف .كلو :أف ا١تبيع يف ا١تسألة األكذل دل ٮترج عن ملك البايع ،كلو دخل يف ملكو لزـ أف ٬تتمع الثمن
كا١تثمن يف ملك كاحد ،كذا غَت جائز(ْ) .كٙترة ا٠تبلؼ تظهر يف ىذه ا١تسائل(ٓ)؛ كىي قولو:

ب بػىٍيػ ىع ىها.
كس ىام ىها ا١تشًتم ك ٍ
(ُ) السوـ لغةن من :ىس ىاـ البائع السلعةى ىس ٍومان إذا ىعرضها للبيع ،ى
استى ىام ىها طىلى ى
كا١تقبوض على سوـ الشراء :ىو ما أيخذه ا١تشًتم من البائع من ا١تبيع على أف يشًتيو مع تسمية الثمن ،فإف ىلك كاٟتاؿ ىذه
ً
كيسم ىي لو ٙتنان كاف ذلك ا١تاؿ أمانةن يف يد ا١تشًتم فبل يضمن.
ضمنو ،كإف أخذه بدكف أف ًٌ
يبُت ٌ
انظر :الفيومي ،ا١تصباج ا١تنَت ،مادة "سوـ" ،ص ُُّ .حيدر ،درر اٟتكاـ شرح ٣تلة األحكاـ ،ج ُ ص ِّٖ
و
تفاكت ييعتد بو.
( )2ا١تثلي :ما يوجد مثلو يف السوؽ بدكف
ًً
مثل يف السوؽ ،أك يوجد لكن مع التفاكت ا١تعت ًٌد بو يف القيمة.
القيمي :ما ال يوجد لو ه
انظر :حيدر ،درر اٟتكاـ شرح ٣تلة األحكاـ ،ج ُ ص ُُِ 
(ّ) يف نسخيت (أ) ك (ب) ابلرفع "٦تلوؾ" ،كىو خطأ ،كالصحيح ابلنصب "٦تلوكان" كما أثبتو أعبله.
(ْ) تقدـ توضيحو ص َُُ.





انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،ج ْ ص ِٖٓ .البابريت ،شرح العناية على ا٢تداية،ج ٔ ص َّٓ

(ٓ) أم ا٠تبلؼ ا١تذكور بُت اإلماـ كصاحبيو يف مسألة خيار ا١تشًتم  -كىو أف ا١تبيع ال يدخل يف ملك ا١تشًتم عنده كيدخل
عند٫تا -تظهر ٙترتو يف عشر مسائل ،يٚتعت يف قو٢تهم( :اسحق عزؾ فخم)
انظر :ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ٖٔ

109

عرس ِو اب٠تِيا ِر ال ي ِ
فشراء ِ
تق
فس ُد نكا َحوُ ،وإف َو ِطئَها َردَّىا؛ ألنَّوُ ابلنِّ َكاح إالَّ يف البِ ْك ِر ،وال يُػ ْع ُ
ُ
ُ
حر ،وال يُ ُّ
قريبُوُ عليو يف َّ
حيض ا١تشريَِّة يف
مدةِ ِخيا ِره ،وال َمن شراهُ قائبلً(ُ) :إف
ملكت عبداً فهو ّّ
ُ
عد ُ
َّ
ا١تدةِ من استربائها(ِ)..................................................... ،

(فشراء ِعر ِس ِو اب٠تِيا ِر) يعٍت :إذا اشًتل زكجتو اب٠تيار(ّ) (ال ي ِ
نكاحوُ) عند أيب حنيفة؛
د
فس
ُ
َ
ُ
ُ ْ

ألنو دل ٯتلكها .كيفسد عند٫تا؛ ألنو ىملىكها.
(وإف َو ِطئَها َردَّىا؛ ألنَّوُ ابلنِّ َكاح) أم :ألف الوطء ْتكم النكاح ال ْتكم ملك اليمُت ،فبل ٯتنع
الرد ْتكم ا٠تيار عنده .كقاال :دل يردىا ،ألف الوطء حصل ٔتلك الرقبة ،فيمتنع الرد .ىذا إذا كانت ثيبان،
فإف كانت بكران امتنع الرد عنده أيضان للنقصاف ،أشار إليو بقولو (إالَّ يف البِ ْك ِر).
تق قريبوُ عليو) يعٍت :إذا اشًتل ذا ً
رح وم ٤تروـ منو ال ييعتىق (يف َّ
مدةِ ِخيا ِره) ،كييعتىق
(وال يُػ ْع ُ ُ
عند٫تا.

حر) فاشًتاه اب٠تيار ،كال ييعتىق
(وال َمن شراهُ قائبلً) يعٍت من قاؿ( :إف
ملكت عبداً فهو ّّ
ُ
عنده ،كييعتىق عند٫تا.
حيض ا١تشريَِّة يف َّ
(وال يُ ُّ
ا١تدةِ من استربائها(ْ)) يعٍت إف اشًتل أمةن اب٠تيار فحاضت عنده
عد
ُ
و
ْتيضة أخرل؛
يف مدة ا٠تيار ،فاختارىا ،ال يىعد ىذه اٟتيضة من االسترباء عنده ،بل عليو(ٓ) أف يستربئها
أخرل؛ ألف االسترباء إ٪تا ٬تب بعد ثبوت ا١تلك .كييعد عند٫تا.
للمطبوع .

افق
(ُ) يف نسخيت (أ) ك (ب) ابلرفع "قائل" ،كىو خطأ ،كالصحيح ابلنصب "قائبلن" ،كىو مو ه
افق للمطبوع.
(ِ) يف نسخيت (أ) ك (ب) "استربائو" ،كىو خطأ ،كالصحيح "استربائها" كما أثبتو أعبله ،كىو مو ه
(ّ) أم :منكوحتو اليت كانت أ ىىمة و
رجل.



انظر :اللكنوم ،دمحم عبد اٟتي ،شرح ا٢تداية ،اعتٌت إبخراجو كتنسيقو كٗتريج أحاديثو :نعيم أشرؼ نور أٛتد ،ط ُ( ،كراتشي:
ّٖ 

إدارة القرآف كالعلوـ اإلسبلميةُُْٕ ،ىػ) ج ٓ ص
(ْ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "عليها" ،كىو خطأ.
(ٓ) االسترباء لغة :من استربأ الشي إذا طلب آخره ليعرفو كيقطع الشبهة.
كاصطبلحان :أييت ١تعنيُت :أحد٫تا :ىو تعرؼ براءة الرحم أم طهارتو من ماء الغَت (كىو ا١تقصود ىنا يف الشرح) ،كا١تعٌت اآلخر:
ىو طلب نقاء ا١تخرجُت ٦تا ينايف التطهر.
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تصَت أ َُّـ ٍ
ِ
ت يف َّ
ولد
ا١تدةِ ابلنِّ ِ
ومن ولَ َد ْ
اء على البائ ِع إف ُردَّت عليو اب٠تيا ِرَ ،
وال استرب َ
كاح ال ُ
وى ْل ُكوُ يف ِ
ابلرِّد؛ ِ
ِ
لعدـ
تفاع
قبضوُ ا١تُ ْش ًَِتي إبذنِِو
وأودعوُ عنده؛ الر ِ
القبض َّ
يد البائ ِع عليو إف َ
َ
لوُ .

ِ
ا١تلك.


فسخ العقد
(وال استرباءَ على البائ ِع إف ُردَّت عليو ٓتيا ِر) يعٍت يف الصورة ا١تذكورة :لو اختار ى
كعادت اٞتارية على البائع فبل ٬تب على البائع االسترباءي عنده ،سواءه فى ىس ىخ قبل القبض أك بعده.
الفسخ قبل القبض ال ٬تب على البائع االسترباءي ،كإف كاف بعد القبض ٬تب
كعند٫تا :إف كاف
ي

االسترباءي؛ ألف ا١تشًتم ىملى ىكها عند٫تا.

تصَت أ َُّـ ٍ
ِ
ت يف َّ
ولد لو) يعٍت :إذا اشًتل زكجة اب٠تيار فولدت يف
ا١تدةِ ابلنِّ ِ
ومن ولَ َد ْ
(َ
كاح ال ُ
لد للمشًتم ،فيملك الرد عنده ،كعند٫تا :تصَت أيـ ك و
مدة ا٠تيار يف يد البائع ال تصَت أيـ ك و
لد .كإ٪تا قلنا
يف يد البائع؛ ألهنا لو كلدت يف يد ا١تشًتم تصَت أيـ ك و
لد لو اتفاقان.

وى ْل ُكوُ يف ِ
ابلرِّد؛ ِ
ِ
لعدـ
رتفاع
قبضوُ ا١تُ ْش ًَِتي إبذنِِو
وأودعوُ عنده؛ ال ِ
القبض َّ
يد البائ ِع عليو إف َ
َ
( ُ
ِ
بعينً ًو على أنو اب٠تيار ثبلثةى أايـ ،فقبضو إبذف البائع ،مث أكدعو عنده يف
ا١تلك) يعٍت :إف اشًتل شيئا ٍ
مدة ا٠تيار ،فهلك يف يد البائع :ىلك على ملك البائع ،كيبطل البيع عند أيب حنيفة؛ ألف ا١تشًتم دل
ً
ابلرد على البائع ،كىبلؾ ا١تبيع قبل القبض ي ً
بطل البيع .كعند٫تا :ٯتلك ا١تشًتم،
ٯتلكو كارتفع قبضو ٌ
ي
ً
ملك نفسو ،فيهلًك عليو ،فيلزمو الثمن.
فصار يمودعان ى
كلو كاف ا٠تيار للبائع فسلم إذل ا١تشًتم ،فأكدعو عند البائع ،فه ٍل يكو ي ً
بطل البيع اتفاقان.
ى ىى
ي يي

ك على ا١تشًتم كلزمو
ك يف يده :ىىلى ى
فأكد ىعوى البائع ،فهلى ى
فلو كاف البيع اباتًّ ،فقبضو ا١تشًتم ،ى
الثمن اتفاقان.

الفيومي ،ا١تصباح ا١تنَت ،مادة "برم" ،ص ُٖ .كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية الكويتية ،ا١توسوعة الفقهية ،ج ُ ص ُّْ
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وب ِقي ِخيار مأذُ ٍ
َف ا١تأذُو َف يلي عدـ التَّملُّ ِ
ا١تدة؛ أل َّ
وف َش َرى اب٠تِيا ِر وأَبْػ َرأهُ ابئعُوُ عن ٙتنِ ِو يف َّ
ك.
َ َ ُ
َ َ
ِ
ِ
إبسقاط ِخيا ِرهِ.
يتملَّ َكها مسلماً
وبطل شراءُ ْ
ذمي ٜتراً اب٠تيا ِر إف أسلم؛ كيبل َ
َ
ذم ٍّي من ٍّ

(وب ِقي ِخيار مأذُ ٍ
وف َش َرى اب٠تِيا ِر وأَبْػ َرأهُ ابئعُوُ عن ٙتنِ ِو يف َّ
ا١تدة) أم ا٠تيار ،بقي خياره عنده،
َ َ ُ
ا١تبيع ببل ٙت ون ،كإف فسخ :عاد ا١تبيع لو إذل البائع ببل ٙت ون (؛ أل َّ
عدـ
َف ا١تأذُو َف يلي َ
فإف اختار :كاف ي
التَّملُّ ِ
ك) كالرد امتناعه عن التملك ،كعند٫تا :بطل خياره؛ ألنو لػما ىملى ىكوي كاف الرد منو ٘تليكان بغَت عوض
َ
كىو ليس من أىلو
أسلَ َم) بطل البيع
ذمي ٜتراً اب٠تِيا ِر) أم :خيار ا١تشًتم فقبضها (إف ْ
وبطل شراءُ ْ
( َ
ذم ٍّي من ٍّ
ِ
إبسقاط ِخيا ِرهِ) يعٍت :لو دل يبطل البيع لتملكها عند إسقاط ا٠تيار بعد
يتملَّ َكها مسلماً
عنده (كيبل َ
إسبلمو ،كذا ال ٬توز .كعند٫تا :يسقط خياره؛ ألنو ىملىكها فبل ٯتلك ردىا بعد إسبلمو.

فهذه ا١تسائل ٙترة ا٠تبلؼ(ُ).
ومن لو ا٠تِ ُ ِ
وعلِ َموُ يف َّ
ا١تدة
س ُخ ببل ِع ْل ِم ِو ،فإف َ
فسخ َ
َ
يار ُ٬ت ُيز  -وإف َج ِه َل صاحبُو -وال يُػ ْف َ
يػ ْنػ َف ِس ُخ وإِالَّ َمتَّ ع ْق ُده .ويور ُ ِ
الش ِ
والر ِ
َّعي ِ
يار ِ
ُت ال َّ
ؤية....................
رط ُّ
َ
العيب والتػ ْ
َ
ثخ ُ
َُ

ِ
يار) سواء كاف ابئعان أك مشًتاين أك أجنبيان ( ُِ٬ت ُيز) يف مدة ا٠تيار ابلقوؿ أك الفعل
(َ
ومن لو ا٠ت ُ
(وإف ج ِهل صاحبو) "إف للوصل" (وال يػ ْفس ُخ ببل ِ
علمو)؛ ألنو إذا دل يعلم الفسخ صر٭تان فرٔتا يلحقو
ُ
ُ َ
َ َ
ضرر:
ه
أما إذا كاف ا٠تيار للبائع؛ فؤلف ا١تشًتم إذا دل يعلم الفسخ عسى أف يتصرؼ يف ا١تبيع فتلزمو
قيمتو للهالك ،كقد يكوف أكثر من الثمن .كأما إذا كاف للمشًتم؛ فؤلف البائع ال يطلب بسلعتو مشًتاين
آخر اعتمادان عليو ،فيتضرر.

(ُ) انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،ج ْ ص َّٓ فما بعدىا .ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٔ
ص َّٖ فما بعدىا .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص

ٖٔ 
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ىذا إذا كاف خيار الفسخ ابلقوؿ ،أما إذا فسخو ابلفعل فالعقد ينفسخ حكمان سواءه ىعلً ىم اآلخر
أك دل يعلم؛ كما إذا كاف ا٠تيار للبائع فأعتق ا١تبيع أك كىبو ينتقض البيع -كإف دل يعلم ا١تشًتم-؛ ألف
ثبوت الفسخ ىنا ضمنان ،فبل يتوقف على العلم كا١توٌكًل إذا أعتق العبد الذم يكٌكًل ببيعو ينعزؿ الوكيل كإف
دل يعلم بو.
وعلِ َموُ) اآلخر (يف َّ
ا١تدة يَػ ْنػ َف ِس ُخ ،وإِالَّ) أم إ ٍف دل يعلمو ( َمتَّ َع ْق ُده).
(فإف َ
فسخ َ

(ويور ُ ِ
َّعي ِ
يار ِ
ُت) كما إذا اشًتل أحد الثوبُت على أف ا١تشًتم اب٠تيار أيخذ أيهما
العيب والتػ ْ
ثخ ُ
َُ
الش ِ
رط ُّ ِ
شاء ،يثبت ا٠تيار لورثتو (ال َّ
خيار الشرط
والرؤية) أم :ال ييورث خيار الشرط كخيار الرؤية؛ ألف ى
كالرؤية مشيئة يف ًرده كمشيئة و
صفة ال تزايلو فبل ينتقل إذل كارثو.
ٌ
و
موركث أيضان؛ ألف ا٠تيار الذم كاف للميت بطل ٔتوتو .كإ٪تا يثبت للوارث
خيار العيب فغَت
كأما ي
ملك ا١تبي ًع سليمان عن العيب ،كما أكجبو العقد للميت
ا٠تيار مبتدأن إبرث ما ييوجب ا٠تيار لو ،كىو ي
ي
سليمان عن العيب ،فاستحق الوارث مطالبة البائع ابلتسليم سليمان .أال ترل أف ا٠تيار قد يثبت للوارث
ابتداءن كإف دل يكن اثبتان للموركث؛ أبف تعيب ا١تبيع يف يد البائع بعد موت ا١تشًتم قبل أم يقبضو.
ككذا خيار التعيُت غَت موركث ابتداءن ،بل الوارث كرث ا١تبيع ٣تهوالن ٥تتلًطان ٔتلك الغَت ،فيثبت لو
خيار التعيُت ابتداءن ،كمن اختلط مالو ٔتاؿ رجل يثبت لو خيار التعيُت.
وإف اشًتى وشر َ ِ
وفسخ
أجاز أح ُد ُ٫تا
نقض َّ
يار لغ َِتهّّ ،
َ
صح ذلك ،فإف َ
فأي َ
جاز أو َ
ط ا٠ت َ
فالفسخ أَو َىل .وبيع عبدي ِن اب٠تِيا ِر يف ِ
ص َل َٙتَ َن
صح إف فَ َّ
أحد ِ٫تا َّ
اآلخ ُر ،فاأل ََّو ُؿ أ َْو َىل ،وإف ُو ِج َدا معاً
َ
ُ ْ
ُ
ُت َ٤تَ َّل ا٠تِيا ِر..............................................،
ُك ٍّلَ ،
وع َّ َ

(وإف اشًتى وشر َ ِ
يار لغ َِته) جاز(ُ)؛ ألف ا٠تيار لغَت العاقد إ٪تا يثبت نيابةن عن العاقد.
ط ا٠ت َ
(ُ)
(ِ)
صح
نقض َّ
كيف "النوازؿ" " :إف شرط ا٠تيار ٞتَتانو إف ع ٌد أٝتاءىم جاز كإال فبل" ّّ ( .
فأي َ
جاز أو َ

(ُ) يف نسخيت (أ) ك (ب) على جعل كلمة "جاز" من ا١تنت ،حيث كضع الناسخ فوقها خطان أٛتر ،لكن ال يستقيم ذلك مع ما
بعدىا ٦تا ذكر يف ا١تنت ،فاألصوب جعلها ضمن الشرح ،كحذفها من ا١تنت كما ىو يف ا١تطبوع ،كهللا أعلم .
(ِ) النوازؿ لػ :أيب الليث السمرقندم (تّّٕ :ىػ):ىو نصر بن دمحم بن أٛتد بن إبراىيم السمرقندم الفقيو أبو الليث ا١تعركؼ إبماـ
ا٢تدل ،كىو اإلماـ الكبَت صاحب األقواؿ ا١تفيدة كالتصانيف ا١تشهورة ،منها" :البستاف" ،ك "تنبيو الغافلُت" ،ك "خزانة الفقو".
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أجاز أح ُد ُ٫تا
اآلخ ُر ،فاأل ََّو ُؿ) أم :السابق (أ َْو َىل)؛ لعدـ ا١تزاحم( ،وإف ُو ِج َدا معاً
وفسخ َ
َ
ذلك ،فإف َ
فالفسخ أ َْو َىل)؛ ألنو أقول ابعتبار أف العقد اٞتائز يلحقو الفسخ كال ينعكس ،فرجحناه بقوة اٟتاؿ.
ُ
(وبيع عبدي ِن اب٠تِيا ِر يف ِ
ِ
معلوـ
صح إف فَ َّ
أحد ِ٫تا َّ
ص َل َٙتَ َن ُك ٍّلَ ،
وع َّ َ
ُت َ٤تَ َّل ا٠تيا ِر)؛ ألف ا١تبيع ه
ُ
كالثمن أيضان ،إال أنو تعلق ال ىقبوؿ يف الذم ال خيار فيو ب ىقبوؿ اآلخر ،كلكنو شرط صحيح؛ ألف الذم
داخل يف العقد كإف دل يدخل يف اٟتكم ،كإذا دخل صار قىبولو شرطان صحيحانٓ ،تبلؼ ما لو
فيو ا٠تيار ه
اشًتل ثوبُت على أهنما "ىركايف"(ِ) ،فإذا أحد٫تا "ىركم"؛ ألنو غَت داخل يف العقد أصبلن.
ىذا إذا كاف ا٠تيار للمشًتم ،فإف كاف للبائع أبف قاؿ" :بعتك أحد ىذين العبدين على أين
(ّ)
ا١تبيع كاف لو قبل البيع فبل حاجة يف جانبو إذل ا٠تيار
ألف
؛
يصح
"ال
:
اب٠تيار" ذكر يف "اجملرد"
ى
فاألصح أنو يصح كخيار الشرط"(ْ).

انظر :القرشي ،اٞتواىر ا١تضية يف تراجم اٟتنفية ،ج ْ ص ْْٓ .اللكنوم ،الفوائد البهية يف تراجم اٟتنفية ،ص

َُٔ .

(ُ) انظر :داماد أفندم ،عبد الرٛتن بن دمحم٣ ،تمع األهنر يف شرح ملتقى األْترٖ ،تقيق :خليل عمراف ا١تنصور ،ط ُ ( ،بَتكت:
دار الكتب العلميةُُْٗ ،ىػ ُٖٗٗ -ـ) ج ّ ص ْٓ.
(ِ) ىركم نسبة إذل ىىىراة :مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدف خراساف.
راجع :اٟتموم ،معجم البلداف ،ج ٓ ص

ّٓٗ 

(ّ) اجملرد لػ :اٟتسن بن زايد (َِْق) :صاحب أيب حنيفة ،كاف يقظان فقيهان نبيهان ،كرل القضاء ابلكوفة ،من مصنفاتو" :اجملرد".
انظر :اللكنوم الفوائد البهية يف تراجم اٟتنفية ،ص

َُْ 

(ْ) انظر :الزيلعي ،عثماف بن علي ،تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق ،طُ( ،القاىرة :ا١تطبعة األمَتيةُُّّ :ق) ج ْ ص ِِ
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ثبلثة على أف يػعُِّت َّأايً شاء يف ِ
أحد ٍ
أحد الثَّوبُت ،أو ِ
األوجو الباقية .وشراء ِ
ِ
ثبلثة
وفس َد يف
َُ َ
ُ
ابلش ِ
أحد ٍ
صح ،ال شراء ِ
ِ
فعة داراً بيعت ٍ
أربعة ،واألخ ُذ ُّ
يار ِرضاً.
ّتنب ما ُش ِر َ
ّأايٍـ َّ
ط فيو ا٠ت ُ
ُ

ِ
ً
ً
فصل الثمن
فصل الثمن كال يي ًٌ
عُت الذم فيو ا٠تيار ،أك يي ٌ
(وفس َد يف األوجو الباقية) كىي :أف ال يي ٌ
ً
فصل الثمن .إ٪تا فسد ٞتهالة ا١تبيع يف الوجهُت
عُت الذم فيو ا٠تيار ،أك يي ًٌ
كال يي ًٌ
عُت الذم فيو ا٠تيار كال يي ٌ
كّتهالة الثمن يف الرابع.
ثبلثة على أف يػعُِّت َّأايً شاء يف ِ
أحد ٍ
أحد الثَّوبُت ،أو ِ
(وشراء ِ
صح)؛ ألنو يف معٌت
ثبلثة ّأايٍـ َّ
َُ َ
ُ

شرط ا٠تيار؛ إذ اٞتواز ٙتة للحاجة إذل التأمل ،كاٟتاجة تندفع ابلثبلثة الشتما٢تا على اٞتيد كالوسط
أحد ٍ
كالردمء (ال شراء ِ
أربعة)؛ لعدـ اٟتاجة إليها ،فبل بد من توقيت خيار التعيُت(ُ) ابلثبلث أك ٔتا
ُ
ابلش ِ
دكنو عند أيب حنيفة ،كٔتا شاء العاقداف عند٫تا(ِ)( .واألخ ُذ ُّ
ط فيو
فعة(ّ) داراً بيعت ّتنب ما ُش ِر َ
ِ
دار ّتنبها فأخذىا
ا٠ت ُ
يار ِرضاً) "األخذ" مبتدأ "خربه" رضا .يعٍت :اشًتل داران بشرط ا٠تيار فيبعت ه

قلت:كاف ينبغي أال أيخ ىذىا ابلشفعة(ْ)؛ ألنو
ا١تشًتم صح أخذه ،ككاف أخ يذهي ابلشفعة رضان ابلبيع.فإف ى
ىخ ىذىا؛ ألنو بشرائها صار أحق هبا |ال |(ٓ) ألنو ملكها؛ كالعبد ا١تأذكف
دل ٯتلك الدار ا١تشًتاة؟ ي
قلت :أ ى
ا١تستغرؽ ابلديٍن ،إذا بيع الدار ّتنبو فلو الشفعة ٢تذا ا١تعٌت(ٔ).
ى
(ُ) خيار التعيُت :ىو حق العاقد يف تعيُت أحد األشياء اليت كقع العقد على أحد٫تا مبهمان خبلؿ مدةو معين وة.
انظرٛ :تٌاد ،معجم ا١تصطلحات ا١تالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء ،ص

َِِ 

(ِ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٔ ص ِّٓ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ٖٔ  .حيدر ،درر
اٟتكاـ شرح ٣تلة األحكاـ ،ج ُ ص

ُُّ 

(ّ) الشفعة لغة :اسم مصدر ٔتعٌت التملك ،كأتيت أيضا اٝتان للملك ا١تشفوع ،يقاؿ :شفعت الشيء شفعان إذا ضممتو إذل الفرد.
كاصطبلحان :ىي ٘تلك البقعة جربان ٔتا قاـ على ا١تشًتم ابلشركة كاٞتوار.

الفيومي ،ا١تصباح ا١تنَت ،مادة "شفع" ،ص ُُِ .اٞترجاين ،التعريفات ،ص ُِٕ.
(ْ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) زايدة كلمة "رضا" ،كدل يظهر رل كجهها.
(ٓ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).
دار ّتنب دار٫تا فإهنما يستحقاف الشفعة كإف دل ٯتلكا رقبة دار٫تا؛ ألهنما صارا
(ٔ) فالعبد ا١تأذكف
ا١تستغرؽ ابلديٍن كا١تكاتب إذا بيعت ه
ى
صارا أحق ابلتصرؼ فيها ،كذلك يكفي يف استحقاؽ الشفعة.
انظر :البابريت ،العناية شرح ا٢تداية ،ج ٔ ص َّّ.
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ِ (ُ)
ِِ
ِ
وخيار ِ
ِ
والرْؤيَِة ،وعب ٌد مشتَػ َرى
يار
ُت يَ ْس ُق ُ
العيب ُّ
شرط ا١تُ ْش ًَِتيَػ ْ
ط برضاء أحد٫تا ،وكذا خ ُ
ُ
بشرط خب ِزهِ أو َك ْتبِو ،وو ِج َد ٓتبلفِو ،أ ِ
ِ
ُخ َذ بثَ َمنِ ِو أو تَػ َرؾ.
ُ

(وخيار ِ
ط برضاء ِ
شرط ا١تُ ْش ًَِتيَػ ْ ِ
أحد ِ٫تا) فليس لآلخر أف يىػ يرده عند أيب حنيفة ،كقاال:
ُت يَ ْس ُق ُ
ُ
لو أف يرده (ِ) .قيػػيً ػػد بػ ا١تشًتيُت؛ ألف البائع لو كاف اثنُت كا١تشًتم كاحدان  -كيف البيع خيار و
شرط -فرد
ٍ
ٌ
ي
(ّ)(ْ)
ا١تشًتم نصيب أحد٫تا دكف اآلخر ْتكم ا٠تيار جاز اتفاقان ،كذا يف "اٞتامع ا﵀بويب" ٢ .تما :أف
العقد بغَت رضاه .كلو :أف ا١تبيع خرج عن ملك
لكل منهما ،فلو مت ٘تلكو لزـ ي
إثبات ا٠تيار ٢تما إثباتو وٌ

البائع غَت معيب بعيب الشركة ،فلو رد أحد٫تا دكف اآلخر رده معيبان بعيب الشركة فيتضرر ،كليس من
ِ
ً
يار ِ
والرْؤيَِة) يعٍت :إذا اشًتاي شيئان ليس ألحد٫تا
العيب ُّ
ضركرة الرضا ٓتيار٫تا الرضا ٌ
برد أحد٫تا( .وكذا خ ُ
أف يردهي ٓتيار الرؤية أك ٓتيار العيب بدكف صاحبو عنده ،خبلفا ٢تما(ٓ).

ِ
ِ
ِ
وو ِج َد
(وعب ٌد مشتَػ َرى بشرط خب ِزه أو َك ْتبو) يعٍت :إذا ابع عبدان على أنو خباز أك كاتب ( ُ
ٓتبلفِو ،أ ِ
ُخ َذ بثَ َمنِ ِو أو تَػ َرَكوُ) أما ا٠تيار؛ فؤلنو رضي بو هبذا الوصف ا١ترغوب كقد فات .كأما أخذه

كصف ال يقابلو شيءه من الثمن
ابٞتميع؛ فؤلنو ه

[فصل يف خيار الرؤية]

(ُ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "خيار الشرط للمشًتيُت" ،كا١تثبت موافق للمطبوع.

(ِ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٔ ص ُّّ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ٕٗ
(ّ) ذكر القارم يف "الذيل على اٞتواىر ا١تضية " :أف أصل اٞتامع الصغَت كما ىو معلوـ لئلماـ دمحم بن اٟتسن ،كقد تعاقب علماء
ا١تذىب على شرحو ،حىت صار ييعرؼ شرح ذلك الشيخ ابٞتامع الفبلين كاٞتامع البزدكم كاٞتامع السرخسي كاٞتامع ا﵀بويب كغَتىا.
كا﵀بويب (تَّٔ :ىػ) :ىو عبيد هللا بن إبراىيم بن أٛتدٚ ،تاؿ الدين ا﵀بويب ،ا١تعركؼ أبيب حنيفة الثاين ،جد برىاف الشريعة
٤تمود بن أٛتد صاحب منت "الوقاية يف مسائل ا٢تداية" كىو ا١تنت ا١تشركح بُت يدينا ،قاؿ عنو الذىيب يف "ا١تؤتلف كا١تختلف" :عادل
الشرؽ شيخ اٟتنفية ،لو تصانيف؛ منها" :شرح اٞتامع الصغَت" ،ك "كتاب الفركؽ" .ككتابو "شرح اٞتامع الصغَت" دل أقف عليو
مطبوعان أك ٥تطوطان.
انظر :القرشي ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية ،ج ِ ص َْٗ .القارم ،علي سلطاف ،ذيل اٞتواىر ا١تضية (مطبوع مع

كتاب اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية)( ،حيدرآابد :ا٢تند ،مطبعة ٣تلس دائرة اإلفتاء العثمانيةُِّّ ،ىػ) ج ِ ص َٔٓ.

(ْ) انظر :ابن عابدين ،مرجع سابق ،ج ٓ ص ٖٗ.

(ٓ) انظر :ا١ترغيناين ،مرجع سابق .ابن عابدين ،مرجع سابق.
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ص َّح شراء ما َمل يػرهُ ،ولِم َ ِ ِ
عندىا...................................
يار َ
َ
ش ًَِتيِو ا٠ت ُ
ُ ْ ََ ُ
[فصل يف خيار الرؤية]

(ُ)

(ص َّح شراء ما َمل يػرهُ ،ولِم َ ِ ِ
عندىا) أم :عند الرؤية ،لقولو َ « :م ْن ا ْشتَػ َرى َما
يار َ
َ
ش ًَِتيِو ا٠ت ُ
ُ ْ ََ ُ
(ّ)
(ِ)
َمل يػرهُ ،فَػلَوُ ِْ
ار إ َذا َرآهُ»  .كيف "الكفاية" " :ىذا إذا كاف ا١تبيع قائمان بُت يديهما موجود ،كما إذا
ا٠تيَ ُ
ْ ََ
اشًتل زيتان يف ًزوٌؽ(ْ) أك بػيًّرا يف جوالق(ٓ) ك٨تو٫تا ،حىت لو دل يكن كذلك ال ٬توز البيع كال خيار فيو"(ٔ).
فيو"(ٔ).
٤تل العقد ا١تعُت الذم ىع ىقد عليو كدل يره.
(ُ) خيار الرؤية :ىو حق يثبت بو للمتملًٌك
ي
الفسخ أك اإلمضاء عند رؤية ًٌ
انظرٛ :تٌاد ،معجم ا١تصطلحات ا١تالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء ،ص

َِّ 

(ِ) اٟتديث ركاه الدارقطٍت يف سننو (كتاب البيوع ،حديث رقم َِّٖ )َِٖٓ/كالبيهقي يف سننو (كتاب البيوع ،ابب ىمن قاؿ ال

٬توز بيع العُت الغائبة ،حديث رقم َُِْٓ )َُِْٔ /مسندان عن أيب ىريرة  كمرسبلن عن مكحوؿ رٛتو هللا ،ككبل٫تا ضعيفاف ال
يثبتاف .أما ا١تسند فعًلتو :عمر بن إبراىيم الكردم ،قاؿ الدارقطٍت( :كاف يضع اٟتديث) اىػ ،كقاؿ ابن القطاف( :كالراكم عن الكردم:
ً
مرسل أكالن ،كفيو أيضان أبو بكر بن أيب مرًن كىو ضعيف،
داىر بن نوح ،كىو ال ييعرؼ ،كلعل اٞتناية منو) اىػ .كأما ى
ا١ترسل فعلتو :أنو ه
ي
كما ذكر الدارقطٍت.
كا١ترسل من اٟتديث :ىو حديث التابعي عن رسوؿ هللا  من قوؿ أك فعل أك تقرير.
راجع :الدارقطٍت ،علي بن عمر ،سنن الدارقطٍتٖ ،تقيق :شعيب األرانؤكط  -حسن عبد ا١تنعم شليب -دمحم كامل قربللي ،طُ،

(بَتكت :مؤسسة الرسالةُِْْ ،ىػََِْ -ـ) جّ ص ِّٕ .البيهقي ،أٛتد بن اٟتسُت ،السنن الكربىٖ ،تقيق :دمحم عبد القادر

عطا ،ط ّ( ،بَتكت :دار الكتب العلميةُِْْ ،ىػ  ََِّ -ـ) ج ٓ ص ّْٗ .الزيلعي ،نصب الراية يف ٗتريج أحاديث
ا٢تداية ،ج ْ ص ٗ .األعظمي ،معجم مصطلحات اٟتديث ولطائف األسانيد ،ص ّٖٗ.

(ّ) الكفاية كتيعرؼ بكفاية ا١تنتهى لػصاحب "ا٢تداية" ا١ترغيناين (تّٓٗ :ىػ) :علي بن أيب بكر بن عبد اٞتليل الفرغاين ،شيخ
اإلسبلـ برىاف الدين ا١ترغيناين ،العبلمة ا﵀قق صاحب "ا٢تداية" ،أقر لو أىل مصر ابلفضل كالتقدـ ،كفاؽ شيوخو كأقرانو ،كأذعنو لو
كلهم ،كالسيما بعد تصنيفو لكتاب "ا٢تداية" ،ك "كفاية ا١تنتهى" ،ك "نشر ا١تذىب" .كفرغانة بفتح الفاء كراء الشاس؛ كراء جيحوف
كمرغيناف بفتح ا١تيم :مدينة من ببلد فرغانة.
كسيحوف ،قرية من قرل فارس .ى
انظر :القرشي ،اٞتواىر ا١تضية ،ج ْ ص ِٕٔ ،ج ْ ص ُٗٓ .اللكنوم ،الفوائد البهية ،ص َِّ.
(ْ) ً ً
كزقٌاف.
السقاءي ،كٚتع الٍ ًقل ًة :أ ٍىزقاؽ ،كالكثَتً :ز ه
قاؽ ي
ٌ
الزؽٌ :
انظر :ابن منظور ،لساف العرب ،مادة "زؽ" ،ج َُ ص ُّْ.
ً ً
ً
كبضم اٞتيم كفتح البلـ ككسرىا :كعاءه.
(ٓ) الػجػوال يق ،بكسر اٞتيم كالبلـٌ ،
انظر :الفَتكزآابدم ،القاموس احمليط ،مادة "جلق" ،ص ِٕٖ.
(ٔ) انظر :داماد أفندم٣ ،تمع األهنر يف شرح ملتقى األْتر ،ج ّ ص َٓ.
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إىل أف يوج َد م ْب ِطلُو ،وإف ر ِ
ض َي قبلَها ال لبائعو.
ُ َ ُ
َ
(إىل أف يوج َد م ْب ِطلُو وإف ر ِ
ض َي قبلَها) أم :قبل الرؤية اب١تقبوض" .إف" ىذه للوصل؛ ألنو يثبت
ُ َ ُ
َ

عند الرؤية فكاف عدمان قبلها .فإف قلت :لو دل يكن لو خيار قبل الرؤية لػما كاف لو حق الفسخ ابلفعل
و
أبكصاؼ
قبلها؟ قلنا :حق الفسخ قبلها لعدـ لزكـ العقد؛ ألف الرؤية بتماـ الرضا ،كىو إ٪تا يتم ابلعلم
مقصودةو ،كإ٪تا تصَت معلومةن ابلرؤية.

(ال لبائِ ِع ِو) معطوؼ على قولو" :ك١تشًتيو" .يعٍت :إذا ابع شيئان دل يره ال يكوف لو ا٠تيار إذا رآه؛
لػًما ركم أف عثماف  « : ابع أىرضا ًابلٍبصرةً ًمن طىٍلحةى  ،)ُ(فىً
ا٠تًيى يار،
ق
يل لىوي :غيبًٍنت ،فىػ ىق ىاؿً :رل ٍ
ى ى ٍ ن ى ٍى ٍ ى
ي
ى
(ّ)
)
ِ
(
ً
ً
ضى لًطىٍل ىحةى  ، »ك كاف
ىين بً ٍعت ىما ىدلٍ أ ىىرهي ،فى ىحك ىما بىػٍيػنىػ يه ىما يجبىػٍيػىر بٍ ىن يمطٍعًوم ً يف ىذل ى
ك ،فىػ ىق ى
ألًٌ
ذلك ٔتحض ور من الصحابة.
ويػب ِطلُو ِ
وخيار َّ ِ
حقاً لغ َِتهِ
ِ
ِ
ب َّ
وتصر ٌ
ُّ
الشرط تَػ ْعيُّػبُوُ
ُْ ُ
َ
س ُخ كاإلعتاؽ والتَّ ْدبَت ،أو يُوج ُ
ؼ ال يُػ ْف َ
والرى ِن واإلجارةِ قبل ُّ ِ
ِ
ب َّ
ِ
حقاً لغ َِتهِ كالبي ِع اب٠تِيا ِر
كالبي ِع
ا١تطلق َّ
الرؤية أو بعدىا ،وما ال يُوج ُ
َ
ِ
ٍ
تسليم يُػ ْب ِط ُل بع َدىا ال قبلَها،
وا١تساومة وا٢تِ ِبة ببل

(ُ) ىو طلحة بن عبيد هللا بن عثماف ،ينتهي نسبو إذل كعب بن لؤم بن غالب القرشي التيمي ،أبو دمحم ،أحد العشرة ا١تبشرين
ابٞتنة ،كأحد الثمانية الذين سبقوا إذل اإلسبلـ ،كأحد ا٠تمسة الذين أسلموا على يد أيب بكر  ،كأحد الستة أصحاب الشورل.
كاف عند كقعة بدر يف ٕتارة يف الشاـ فضرب لو النيب  بسهمو ،كشهد أيحدان كأبلى فيها ببلء حسنا ،ككقى النيب  بنفسو كاتقى
النبل عنو بيده حىت يشلت إصبعو .رماه مركاف بن اٟتكم يوـ اٞتمل بسه وم يف ركبتو فما زاؿ الدـ يسيح حىت مات.
ابن حجر ،أٛتد بن علي ،اإلصابة يف ٘تييز الصحابةٖ ،تقيق :عادؿ أٛتد عبد ا١توجود كعلى دمحم معوض ،ط ُ( ،بَتكت :دار

الكتب العلميةُُْٓ ،ىػ) ج ّ ص َّْ
(ِ) ىو جبَت بن مطعم بن عدم بن نوفل بن عبد مناؼ القرشي النوفلي ،كاف من أكابر قريش كعلماء النٌسب .كقدـ على النيب 
يف فداء أيسارل بدر ،فسمعو يقرأ سور الطور قاؿ" :فكاف ذلك أكؿ ما دخل اإلٯتاف يف قليب" ،كأسلم قبل فتح مكة ،كمات يف خبلفة
معاكية .
ابن حجر ،مرجع سابق ،ج ُ ص َٕٓ.

( )3أخرجو البيهقي يف :السنن الكربى (كتاب البيوع ،ابب ىمن قاؿ ٬توز بيع العُت الغائبة ،حديث رقم َُِْْ ،ج ٓ ص
ّْٗ) ،قاؿ النوكم( :ركاه البيهقي إبسناد حسن لكن فيو رجل ٣تهوؿ ٥تتلف يف االحتجاج بو) اىػ.

النوكم ،٭تِت بن شرؼ ،اجملموع شرح ا١تهذبٖ ،تقيق :دمحم ٧تيب ا١تطيعي ،ط ُ (بَتكت :دار إحياء الًتاث العريبُِِْ ،ىػ-
ََُِـ) ج ٗ ص ُُِ.
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ِ
الش ِ
ِ
يار َّ
ؼ
وتصر ٌ
رط تَػ ْعيُّػبُوُ) أم :كوف ا١تبيع معيوابن عند ا١تشًتم ( ُّ
خيار الرؤية (وخ َ
(ويُػ ْبطلُوُ) أم :ى
حقاً لغ َِتهِ
كاإلعتاؽ والتَّ ْدبَت) (ُ)؛ ألنو لػما تعذر الفسخ بطل ا٠تيار ضركرنة (أو ي ِ
ِ
ب َّ
وج
س ُخ
ُ ُ
ال يُػ ْف َ
ِ(ّ)
(ِ)
الر ِ
ؤية أو بعدىا)؛ ألف تعل ىق ًٌ
ِ
حق
واإلجارة
والرى ِن
كالبي ِع
قبل ُّ
ا١تطلق) أم بدكف شرط ا٠تيار ( َّ
َ
الغَت صار مانعان من الفسخ
ِ
ِ
ب َّ
وا١تساومة) أم العرض على البيع (وا٢تِ ِبة ببل تسلي ٍم
حقاً لغ َِتهِ كالبي ِع اب٠تِيا ِر
(وما ال يُوج ُ
يُػ ْب ِط ُل بع َدىا) أم بعد الرؤية؛ ألف بعدىا يسقط خياره بصريح الرضا فيسقط بدليلو ال قبلها؛ ألف ا٠تيار
ال يبطل قبل الرؤية بصريح الرضا ،فبداللتو أحق .مث خيار الرؤية بعد سقوطو ابلبيع كاإلجارة أك الرىن إذا
و
ً
بفك الرىن أك بفسخ اإلجارة ال يعود خيار الرؤية.
برد ا١تبيع بقضاء أك ًٌ
عاد إذل ملكو ٌ
والنَّظر إىل ِ
الدابَِة وَك َفلِها ،وظاىر ٍ
والصربة ،ووجوُ َّ
غَت ُم َعلَّ ٍم |و|(ْ) إىل
وجو األََم ِةُّ ،
ثوب مط ِو ٍّ
ي َ
ُ
ُ

ِ ٍ
ِ
ِ ِ َّ
ونظر َوكِيلِ ِو َّ
ط رؤيةُ ِ
داخل َّ
الدا ِر
ابلشر ِاء أو
نظر رسولُو .و ُش ِر َ
ابلقبض كاؼ ،ال ُ
َم ْوض ٍع َعلَمو ُم َعل َماًُ ،
اليوـ............................................................... ،


(والنَّظر إىل ِ
والصربة ،ووجوُ َّ
الدابَِة
وجو األََم ِة) كىذا القيد اتفاقي؛ إذ اٟتكم يف العبد كذلك ( ُّ
ُ
ً
َّ
وَك َفلِها(ٓ) ،وظاىر ٍ
فجعً ىل رؤيةي ظاىر الثوب
ثوب مط ِو ٍّ
غَت ُم َعل ٍم)؛ ألف نىظىىر ٚتيع أجزاء ا١تبيع متع ٌذهر ،ي
ي َ
ُ
ت عًتقو ٔتوتك ،كىو
(ُ) التدبَت :أف ييعتًق الرجل ى
عبده عن يدبيور ،أم بعد موتو ،فيقوؿ" :أنت حر بعد مويت" ،ى
كدبػ ٍر ي
ت العبد :إذا ىعل ٍق ى
كدبػىر العبد :أعتقو بعد ا١توت.
التدبَت أم أنو يعتق بعدما يي ىدبًٌيرهي سيده كٯتوت .ى
انظر :ابن منظور ،لساف العرب ،مادة "دبر" ،ج ْ ص ِّٕ.
ْتق ٯتكن أخذه منو كالديٍن.
(ِ) الرىن لغة :اٟتبس ،كاصطبلحان :حبس الشيء وٌ

الفيومي ،ا١تصباح ا١تنَت ،مادة "رىن" ،ص ِٗ .اٞترجاين ،التعريفات ،ص ُُّ.

ماؿ.
(ّ) اإلجارة لغة :اسم لؤلجرة كىي كراء األجَت ،كاصطبلحان :عبارة عن العقد على ا١تنافع بعوض ىو ه
ا١تطرزم ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب ،مادة "أجر" ،ج ُ ص ِٖ .اٞترجاين ،التعريفات ،ص َُ.

(ْ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب) ،كىو موافق للمطبوع.
العجز ،كقيل :ال ىقطىن يكوف لئلنساف كالدابة ،كإهنا ىلع ٍجزاءي ال ىك ىفل ،كاٞتمع أكفاؿ.
الع يجز ،كقيلً :رٍد ي
(ٓ) ال ىك ىفل :ى
ؼ ي
انظر :ابن منظور ،لساف العرب ،مادة "كفل" ،ج ُُ ص ٖٖٓ.
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مثبلن كرؤية ٚتيع أجزائو؛ ألهنا ال تتفاكت غالبان ،إال أف يكوف الباقي أردل فيثبت فيو خيار العيب ،ال
خيار الرؤية (وإىل مو ِ
ض ٍع َعلَ ِم ِو ُم َعلَّ َماً)؛ ألف ا١تالية تتفاكت ْتسنو.
َْ

ِ ٍ
ونظر َوكِيلِ ِو َّ
ا٠تيار رؤيتيو عند أيب حنيفة ،كقاال :نىظىير
ابلشر ِاء أو
( ُ
ابلقبض كاؼ) يعٍت :ييسقط ى
الوكيل ابلقبض غَت م و
سقط(ُ) .قيػيًٌد ابلقبض ،ألنو لو ككل رجبلن ابلرؤية ال تكوف رؤيتو كرؤية ا١توٌكًل ،كذا
ي
(ّ)
يف "ا٠تانية"(ِ) .كيف "ا١تصفى"  :ا٠تبلؼ فيما قبضو ،كىو يراه ،فأما إذا قبضو مستوران مث أراد بعدما
نظر إليو إبطاؿ ا٠تيار قصدان ليس لو ذلك اتفاقان بل لو ا٠تيار(ْ).
عٍت يف قبضو".
نظر رسولُو) كىو أف يقوؿ ا١تشًتم" :كن رسوالن ًٌ
(ال ُ

ط رؤيةُ ِ
داخل َّ
الدا ِر) كرؤية ظاىرىا ال يكفي؛ ألنو ابلنظر إذل الظاىر ال تيعرؼ أكصاؼ
(و ُش ِر َ
الباطن ،كىو قوؿ زفر ،كبو ييفىت(ٓ).
ّتس ا١تبيعِ ،
ِ
وبوصف
وشّو ،وذوقِو،
ا٠تيار مشًتايً ،ويسق ُ
وبيع األعمى وشرا ُؤهُ َّ
ُ
صح ،ولو ُ
ط ِّ
العقا ِر.

ّتس ا١تبيع)
ا٠تيار مشًتايً)؛ ألنو اشًتل ما دل يره( ،ويسق ُ
وبيع األعمى وشرا ُؤهُ َّ
( ُ
صح ،ولو ُ
ط ِّ
ابٞتس كالغنمِ ( ،
ً
وشّو) إف كاف ييعرؼ ابلشم (وذوقِو) إف كاف ييعرؼ ابلذكؽ؛ ألف
ا١تبيع
إف كاف يي ي
عرؼ ي
ٌ
ِ
وبوصف العقا ِر) يعٍت :إذا يكصف العقار لؤلعمى أببلغ ما ٯتكن
ىذه األشياء تفيد العلم اب١تعقود عليو (
"رضيت" ،سقط خياره؛ ألف ذكر الوصف يقوـ مقاـ الرؤية كما يف عقد السلىم (ٔ).
فقاؿ:
ي
(ُ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٔ ص ّْٔ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ُُُ
(ِ) انظر :قاضيخاف ،فتاوى قاضيخاف ،ج ِ ص ُٖٖ

(ّ) "ا١تصفى شرح منظومة ا٠تبلؼ" لػ :أيب الربكات حافظ الدين النسفي (تَُٕ :ىػ) ،كتقدمت ترٚتتو ص ُٕ.
انظر :ابن قطلوبغا ،اتج الًتاجم يف طبقات اٟتنفية ،ص ِِ

(ْ) انظر :ابن مازة ،احمليط الربىاين يف الفقو النعماين ،ج ٔ ص ُْٓ
(ٓ) كقاؿ العلماء الثبلثة  -أاب حنيفة كدمحم بن اٟتسن كأاب يوسف :-ييكتفى برؤية خارج البيوت كصحن الدار.

انظر :ا١ترغيناين ،مرجع سابق ،ج ٔ ص ّْْ .قاضيخاف ،مرجع سابق ،ج ِ ص ُٖٗ .ابن عابدين ،مرجع سابق ،ج ٓ ص

َُُ
(ٔ) السلىم يف اللغة ٔتعٌت السلىف.
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"رضيت" سقط خياره؛ ألف
كعن أيب يوسف :أنو يقاد إذل موضع لو كاف بصَتان لرآه فقاؿ:
ي
(ُ)
التشبو يقاـ مقاـ اٟتقيقة عند العجز ؛كاألقرع إذا |أراد | التحلل ي٬ترم ا١توسى على رأسو؛ تشبهان
اب﵀لًٌقُت(ِ).
ومن رأى
ومن رأى أح َد الثَّوبُت ثَّ شرا٫تاُ ،ثَّ رأى
اآلخر ،فلوُ رد ُ
ُّ٫تا ال َر ُّد اآلخ ِر وح َدهَ .
َ
َ
عدـ تَػغَ َُِّتهِ ،وللمشًتي يف ِ
والقوؿ للبائ ِع يف ِ
عدـ رؤيتِو.
وج َدهُ ُمتَػغََِّتاً وإالَّ ال،
ُ
َت إف َ
شيئاً ُثَّ شراهُ ُخَِّ


ُّ٫تا ال َر ُّد اآلخ ِر وح َده)؛ لئبل يلزـ
َّوبُت ثَّ شرا٫تاُ ،ثَّ رأى
اآلخر ،فلوُ رد ُ
ومن رأى أح َد الث ْ
(َ
َ
تفريق الصفقة قبل التماـ.
وج َدهُ ُمتَػغََِّتاً وإالَّ ال) أم :إف دل يتغَت ،كلو قاؿ ا١تشًتم قد
َت إف َ
(َ
ومن رأى شيئاً ُثَّ شراهُ ُخَِّ

معلوـ الوصف ابلرؤية السابقة.
تغَت ،كال خيار لو؛ لكونو ى

كقد اختلفت عبارات الفقهاء يف تعريفو تبعان الختبلفهم يف الشركط ا١تعتربة فيو:

ػاؿ -
السػػلم اٟتػ ٌ
فاٟتنفيػػة واٟتنابلػػة الٌػػذين شػػرطوا يف صػ ٌ
ػحتو قػػبض رأس ا١تػػاؿ يف ٣تلػػس العقػػد  ،كأتجيػػل ا١تسػػلم فيػػو  -احػًتازان مػػن ٌ

كعرفػو اٟتنابلػة بقػو٢تم (( :أف
نصػت ا١ت ٌ
عرفوه ٔتػا يتض ٌػمن ذلػك  ،فقػد ٌ
مؤجػل ٌ
ػادة (ُِّ) مػن اجمللٌػة العدليٌػة علػى أنٌػو (( :بيػع ٌ
ٔتعجػل)) ٌ ،
ٌ
و
ً
ييسلم عينان حاضرةن يف ع و
وض موصوؼ يف الذمة إذل و
أجل )).

عرفوه أبنٌو (( :بيع معلوـ يف الذمة٤ ،تصور
السلم ٌ
اٟتاؿ ،كدل يشًتطوا تسليم رأس ا١تاؿ يف ٣تلس العقد ،فقد ٌ
ٌأما ا١تالكيّة الٌذين منعوا ٌ
السلم
ٌ
ابلصفة ،بعُت حاضرة أك ما ىو يف حكمها ،إذل أجل معلوـ)) ،فقو٢تم" :أك ما ىو يف حكمها " يشَت إذل جواز أتخَت رأس ماؿ ٌ
الشيء أيعطي حكمو.
اليومُت كالثٌبلثة ،حيث إنٌو يعترب يف حكم التٌعجيل بناءن على أ ٌف ما قارب ٌ
عرفػػوه أبنػٌػو (( :عقػػد علػػى
كال ّ
السػػلم حػػاالًّ كمػ ٌ
شػػافعيّة الٌػػذين شػػرطوا لصػ ٌ
ػؤجبلن ٌ
السػػلم قػػبض رأس ا١تػػاؿ يف اجمللػػس ،كأجػػازكا كػػوف ٌ
ػحة ٌ
و
اٟتاؿ عندىم.
السلم ٌ
موصوؼ يف ال ٌذ ٌمة ببدؿ ييعطى عاجبلن))  ،فلم يقيٌدكا ا١تسلىم فيو بكونو ٌ
مؤجبلنٞ ،تواز ٌ
انظػػر :الفراىيػػدم ،العػػُت ،مػػادة "سػػلم" ،ج ِ ص َِٕ .حيػػدر ،درر اٟتكػػاـ شػػرح ٣تلػػة األحكػػاـ ،ج ُ ص ُُْ ،ـ
تضمنتو من السنة وآي القرآفٖ ،تقيق :د .عبد ا﵀سن
ُِّ .القرطيب ،دمحم بن أٛتد بن أيب بكر ،اٞتامع ألحكاـ القرآف ِّ ُ
وا١تبُت ١تا ّ
الًتكػػي كآخػػركف ( بػػَتكت :مؤسسػػة الرسػػالة ،ط ُُِْٕ ،ىػ ػََِٔ-ـ) ،ج ْ ص ِْٓ .الرصػػاع ،شػػرح حػػدود ابػػن عرفػػة ،ص

ّٔٗ .النوكم ،روضة الطالبُت وعمدة ا١تفتُت ،ج ْ صّ .ابن قدامة ،ا١تغٍت ،ج ٔ ص ّْٖ.
(ُ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب) ،كىو موافق للمطبوع.
(ِ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٔ ص ّْٗ
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ِ ِ
ا١تبيع" ،كقاؿ البائع" :دل يتغَت"،
( ُ
والقوؿ للبائ ِع يف عدـ تَػغَ َُِّته) يعٍت :إذا قاؿ ا١تشًتم" :تغيػىر ي
فالقوؿ للبائع مع ٯتينو إف دل ييربىن ا١تشًتم على ً
تغَته(ُ) ،كلو قاؿ ا١تشًتم قد تغَت يف قليل ا١تدة -كىو
شهر -دل ييصدؽ ،كبو ييفىت(ِ).
(وللمشًتي يف ِ
"بعتك ما رأيتو" ،كقاؿ ا١تشًتم" :دل أره"؛
عدـ رؤيتِو) يعٍت :إذا قاؿ البائع:
ى
فالقوؿ للمشًتم؛ ألنو ينكر أمران حاداثن ،كىو الرؤية.

(ُ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "قد تغَت".

(ِ) انظر :قاضيخاف ،فتاوى قاضيخاف ،ج ِ ص ُّٗ
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ِ
رؤية أو ٍ
فباع منو ثوابً ،أو وىب وسلَّم مل يػردَّهُ ِٓتيا ِر ٍ
شرط ،بل بِ َع ْي ٍ
ب.
ومن شرى ع ْد َؿ ُز ِطّ ٍّي َ
َ
َ َ َ َُ

(ُ)
ِ
ِ
ً
فباع منو ثوابً ،أو
ب إليهم الثياب الزطية ( َ
(َ
ومن شرى ع ْد َؿ ُزطّ ٍّي) الزط جيل يف ا٢تند ،نيس ى
(ِ)
رؤية أو ٍ
وىب وسلَّم مل يػردَّهُ ِٓتيا ِر ٍ
شرط)؛ ألنو لو رد شيئان من الباقي ٓتيار رؤية أك شرط [لتفرقت]
َ َ َ َُ

الصفقةي على البائع قبل التماـ ،كذا ال ٬توز.

كلو عاد إليو ذلك الثوب بس و
فسخ :فهو على خياره الرتفاع ا١تانع كىو تفريق الصفقة.
بب ىو ه
كعن أيب يوسف :إف خياره بعد ما سقط ال يعود ،كىو ٥تتار "ال يقدكرم"(ّ)(ْ).
(بل بِ َع ْي ٍ
ب)؛ ألف الصفقة تتم مع خيار العيب بعد القبض كإف دل يتم قبلو(ٓ).

(ُ) يف نسخيت (أ) ك (ب) كتبت

"لتفرؽ" .

(ِ) انظر :ا١تطرزم ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب ،ج ُ ص ّٓٔ.



(ّ) ال يقدكرم (تِْٖ :ىػ) :ىو أٛتد بن دمحم بن أٛتد بن جعفر بن ٛتداف ،أبو اٟتسن بن أيب بكر البغدادم  ،ا١تعركؼ
ابل يقدكرم ،،اإلماـ ا١تشهور ،صاحب ا١تختصر ا١تبارؾ ،انتهت إليو ابلعراؽ رائسة أصحاب أيب حنيفة ،من مصنفاتو " :ا١تختصر
ا١تشهور" فنفع هللا بو خلقا ال ٭تصوف ،ك"شرح ٥تتصر الكرخي" ،ك " التجريد " كغَت ذلك.
انظر :القرشي ،اٞتواىر ا١تضية ،ج ُ ص ِْٕ .اللكنوم ،الفوائد البهية ،ص ٕٓ.

(ْ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٔ ص ّّٓ .ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٔ ص ّّٓ .ابن عابدين ،حاشية
ابن عابدين ،ج ٓ ص ُُٓ

(ٓ) فاألصل أف رد البعض يوجب تفريق الصفقة ،كىو قبل التماـ ال ٬توز ،كبعد التماـ ٬توز ،كخيار الشرط كالرؤية ٯتنعاف ٘تامها،
كخيار العيب ٯتنعو قبل القبض ال بعده.
انظر :ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ُُٓ
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[فصل يف خيار العيب]
ِ
بكل ٙتنِو ،ال إمسا ُكوُ وأخ ُذ
و١تُ ْش ًٍَت َو َج َد ٔتشريِّو عيباً َ
نقص ٙتنَوُ عند التُّجا ِر َردُّهُ أو أخ ُذهُ ِّ
(ُ)
ِ
عيب .ومن
نقصانِو .واإلاب ُؽ ولو إىل ما دو َف سفر،
ُ
والبوؿ يف الفراش ،وسرقةٌ |من| صغ ٍَت يَػ ْعق ُل ٌ
البالغ عيب آخر ،فلو سر َؽ عند٫تا يف ِ
صغره َردَّهُ،
ٌ ُ

(ِ)
[فصل يف خيار العيب]
ِ
نقص ٙتنَوُ) اٞتيملةي صفةي عيبان (عند التُّجا ِرَ ،ردُّهُ) كىو مبتدأ ك"١تشًت"
(و١تُ ْش ًٍَت َو َج َد ٔتشريِّو عيباً َ

ص ا١تالية،
ص الثمن يىػٍنػ يق ي
ص ا١تالية؛ إذ ىي مقصودة ابلبيع ،كما يىػٍنػ يق ي
خربه مقدـ عليو؛ ألف العيب ما يىػٍنػ يق ي
بكل ٙتنِو ،ال إمسا ُكوُ وأخ ُذ نقصانِو)؛ ألف األكصاؼ ال ييقابلها
كا١ترجع يف معرفتو عيرؼ أىلو (أو أخ ُذهُ ِّ

شيء من الثمن؛ |ألف الثمن إما |(ّ) أف ييقابىل ابلوصف كابألصل كفيو تسويةه بُت التبع كاألصل ،أك
ابلوصف فقط كفيو ترجيح التبع على األصل ،أك ابألصل دكف الوصف كىو ا١تطلوب إال إذا صارت
مقصودة ابلتناكؿ حقيقة كقطع البائع يد ا١تبيع قبل القبض فإنو سقط بو نصف الثمن أك حكمان أبف
ٟتق الشرع اب٠تياطة(ْ).
ٯتتنع الرد ٟتق البائع ابلتعيب عند ا١تشًتم أك ًٌ
ِ
عيب) قيػيًٌد
(واإلاب ُؽ  -ولو إىل ما دو َف سفر-
ُ
والبوؿ يف الفراش ،وسرقةٌ من صغ ٍَت يَػ ْعق ُل ٌ
بو؛ ألف "سرقة صغَت ال يعقل" ليس بعيب؛ ألهنا غَت صادرة عن اختيار صحيح .كحد عدـ عقلو :أف

آخر ،فلو سر َؽ عند٫تا) أم :عند البائع كا١تشًتم (يف
ال أيكل كال يشرب كحده (ومن البالغ ٌ
عيب ُ
ِ
(ردَّهُ)؛ الٖتاد العيب ابٖتاد السبب.
صغره) مع العقل َ
(ُ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب) ،كىو موافق للمطبوع.
ً
ً و
غرض صحيح ،كيغلب
(ِ) خيار العيب :ىو خيار ٌ
ص القيمةى أك العُت نقصاانن يفوت بو ه
رد ا١تبيع بسبب كجود كصف مذموـ فيو يػىٍنػ يق ي
يف جنسو عدمو.
انظرٛ :تٌاد ،معجم ا١تصطلحات ا١تالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء ،ص

َِْ 

(ّ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب) ،كىو موافق للمطبوع.
(ْ) كضحو البابريت يف "العناية شرح ا٢تداية" ٔتا إذا كاف ا١تبيع ثوابن فخاطو ا١تشًتم ،مث اطلع على عيب فيو؛ فإنو أيخذ ىشبىػ نها ابألصل،
كابلتارل أيخذ قسطان من الثمن.
انظر :البابريت ،العناية شرح ا٢تداية ،ج ٔ ص ِّٕ.
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ث عنده يف ِ
عيب أبداً؛ فيُػ َر ُّد َمن
صغَ ِره وعند ُم ْشًتيو يف كِ َِربه ال .وجنو ُف َّ
وإ ْف َح َد َ
الصغ َِت ٌ
والدفَػ ُر ِّ
ُج َّن يف صغ ِرهِ عنده ،ثَّ عند مشًتيَو فيو ،أو كِ َِربه .والبَ َخ ُر َّ
عيب فيها ال
َّولُّ ُد منو ٌ
والزان والتػ َ

عيب فيهما،
فيو،
والكفر ٌ
ُ


ث عنده يف ِ
صغَ ِره وعند ُم ْشًتيو يف كِ َِربه ال) أم :ال يرده؛ الختبلؼ العيب
(وإ ْف َح َد َ
ابختبلؼ السبب؛ ألف البوؿ يف الفراش يف الصغر لضعف ا١تثانة ،كبعد البلوغ و
لداء يف الباطن ،كاإلاب يؽ

ب اللعب ،كالسرقة يف الصغر لقلة ا١تباالة ،ك٫تا بعد الكرب ٠تىب و
ً
ث يف الباطن .كلو أىبى ىق من
يف ٌ
ى
الصغر ٟتي ًٌ
الغاصب إذل ا١توذل فليس و
بعيب ،كإف أىبى ىق إذل غَته كدل ٮترج من البلدة إف كانت صغَتة ْتيث ال ٮتفى
اآلبق على(ُ) أىلها ال يكوف آبًقان .كليس للمشًتم أف يطالب البائع ابلثمن قبل عوده من اإلابؽ كإف
كاف البائع قد ًٌ
أقر بو ،كذا يف "الفوائد الربىانية"(ِ).

عيب أبداً؛ فيُػ َر ُّد َمن ُج َّن) تفسَت لقولو" :أبدان" (يف صغ ِرهِ عنده ،ثَّ عند
(وجنو ُف َّ
الصغ َِت ٌ
ِ
السبب يمت ًح هد يف اٟتالُت ،كىو آفةه يًٗتل
عُت األكؿ؛ ألف
مشًتيَو فيو) أم يف صغره (أو ك َِربه)؛ ألنو ي
ى
الدماغ.
قيل :إذا اشًتل عبدان قد يجن عند البائع فلو أف يرده كإف دل ى٬تين عند ا١تشًتم؛ ألف سبب آفتو
يًٗتل الدماغ كىي إذا ٘تكنت ال تزكؿ .كاٞتمهور على أنو ال يػي ىػرد ما دل يعاكد عند ا١تشًتم كىو الصحيح؛
(ّ)
بقاؤىا أبدان(ْ).
قادر على إزالة تلك اآلفة كسائر العًلل ،فلم يكن ًمن ضركرةً يكجودىا ي
ألف هللا تعاذل ه
ننت اإلبط(ٔ) ( ِّ
ننت الفم(ٓ) ( َّ
عيب فيها) أم
والدفَػ ُر) كىو ي
(والبَ َخ ُر) كىو ي
َّولُّ ُد منو ٌ
والزان والتػ َ
اٞتارية (ال فيو) أم الغبلـ؛ ألهنا تيقرب للخدمة كاالستفراش كىذه الصفات يً٥تلةه هبا ،كا١توذل يستخدمو=
(ُ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "إذل" ،كىو خطأ.
(ِ) لعلو كتاب "الفوائد" لػ :برىاف األئمة ٤تمود بن أٛتد بن عمر بن عبد العزيز بن مازة (تُٔٔ :ىػ) ،تقدمت ترٚتتو ص ّٖ،
كانظر ا١تسألة يف :ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ُِِ

(ّ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) بتكرار عبارة "إزالة تلك" ،كىو خطأ.

(ْ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٔ ص ّٗٓ .ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٔ ص ّٗٓ.
(ٓ) انظر :الفيومي ،ا١تصباج ا١تنَت ،مادة "ٓتر" ،ص ُٓ

(ٔ) انظر :ا١تطرزم ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب ،ج ُ ص َِٗ
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بنت سبع عشرةَ ٍ
اٟتيض يف ِ
ِ
سنة ال َّ
عيب قدميٌ
واالستحاضةُ وارتفاعُ
َ
ظهر ٌ
أقل ٌ
عيب .فإف َ
حدث عنده آخر ،فلوُ نقصانُوُ ال ردُّهُ إالَّ برضا ِ
ابئعو................................. ،
بعدما
َ
َ
ُ

=

عيب فيهما)؛ ألف الطبع السليم ينفر عن استخدامو؛ إذ ال
بعيدان من نفسو فبل يضره (
والكفر ٌ
ُ

يقدر على استخدامو يف األمور الدينية كاٗتاذ ا١تاء للوضوء كٛتل ا١تصحف إليو.

بنت سبع عشرَة ٍ
أقل) أم :ال يكوف ارتفاع حيض ً
حيض ِ
(واالستحاضةُ ،وارتفاعُ ِ
بنت
سنة ال َّ
َ

عيب) ك"االستحاضة" مبتدأ ك"عيب" خربه.
أقل من سبع عشر سنة ( ٌ
ٌ

كيف "النهاية" :دعول االنقطاع إذا دل تذكر مدة مديدة  -كىي سنتاف عند أيب حنيفة ،كثبلثة
أشهر عند أيب يوسف ،كأربعة أشهر عند دمحم  )ُ(-ال تيسمع ،ك كذا ال تسمع ما دل يدع أف االنقطاع
بسبب اٟتىبى ًل أك الداء؛ ألنو بدكف ىذين ال ييعد عيبان ،كا١ترجع يف اٟتىبىل إذل قوؿ النساء ،كيف الداء إذل
طبيبُت ىع ٍد ٍلُت .كيف "الغاية"(ِ) :إ٪تا تثبت بشهادهتن حق ا٠تصومة يف توجيو اليمُت |على | البائع |
قوؿ ٍ
كركم عن دمحم :أهنا تػيىرد بشهادهتن من غَت ٯتُت البائع
ال حق الفسخ؛ ألنو أقول ،كشهادهتن ضعيفةه .ي
|(ّ)(ْ).
كلو أقاـ ا١تشًتم بيًٌنةن على االنقطاع ال تيسمع؛ ألهنا ال تيعرؼ ،كلو أقاـ على االستحاضة تيقبل،
ألهنا يدركر(ٓ) الدـ ،فييطلع عليو.

(ُ) كرجح ابن عابدين  -تبعان للكماؿ ابن ا٢تماـ -أف بياف اٟتد الفاصل بُت ا١تدة اليسَتة كالكثَتة لبلنقطاع ال ذكر ٢تا يف قوؿ األئمة
الثبلثة ،كقد يخًٌرج الكبلـ فيها قياسان على اختبلؼ األئمة يف مسألة استرباء مدة الطهر ،كدل يصح ،كالصحيح :تقدير ا١تدة ابلشهر.
انظر :ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٔ ص ّّٔ ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ُِٖ

(ِ) "الغاية" لػ :أيب عباس السركجي (تَِٕ :ىػ) :أٛتد بن إبراىيم بن عبد الغٍت بن أيب إسحاؽ السركجي ،أبو العباس قاضي
القضاة ٔتصر ،كاف مشاركان ىف علوـ كٚتع كصنف كأفىت كدرس ككضع كتاابن على ا٢تداية ٝتاه "الغاية" كدل يكملو.
انظر :القرشي ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية ،ج ُ ص ُِّ

(ّ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت يف الكل زايدة كردت يف نسخة (ب).

(ْ) انظر :ابن ا٢تماـ ،مرجع سابق ،ج ٔ ص ّْٔ
(ٓ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "كركد" ،كدل يظهر رل كجهو ،كهللا أعلم.
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عيب قدميٌ بعدما
َ
آخر ،فلوُ نُقصانُوُ ،ال َردُّهُ
ظهر ٌ
حدث عنده) أم عند ا١تشًتم عيب ( ُ
(فإف َ
إالَّ برضا ِ
ابئعو) أم :أبف يرضى البائع أف أيخذه بعيبو .صورة رجوع النقصاف :أف يي ًٌ
قوـ ا١تبيع سليمان من
العيب القدًن كيي ًٌ
قوـ معيبان بو ك٭تط ما نقصو العيب كيينسب إذل القيمة السليمة ،فَتجع من الثمن على
ً
شر يرجع من
تلك النسبة .مثالو :اشًتل ثوابن بعشرة كقيمتو مائة كنقصو العيب عشرة فنسبة النقصاف عي ه
ً
و
س فَتجع بدر٫تُت.
الثمن بعيشر كىو درىم ،كإف نقصو العيب عشرين فالنٌسبة يٜت ه
ِِ
ٍ
ابعو .فإف
يرجع ُمشًتيو إف َ
عيب ،ولبائعو أخ ُذهُ كذلك ،فبل ُ
فظهر ٌ
كثوب شراهُ ف َقطَ َعوُ َ
أٛتر أو لَ َّ
ظهر عيبُوُ ال أيخ ُذ ابئعُوُ،
ت َّ
الس َ
ويق بسم ٍن ثَّ َ
خاطَو أو صبغَوُ َ

كثوب شراهُ ف َقطَعوُ فظهر عيب) ىذا نظَت لقولو" :فإ ٍف ظهر عيب قدًن" ( ِ
( ٍ
ولبائع ِو أخ ُذهُ
َ
َ ٌ
ً
الرد كاف ٟتق البائع ،كقد رضي
كذلك) يعٍت :إذا قىبً ىل البائع الثوب بعيب القطع فلو ذلك؛ ألف امتناع ٌ
ابعوُ) أم :ا١تشًتم الثوب بعد ما قطعو؛ ألنو ببيعو
يرجع ُمشًتيو) ابلنقصاف (إ ْف َ
بو فزاؿ ا١تانع (فبل ُ
معٌت ،كلو حبسو كأراد أف يرجع النقصاف فليس لو ذلك ،فكذا ىذا.
صار حابسان للمبيع ن
أٛتر) قيػػيًٌد بو؛ لتكوف الزايدة يف ا١تبيع اثبتة اتفاقان؛ ألنو لو
(فإف خاطَو) بعد قطعو (أو َ
صبَػغَوُ َ
صبىػغىوي أسود يكوف نقصاانن عند أيب حنيفة كالقطع ،كقاال :تكوف زايدة(ُ) (أو لَ َّ
ويق(ِ) بسم ٍن)
ت َّ
الس َ
ى

ظهر عيبُوُ ال أيخ ُذ ابئعُوُ) كإف رضي بو؛ ألف امتناع الرد
يعٍت :لو كاف ا١تبيع سويقان ى
فخلىطىوي بسمن (ثَّ َ
ٟتق الشرع(ّ).
ًٌ
ً
ً
كالس ىمن ال ٘تنع الرد ابلعيب .كإف كانت غَت
مث الزايدة ا١تتصلة :إف كانت متولٌدة من ا١تبيع ٌ
متولًٌدة كالصبغ ٘تنع الرد؛ ألنو ال سبيل إذل فسخو مقصودان؛ ألف العقد دل يرد على الزايدة ،كال سبيل إذل

(ُ) انظر :ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ُّٓ
(ِ) السويق :طعاـ يتخذ من مدقوؽ اٟتنطة كالشعَتٝ ،تي بذلك؛ النسياقو يف اٟتلق.

٣تمع اللغة العربية ،ا١تعجم الوسيط ،مادة "سوؽ" ،ص ْٓٔ
ستح ًّقا يف عقد ا١تعاكضة ببل مقابل ،كىو معٌت الراب أك شبهو ،كلشبهة الراب حكم
(ّ) كذلك ٟتصوؿ الراب؛ فإف الزايدة تكوف فضبلن يم ى
الراب.

انظر :ا١ترجع السابق.
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ً
ً
الرد ،كإف كانت غَت
كالولىد ٘تنع ٌ
فسخو تىػبىعان؛ النقطاع التبعية ابالنفصاؿ .كا١تنفصلة :إف كانت متولٌدة ى
متولًٌدة كال ىك ٍسب ال ٘تنع الرد ابلعيب ،بل ييفسخ العقد بدكف الزايدة كتيسلم الزايدة للمشًتم ٣تاانن(ُ).
ابعوُ بعد ِ
مات
رؤية عيبِ ِو أو أعت َقوُ قبلَها ٣تاانً ،أو دبَّػ َرهُ ،أو استولَ َدىا ،أو َ
ورجع بنقصانِِو ،كما لو َ
َ
ِ
ٍ
َّوب فتَ َخ َّر َؽ مل
عاـ كلَّوُ ،أو َ
س الث َ
أكل الطَّ َ
عنده قبلَها .وإف أعت َقوُ على ماؿ ،أو قتلَوُ ،أو َ
بعضوُ ،أو لَب َ
رجع.
يَ ْ

ابعوُ) أم كما يرجع بنقصاف العيب إف
ورجع بنقصانِِو) أم :ا١تشًتم بنقصاف العيب (كما لو َ
( َ

ابع الثوب ا١تخيط أك ا١تصبوغ أك السويق ا١تلتوت؛ ألف الرد كاف ٦تتنعان قبل البيع للزايدة اٟتادثة فلم يكن

مات عنده قبلَها) أم
ا١تشًتم ابلبيع حابسان للمبيع (أو أعت َقوُ قبلَها ٣تاانً ،أو دبَّػ َرهُ ،أو استولَ َدىا ،أو َ

عند ا١تشًتم قبل رؤية العيب .أما اإلعتاؽ؛ ألف ا١تلك ينتهي بو فأشبو ا١توت ،كأما التدبَت كاالستيبلد؛
فؤلف ا﵀ل هبما ٮترج ًمن أ ٍف يكوف قاببلن للنقل من ملك إذل ملك.
ِ
ٍ
َّوب فتَ َخ َّر َؽ) مث
عاـ كلَّوُ ،أو َ
س الث َ
أكل الطَّ َ
(وإف أعت َقوُ على ماؿ ،أو قتلَوُ ،أو َ
بعضوُ ،أو لَب َ
رجع) عند أيب حنيفة ،كقاال :يرجع؛ ألف ىذا القتل ال يتعلق ْتك وم دنيوم
اطلع على عيب (مل يَ ْ

ؼ مشركعه كمقرهر ٔتلكو كالعتق فبل ٯتنع
كالضماف كالقصاص فصار كا١توت ،كإف األكل كاللبس تصر ه
الرجوع .كلو :أف ىذا إتبلؼ للمبيع كىو فعل مضموف كسقط الضماف عنو ١تلكو يف ا﵀ل ،كسقوط
الضماف كالبدؿ اٟتاصل لو ،كإمساؾ البدؿ كإمساؾ العُت ،فيبطل الرجوعٓ ،تبلؼ اإلعتاؽ؛ ألنو إهناء
ا١تلك فليس إبتبلؼ(ِ).
كإف أكل بعضو مث علم ابلعيب :فعند أيب حنيفة ال يرد ما بقي كال يرجع بنقصاف ما أكل كما
و
كشيء كاحد فبل يرد بعضو دكف البعض كما لو ابع البعض .كعند٫تا:
بقي؛ ألف الطعاـ يف اٟتكم

(ُ) كيف ا١تسألة تفصيل راجعو يف :ا١ترجع السابق ،ج ٓ ص ُّّ

(ِ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٔ ص َّٕ .ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٔ ص َّٕ
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يرجع يف أكل الكل كالبعض .كعنهما :أنو يرد ما بقي؛ ألنو ٦تا ال يضره التبعيض كىو قادر على الرد

كما قبض كيرجع بنقصاف العيب فيما أكل(ُ).
ِ
ِ
ِ
اراً ،أو َج ْوَزاً ،فَ ُك ِس َر ،فَػ َو َج َدهُ فاسداً فلو نقصانُوُ يف
َّاء ،أو خيَ َ
وإف اشًتى بيضاً ،أو بطْيخاً ،أو قث ً
كل َٙتَنِ ِو يف غ َِته................................
كل َٙتَنِ ِو يف غ َِته و ُّ
ا١تُْنػتَػ َف ِع بو ،و ُّ

ِ
ِ
ِ
اراً،
َّاء ،أو خيَ َ
(وإف اشًتى بيضاً ،أو بطْيخاً ،أو قث ً
نقصانُوُ يف ا١تُْنػتَػ َف ِع بو) يعٍت :لو كاف يينتفع بو مع فساده أبف

أو َج ْوَزاً ،فَ ُك ِس َر ،فَػ َو َج َدهُ فاسداً فلو
يصلح للعلف أك ألكل بعض الفقراء دل

يرده لتعذره ابلكسر؛ ألنو عيب حادث ،كلكن يرجع بنقصاف العيب؛ دفعان للضرر بقدر اإلمكاف.

كل َٙتَنِ ِو يف غ َِته) أم :غَت ا١تنتفع بو لبطبلف البيع؛ ألف ا١تبيع ليس ٔتاؿ .كيف "شرح اٞتامع
(و ُّ
للفقيو أيب الليث"(ِ) :ا١تذرة(ّ) يف عشر بيضات يكوف عيبان ،كسبعةه فاسدةه يف مائة جوز ال يكوف عيبان؛
ألهنا ال ٗتلو عنها عادة (ْ).
الكل عند أيب حنيفة كيرجع بكل الثمن؛ ٞتمعو يف
كإف كانت الفاسدة أكثر منها ال يصح يف ًٌ
العقد بُت ما لو قيمة كما ال قيمة لو ،فصار كبيع ح ور و
كعبد معان .كيصح العقد عند٫تا فيما كاف
يٌ

صحيحان .كقيل :يفسد العقد يف الكل اتفاقان؛ ألف الثمن دل ييفصل .لكن األصح :أنو ٬توز عند٫تا؛ ألف
الثمن ينقسم على أجزائو كا١تكيل كا١توزكف ،ال على قيمتو ،فصار كما لو فصل ٙتنو(ٓ).
قالوا :ىذا يستقيم يف البيض؛ ألنو ال قيمة لقشره ككذا يف اٞتوز إذا دل يكن لقشره قيمة .كإف
يرجع ْتصة اللب كيصح العقد يف القشر
كانت يف موضع يػيتخذ قشره كقودان فوجده خاكاين؛ قيل :ي
(ُ) انظر :ا١تراجع السابقة ،ج ٔ ص ُّٕ
(ِ) شرح اٞتامع الصغَت لػ الفقيو أبو الليث السمرقندم (تّّٕ :ىػ) :تقدمت ترٚتتو ص ُُٔ.
(ّ) البيضة الػ ىػم ًذرة :الفاسدة.
انظر :ا١تطرزم ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب ،مادة "مذر" ،ج ِ ص ِِٔ

(ْ) انظر :ابن مازة ،احمليط الربىاين يف الفقو النعماين ،ج ٕ ص َِ

(ٓ) انظر :ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٔ ص ّْٕ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ُُْ
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ْتصتو؛ ألف العقد يف حق القشر صادؼ ٤تبلن .كقيل :يرد القشر كيرجع بكل الثمن؛ ألف مالية اٞتوز
قبل الكسر ابعتبار اللب دكف القشر ،فإذا دل يكن يينتفع بليبًٌو فات ٤تل البيع ،فيبطل(ُ).

كاٞتواب يف القثاء كالبطيخ كاٞتواب يف اٞتوز.
ٍ
رد على ِ
بقضاء  -إبقرا ٍر ،أو بيِّنة ،أو ٍ
ابع َمش ِريَّوُ َوُر َّد عليو ٍ
ابئعو ،وإف
نكوؿَّ -
بعيب
ومن َ
َ
ر َّد ب ِر َ ِ
ِ
يم بيِّنةً.
َّعى عيباً مل ُْ٬تبَػ ْر على دف ِع ٙتنِ ِو حىت َْ٭تلِ َ
قبض َمش ِريَّوُ واد َ
ضاه :ال .فإف َ
ُ
ف ابئعُو ،أو يُق َ

ٍ
رد على ِ
بقضاء  -إبقرا ٍر ،أو بيِّنة ،أو ٍ
ابع َمش ِريَّوُ َوُر َّد عليو ٍ
ابئعو)
نكوؿَّ -
بعيب
ومن َ
(َ

يعٍت :إذا ابع عبدان من رجل بعد ما اشًتاه من آخر ،فوجد فيو ا١تشًتم اآلخر عيبان ،فرد على ا١تشًتم
األكؿ القاضي(ِ) إبقرا ور منو  -كمعٌت القضاء ابإلقرار :أنو أنكر اإلقرار فأيثبتت ابلبينة كذا يف "شرح
الوايف"(ّ) -أك إبابء ٯت و
ُت أك ببيًٌنة :فلو أف يرد على ابئعو إذا ثبت أف العيب كاف عند البائع األكؿ .كيف
"اٟتقائق"(ْ) :ىذا إذا ادعى كجود العيب عند البائع األكؿ؛ إذ لو أقاـ بيًٌنةن أنو كاف عند ا١تشًتم األكؿ
ليس للمشًتم األكؿ أف ٮتاصم ابئعو فإنو ما يجعل مكذابن يف إقراره بكوهنا سليمة عند البائع األكؿ(ٓ).
(وإف ر َّد ب ِر َ ِ
قائم بنفسو ،فلم ينفسخ
ُ
ضاه :ال) أم :ال يرد على ابئعو األكؿ؛ ألف البيع األكؿ ه
ً
بيع
بفسخ الثاين ،سواءه كاف عيبان ٭تدث مثلو ،أك دل يكن كاألصبع الزائدة؛ ألف الرد بو ه
فسخ يف ح ٌقهما ه
حق الثالث ،كالبائع األكؿ اثلثهما ،كذا يف "الكفاية"(ٔ) .ىذا إذا كاف الرد بعد القبض ،كإف
جدي هد يف ًٌ

(ُ)انظر :ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ُُْ
(ِ) ا١تثبت تلفيق من نستخيت (أ) ك (ب)؛ إذ كردت العبارة يف نسخة (أ)" :القاضي ما"  ،كيف نسخة (ب)" :ابلقاضي" ،فأخذت
كلمة "القاضي" من النسخة األكذل كحذفت كلمة "ما" كما ىو مثبت يف نسخة (ب) ،كهللا أعلم ابلصواب.
(ّ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٔ ص ّٕٓ.

(ْ) "اٟتقائق شرح منظومة النسفي" لػ :األىفٍ ىشنجي (تُٕٔ :ىػ)٤ :تمود بن دمحم بن داكد ،أبو ا﵀امد األفسنجي اللؤلؤم البخارم،
كاف إمامان فاضبلن شيخان صاٟتان عارفان اب١تذىب كالتفسَت.
انظر :ابن قطلوبغا ،اتج الًتاجم يف طبقات اٟتنفية ،ص ْٓ

(ٓ) انظر :ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ُِْ

(ٔ) انظر :ا١ترغيناين ،مرجع سابق ،ج ٔ ص ّٕٕ .ابن عابدين ،مرجع سابق ،ج ٓ ص ُْْ
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فسخ من األصل
كاف قبلو فلو أف يرده على األكؿ كإف كاف ابلًتاضي؛ ألف الرد ابلعيب قبل القبض ه
جائز .
بيعوي قبل القبض ه
فصار كأنو دل يبع .ىذا يف غَت العقار ،كأما يف العقار فبل يرده؛ ألف ى

ف ابئعُو)؛ ألنو لو أجرب القاضي
َّعى عيباً ،مل ُْ٬تبَػ ْر على دف ِع ٙتنِ ِو حىت َْ٭تلِ َ
قبض َمش ِريَّوُ واد َ
(فإف َ
ا١تشًتم على أداء الثمن رٔتا يظهر العيب فينتقض القضاء ،كيلزـ رد الثمن ا١تقبوض ،فبل ييقضى = 
ِِ
ِ
أقاـ بَػيِّنةً أ ََّوالً
دفع إف َحلَ َ
نكل .فإف ادَّعى إابقَو ف َ
وعند غيبة شهودهَ :
ف ابئعُو ،ول ِزَـ عيبُوُ إف َ
وسلَّ َموُ وما أَبِ َق قط" ،أو " :ابهلل ما لو
ف ابئعُوُ ُ :ثَّ ُحلِّ َ
أنَّو أبِ َق عندهُ ،ثَّ َحلَ َ
ف ابئعُوُ ابهلل" :لقد َ
ابعوُ َ
الرِّد عليك من دعواه ىذه" ،أو "ابهلل ما أَبِ َق عندؾ ّّ
ُّ
ابعوُ وما بو ىذا العيب،
حق َّ
قط" ،ال ابهلل لقد َ

وال ِ
وسلَّ َموُ وما بو ىذا العيب.......................................
ابهلل لقد َ
ابعوُ َ

ِ
يم) ا١تشًتم ( بيِّنةً)
=
بو؛ صيانةن لقضائو .كإذا حلف ابئعو أف العيب دل يكن عنده أجرب (أو يُق َ
على ثبوت العيب| .فإف |(ُ) قلت :ىذا الًتكيب مشكل؛ ألنو جعل أحد٫تا غايةن لنفي اإلجبار على
الدفع ،كالنفي ال ينتهي إبقامة البيًٌنة ،بل يستمر عنده؟ قلت(ِ) :ىنا إضمار تقديره" :أك يقيم ا١تشًتم
بيًٌنةن فيستمر عدـ اإلجبار".

ِِ
ِ
ف ابئعُو) يعٍت" :إذا قاؿ شهودم ابلشاـ فأمهلٍت حىت ٭تضر
دفع إف َحلَ َ
(وعند غيبة شهودهَ :

ف ابئعيو؛ ألف يف االنتظار
شهودم"دل يلتفت القاضي إليو كلكن ٭تلف البائع كأيمره بنقد الثمن إف ىحلى ى
ضرران ابلبائع كليس يف الدفع زايدة ضرر اب١تشًتم فإنو يبقى على حجتو إذا حضر شهوده (ول ِزَـ عيبُوُ إف

نكل)؛ ألنو حجة فيو.
َ

ِ
(فإف ادَّعى إابقَو) ا١تشًتم (ف َ ِ
شر ىط ٝتاع
أقاـ بَػيّنةً أ ََّوالً أنَّو أب َق عنده) أم عند ا١تشًتم؛ ألف ٍ
قياـ العيب كقت ا٠تصومة ،فإف أقاـ البيًٌنة سأؿ القاضي البائع أف بو ىذا العيب إف
ا٠تصومة يف العيب ي
أنكر البائع قياـ العيب يف يده ي٭تلف على البتات  -ألنو ٭تلف على فعل نفسو كىو التسليم كما لزمو
وسلَّ َموُ وما أَبِ َق قط" ،أو " :ابهلل ما لو ُّ
حق
ابلعقد -كإف أقر أيمر ابلرد ( ُثَّ ُحلِّ َ
ف ابئعُوُ" :ابهلل لقد َ
ابعوُ َ
(ُ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).
(ِ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) كردت زايدة كلمة "فإف" ،كىو خطأ.
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ً
الرِّد عليك من دعواه ىذه" ،أو "ابهلل ما أَبِ َق عندؾ ّّ
ابعوُ وما بو ىذا
َّ
قط"( )،ال) ٭تلٌفو (" :ابهلل لقد َ

العيب")؛ ألف فيو ترؾ النظر للمشًتم ٞتواز أنو أىبى ىق بعد البيع قبل التسليم فتكوف ٯتُت البائع صادقةن
للرد عنو ،فيتضرر بو ا١تشًتم( .وال) ٭تلًٌفو ( ِ
ً
وسلَّ َموُ وما بو ىذا العيب)؛ ألف فيو
ابهلل لقد َ
دافعةن ٌ
ابعوُ َ

ترؾ النظر للمشًتم أيضان ألنو إ ٍف أىبى ىق بعد البيع قبل التسليم ال ٭تنث؛ ألنو حينئذ يتعلق بقياـ=
وعند ِ
ِ
يعلم أنَّوُ أَبَ َق عنده،
عدـ بَػيِّنَ ِة ا١تشًتي على
العيب عنده َْ٭تلِ ُ
ف ابئعُو عند٫تا أَنَّوُ ما ُ
واختلفوا على ِ
ا١تعيب مع آخر" ،فقاؿ
البائع بعد التَّقابض" :بعتُك ىذا
قوؿ أيب حنيفة .ولو قاؿ ُ
َ
فالقوؿ لو .وكذا إذا اتفقا يف قد ِر ا١تبيع ،واختلفا(ُ) يف ا١تقبوض .ولو
ا١تشًتي" :بل ىذا وحده"،
ُ
قبض ُه َما َر َّد
أخذ٫تا أو رد ُ
ُ
اشًتى عبدين صفقةً
وقبض أح َد ُ٫تا ووج َد بو أو ابآلخر عيباً
َّ٫تا ،ولو َ
َ
خاصةً.
ا١تعيب َّ
َ

(ِ)
ينزؿ إال عند كجود٫تا .ك(ّ)إف كاف الدعول يف إابؽ
= العيب يف اٟتالُت كا١تعلق ابلشرطُت ال ي
الكبَت ي٭تلف" :اب﵁ ما أىبى ىق منذ بلغ مبلغ الرجاؿ"؛ ألف اإلابؽ يف الصغَت ال يوجب رده بعد البلوغ.

(وعند ِ
ِ
يعلم أنَّوُ أَبَ َق عنده)
عدـ بَػيِّنَ ِة ا١تشًتي على
العيب عنده َْ٭تلِ ُ
ف ابئعُو عند٫تا أَنَّوُ ما ُ

ف دل يثبت كإف نكل يثبت فيحلف
أم عند ا١تشًتم؛ ألنو ي٭تلف على فعل الغَت كىو العبد ،فإف ىحلى ى
ً
للرد (واختلفوا) أم ا١تشايخ ( على قوؿ أيب حنيفة) |قيل |(ْ) ي٭تلف أيضان ،كقيل :ال
البائع بعده ٌ
و
خصومة ٤تق ىق وة ال إلنشائها ،كلو حلف البائع ال تنقطع
ع لدفع
ي٭تلف كىو األصح؛ ألف التحليف يش ًر ى
ا٠تصومة بينهما بل تتحقق خصومة أخرل؛ فإنو مىت نكل عن اليمُت بتحقق العيب للحاؿ فتحدث
(ٓ)
خصومة أخرل :أف ىذا العيب ىل كاف عند البائع فيحتاج إذل استحبلؼ البائع مرة أخرل؟

(ُ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "فاختلف" ،كا١تثبت موافق للمطبوع.
(ِ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "أك".
(ّ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "ا١تتعلًٌق".
(ْ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).
(ٓ) انظر :ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٔ ص ِّٖ
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ا١تعيب مع آخر" ،فقاؿ ا١تشًتي" :بل ىذا وحده"،
البائع بعد التَّقابض" :بعتُك ىذا
(ولو قاؿ
ُ
َ
فالقوؿ لو) يعٍت :إذا اشًتل عبدان أبلف درىم كقبضو كنقد األلف ،مث كجد ابلعبد عيبان فجاء يرده ،فقاؿ
ُ
البائع" :بعتيك ىذا كعبدان آخر فقبضهما" ،فقاؿ ا١تشًتم" :بعتٍت ىذا كحده"؛ فالقوؿ للمشًتم مع
اليمُت؛ ألنو ينكر قبض الزايدة (وكذا إذا اتفقا يف قد ِر ا١تبيع) أبف اشًتل عبدين (واختلفا يف

"قبضت أحد٫تا" ،كقاؿ البائع" :قبضتهما" ،فالقوؿ قوؿ ا١تشًتم؛ ١تا قلنا.
ا١تقبوض) يعٍت قاؿ ا١تشًتم:
ي

أخذ٫تا أو
(ولو اشًتى عبديْن صفقةً،
ُ
وقبض أح َد ُ٫تا ووج َد بو) أم اب١تقبوض (أو ابآلخر عيباً
َ
قبض ُه َما
رد ُ
٘تاـ الصفقة بقبض ا١تبيع ،كرد أحد٫تا قبل القبض تفريق قبل ٘تامها فبل ٬توز (ولو َ
َّ٫تا)؛ ألف ى
(ُ)
ً
العيب ،كذا
َر َّد
ا١تعيب خا َّ
إ٘تاـ الصفقة ،كعلةي ٌ
العيب ال ٯتنع ى
َ
الرد ي
صةً)؛ ألف الصفقة ٘تت ابلقبض ،ك ي
يكجد يف أحد٫تا ،كاٟتكم يثبت ْتسب العلة .أال ترل أنو لو استحق بعد قبضهما دل يتخَت يف اآلخر؛
ألف االستحقاؽ ال ٯتنع ٘تاـ الصفقة.

(ُ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "كإذا" ،كىو خطأ.
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ض إف وج َد ِ
بعضوُ مل يَػ ُر َّد ابقيو
استح َّق َ
ببعض ِو عيباً َر َّد كلَّو أو أ َ
كيلي أو وزينّ قُبِ َ
َخ َذه ،ولو َ
و ّ
ِ
ِ
لس ْقيِ ِو أو لشر ِاء َعلَ ِفو وال
ومداواة
ا١تعيب وركوبُوُ يف حاجتِ ِو رضاً ،ولو ركبَوُ ِّ
ٓتبلؼ الثَّوبُ .
لرده أو َ
بُ َّد لو منو فبل.

ض) يعٍت :إذا اشًتل ٦تا يكاؿ أك ي ىوزف فقبض (إف وج َد ِ
ببعض ِو عيباً َر َّد كلَّو
كيلي أو وزينّ قُبِ َ
ي
ي
(و ّ
و
كشيء كاحد حكمان كتقديران.
َخ َذه) يعٍت :ال يرد ما بقي كال يرجع فيما أكل؛ ألف ا١تكيل كا١توزكف
أو أ َ
ىذا إذا كاف يف كعاء كاحد ،كإف كاف يف كعائُت يكوف كالعبدين يرد الوعاء الذم كجد فيو
العيب دكف اآلخر.
(ُ)
بعضوُ مل يَػ ُر َّد ابقيو)؛ ألف الشركة يف الكيلي كالوزين ال تيعد عيبان؛ ألف التبعيض
استح َّق
َ
(ولو َ
اليضر٫تا ( ِ
عيب عرفان.
ٓتبلؼ الثَّوب) كلو ا٠تيار فيو؛ ألف
ى
التبعيض فيو ه
ِِ
ِ
دليل على استيفاء ا١تلك كإمساؾ العُت.
(ُ
ومداواة ا١تعيب وركوبُوُ يف حاجتو رضاً)؛ ألنو ه
ىذا إذا أراد الرجوع هبذا العيب ،كلو أراد الرد و
بعيب آخر فلو ذلك.

لس ْقيِ ِو أو لشر ِاء َعلَ ِفو وال بُ َّد لو منو) أبف يكوف عاجزان بنفسو أك يكوف
(ولو ركبَوُ ِّ
لرده أو َ
دؿ ك و
العلف يف ًع و
احد (فبل) أم ال يكوف رضا .كلو كاف العلف يف ًع ٍدلُت فركبو يكوف رضا .كيف
"ا٠تبلصة" :لو ٛتل علف دابة أخرل عليها يكوف رضان (ِ).

األمر إذا استىػ ٍوجبىوي.
(ُ) االستحقاؽ لغة :مأخوذ من ًٌ
اٟتق ،كىو ما ىك ىج ى
ب كثبت ،يقاؿ :استى ىحق فبل هف ى
كشرعان :ىو ظهور كوف الشيء حقًّا كاجبان للغَت ،كىو أف يكوف شيء ً
و
و
تثبت بو
شخص مث يظهر أنو ىحق
بيد
آخر٦ ،تا ي
ه
شخص ى
اٟتقوؽ شرعان من اعًت و
اؼ أك شاىديٍن أك غَت ذلك.
انظر :عمر ،أٛتد ٥تتار ،معجم اللغىة العربية ا١تعاصر ،ط ُ( ،القاىرة :عادل الكتبُِْٗ ،ىػ ََِٖ -ـ) ،مادة "حق" ،ج

ُ ص ُّٓ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ُّٖٛ .تٌاد ،معجم ا١تصطلحات ا١تالية واالقتصادية ص ِٓ

(ِ) دل أقف على ىذه اٞتملة أك ما يشبهها يف :الرازم ،خبلصة الدالئل يف تنقيح ا١تسائل ،كانظر :ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٔ
ص ُّٗ.
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بسبب كاف عند ِ
ولو قُ ِطع بعد ِ
ٍ
َخ َذ َٙتَنَو.
قبضو ،أو قُتِ َل
ابئع ِو :ردَّه وأ َ
َ

بسبب كاف عند ِ
يد ا١تبيع (بعد ِ
ٍ
ابئع ِو) كالسرقة يف القطع ،كاالرتداد
قبضو ،أو قُتِ َل
(ولو قُ ِط َع) ي
َخ َذ َٙتَنَو):
كقطع الطريق يف القتل (ردَّه) أم رد ا١تبيع (وأ َ
اعلم أف الرد يف صورة القطع ،ال القتل ،يعٍت :إف شاء رده كأخذ كل ٙتنو كإف شاء أمسك العبد

كاسًتد نصف ٙتنو؛ ألف اليد من اآلدمي نصفو عند أيب حنيفة ،كقاال :يرجع ابلنقصاف يف ا١تسألتُت؛ أبف
يي ًٌ
قوـ العبد يف ا١تسألة األكذل كاجب القطع كغَت كاجبو .كيف ا١تسألة الثانية :حبلؿ الدـ كحرامو ،فَتجع
ا١تشًتم من الثمن فضل ما بينهما.

قيدان ابلقتل؛ ألنو لو مات كاف الثمن مقرران على ا١تشًتم .كقيػيًٌد القتل بكونو عند ا١تشًتم؛ ألنو
لو قتل عند البائع بطل البيع اتفاقان .كلو كجده كاجب اٟت ًٌد كأقيم اٟتد عند ا١تشًتم فمات ال يرجع
بشيء على البائع اتفاقان ،ىعلً ىم بو أـ ال.
كل منهما يكجد عند
٢تما :أف كجوب القتل ال ينايف ا١تالية ،ك٢تذا صح بيعو ،غاية األمر أف ى
سبب وٌ

البائع ،فتعذر الرد ،فَتجع ابلنقصاف.

مستحقًّا حاؿ
مضاؼ إذل سببو ،فصار كأف نفس العبد أك يده
كلو :أف كبلًّ من القطع كالقتل
ه
ى
كونو عند البائع ،فينتقض بو قبض ا١تشًتم ،فَتجع ابلثمن كلًٌو يف القتل كبنصفو يف القطع.
كعيب عند٫تا.
كمبٌت ا٠تبلؼ :أف كجوب القتل كالقطع
ه
استحقاؽ عنده ،ه
كٙترتو :تظهر فيما إذا اشًتاه كىو عادله بوجوب القتل كالقطع:

ال يبطل حقو عنده؛ ألف العلم ابالستحقاؽ ال ٯتنع الرجوع.
العلم ابلعيب رضان بو(ُ).
كيبطل عند٫تا؛ ألف ى

(ُ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٔ ص ِّٗ .ّٗٔ-ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٔ ص ِّٗ .ّٗٔ-ابن
عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ُٕٓ
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عي ٍ
صح وإف مل َّ
يعدىا.
ب َّ
ولو َ
كل ْ
ابع وبَ ِرئ من ِّ

عي ٍ
صح وإف مل َّ
يعدىا)؛ ألف مقتضى البيع ثبوت ا١تلك يف ا١تبيع،
ب َّ
(ولو َ
كل ْ
ابع وبَ ِرئ من ِّ
(ُ)
ً
نوعيو ،فبل يىػ ٍف يس يد بو العقد ،كالرباءة
ألحد
ا
ر
مقر
يكوف
سواء كاف معيبا أك سليمان ،فشرط الرباءة
ن
ٍ
ٌ
ط فبل ي٭تتاج فيو إذل التسليم ،فاٞتهالة فيو ال تيفضي إذل ا١تنازعة .كفيو خبلؼ الشافعي؛ فعنده ال
إسقا ه
تصح الرباءة؛ ألف يف اإلبراء معٌت التمليك ،ك٘تليك اجملهوؿ ال يصح(ِ).

(ُ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "الرباء".
(ِ) ٯتكن توضيح مسألة البيع بشرط الرباءة من العيب  -ملخصان من كبلـ أىل العلم -على النحو اآليت:
صورة ا١تسألة :إذا ابع شخص عينان من األعياف كدا ور أك و
آلة أك حيو واف ،كشرط على ا١تشًتم الرباءة من كل عيب فيها ،أك من
عيب معُت لغرض من األغراض ،فهل يصح ىذا الشرط؟

قوؿ للشافعية ،كركايةه عن أٛتد.
القوؿ األوؿ :أف ىذا الشرط صحيح ،كيربأ بو البائع مطلقان ،كبو قاؿ اٟتنفية ،كىو ه

القوؿ الثاين :أف ىذا الشرط ابطل ،كال يربأ بو البائع إال فيما علمو من العيب فسماه للمشًتم ،فأبرأه منو ،كىو ا١تشهور عن

أٛتد ،كىو ا١تذىب عند أصحابو كىو قوؿ للشافعية.

القوؿ الثالث :ال يصح الشرط  ،كال يربأ بو البائع إال فيما أراه ككضع يده عليو ،كىذا قوؿ بعض السلف كعطاء كشريح.

القوؿ الرابع :ال يصح ىذا الشرط ،كال يربأ بو البائع إال إذا عينو البائع كٝتاه ،إال يف الرقيق خاصة فإنو يصح إذا دل يعلم ،كال

يصح إذا علم ،كىذا ىو ا١تشهور عن مالك.

القوؿ ا٠تامس :ال يصح ىذا الشرط ،كال يربأ بو البائع إال من العيب الباطن الذم دل يعلمو يف اٟتيواف كالرقيق ،أما الظاىر

كالباطن الذم علمو فبل يربأ  ،كىذا ىو األظهر من األقواؿ عند الشافعية.

القوؿ السادس :ال يصح ىذا الشرط كال يربأ بو البائع إال يف اٟتيواف كالرقيق ،كىذا ركاية عن مالك.
القوؿ السابع :أف البائع يربأ ابلشرط ٦تا دل يعلمو من العيب عند البيع ،كال يربأ ٦تا ىعلًمو عنده ،كىو ركايةه عن أٛتد ،اختارىا ابن
تيمية كتلميذه ابن القيم.
راجع أدلة األقواؿ كمناقشتها يف :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٔ ص ّٔٗ ّٕٗ-ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٔ
ص ّٔٗ .ّٕٗ-البغدادم ،ا١تعونة على مذاىب ِ
عامل ا١تدينة ،ج ِ ص ْٕٕ .الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرج الكبَت،
ج ّ ص ُِٕ .النوكم ،روضة الطالبُت وعمدة ا١تفتُت ،ج ْ ص ِْٕ .ّْٕ-الشربيٍت ،مغٍت احملتاج ،ج ِ ص ِٕ .ّٕ-ابن
قدامة ،ا١تغٍت ،ج ٔ ص ِْٔ .ِٔٓ-ا١ترداكم ،علي بن سليماف ،اإلنصاؼ يف معرفة الراجح من ا٠تبلؼ (مطبوع مع ا١تقنع
كالشرح الكبَت)ٖ ،تقيق :عبد هللا بن عبد ا﵀سن الًتكي (مصر -إمبابة :دار ىجر للنشر كالتوزيع ،ط ُُُْٓ ،ىػُٗٗٓ-ـ) ،ج

ُُ ص ِٓٓ .ِٖٓ-ابن القيم ،دمحم بن أيب بكر ،إعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُتٖ ،تقيق :مشهور بن حسن آؿ سلماف ،ط ُ،
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ابب البيع الفاسد
(ِ)
ِ
بيع ما ليس ٔتاؿَّ :
والبيع بو.....................،
وا١تيتة واٟتُػ ِّر،
كالدِـ
ُ
ويَػ ْبطُ ُل ُ
ابب البيع الفاسد (ّ) 
(ْ)
ِ
ِ
ِ
َّ
والبيع بو) أم :كبطل البيع ٔتا ليس ٔتاؿ؛
،
ر
ػ
واٟت
وا١تيتة
ـ
:كالد
بيع ما ليس ٔتاؿ
ُ
(ويَػ ْبطُ ُل ُ
ُّ

لفوات ركنو كىو مبادلة ا١تاؿ اب١تاؿ .فإف ىذه األشياء ال تيعد ماالن عند أحد؛ ألف ا١تالية تثبت

(جدة :دار ابن اٞتوزمُِّْ ،ىػ) ج ٓ ص َّٖ – ّْٖ .اٟتجيبلف ،عبد العزيز بن دمحم ،البيع بشرط الرباءة من العيب٣ ،تلة
البحوث اإلسبلمية ،العدد الثاين كا٠تمسوف( ،اإلصدار من رجب إذل شواؿ ُُْٖق) ِّّٖٕٕ-
(ُ) ا١تقصود ابلفاسد ىنا :بيع ا١تمنوع عرفان عند الفقهاء ،فيعم الباطل كا١تكركه ،كقد يذكر يف الباب بعض أنواع الصحيح.
انظر :ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ُٔٔ

(ِ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "كيبطلو".
األمر إذا اضطرب كأدركو ا٠تلل.
(ّ) الفاسد لغة :من الفساد نقيض الصبلح ،يقاؿ :فى ىس ىد ي

كاصطبلحان :فقاؿ اٟتنفية :البيع الفاسد ىو ا١تشػركع أصػبلن ال كصػفان  ،كالباطػل :مػا دل ييشػرع أبصػلو كال كصػفو .كعليػو :فػإف البيػع
ً
ابطل ،كإذا يكجد شرط انعقاد البيع كدل يكن مشركعان ابعتبار بعض أكصافو ا٠تارجة كما إذا كاف ا١تبيع
خلل ه
الذم يف ركنو أك ٤تلٌو ه
٣تهوالن أك يف كاف يف الثمن خلل صار بيعان فاسدان.
كٚتهور العلماء من ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة :ال يي ً
فرقوف بُت الباطل كالفاسد ،فهما مًتادفاف إال يف بعض ا١تسائل.
ٌ
خاصان عنػد اٟتنفيػة ،خبلفػان ٞتمهػور أىػل العلػم ،فػإ ٌف ٙتػٌةى قػ ْدراً مشػًتكاً بػُت
كإذا كاف التفريق بُت العقد الفاسد كالباطل اصطبلحان ٌ
اٟتنفية واٞتمهور يف ٖتػرًن تعػاطي العقػد الفاسػد كخبثػو ككجػوب فسػخو كال ٌػًتاد ،قػاؿ الكاسػاينٌ ( :أمػا بيػاف أ ٌف الثابػت هبػذا البيػع
ػب الفسػخ ،فهػو أ ٌف البيػع كإف كػاف مشػركعان يف ذاتػو ،فالفسػاد مقػًتف بػو ذكػران ،كدفػع الفسػاد كاجػب ،كال
[أم البيع الفاسد] ى
أكج ى
ٯتكن إال بفسخ العقد فيستحق فسخو لكن لغَته ال لعينو) اىػ.
انظر :الفيومي ،ا١تصباح ا١تنَت ،مادة "فسد" ،ص َُٖ .الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،ج ْ ص ِٖٓ.

البخارم ،كشف األسرار على أصوؿ فخر اإلسبلـ البزدوي ،ج ُ ص ِٖٓ .ِٓٗ-اآلمدم ،علي بن دمحم ،اإلحكاـ يف أصوؿ
األحكاـٖ ،تقيق :عبد الرزاؽ عفيفي (الرايض :دار الصميعي ،ط ُُِْْ ،ىػََِّ-ـ ،ج ُ ص ُٕٓ .حيدر ،درر اٟتكاـ
شرج ٣تلة األحكاـ ،ج ُ ص َُٕ.َُٖ-

اؿ ك٘تىىو ىؿ إذا صار ذا و
ماؿ ،كيقاؿ٘ :توؿ الشيءى إذا اٗتذه ماالن كقًنيةن لنفسو.
(ْ) ا١تاؿ لغة :من ماؿ ٯتىي ي
وؿ ىكٯتىى ي ى
كاصطبلحان :ىو كل ما ٯتيل إليو طبع االنساف كٯتكن ادخاره إذل كقت اٟتاجة منقوالن كاف أك غَت و
منقوؿ.

ا١تطرزم ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب ،مادة "ماؿ" ،ج ِ ص ِٖٕ .حيدر ،درر اٟتكاـ شرج ٣تلة األحكاـ ،ج ُ ص ُُٓ
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وكذا بيع ِأـ ِ
الولد وا١تُدبَّ ِر وا١تكاتَب................................................. ،
ُ ّ

ً
كل الناس أك بعضهم إايه ،كالقيمة تثبت للشيء ابعتبار إابحة االنتفاع بو
=
للشيء ابعتبار ى٘تىوؿ ًٌ
شرعان .كقد تثبت صفة التقوـ بدكف صفة ا١تالية؛ ألف حبةن من اٟتنطة ليست ٔتاؿ ،حىت ال يصح بيعها
٘توؿ الناس إايه .كالبيع الباطل ال يفيد اٟتكم(ُ) ،كيكوف ا١تقبوض
كإف أبيح االنتفاع هبا شرعان؛ لعدـ ٌ
أمانةن عند القابض؛ ألف العقد إذا بطل بقي ٣ترد القبض إبذف ا١تالك كذا ال ييوجب الضماف .كقيل:
الشرل .كقيل :األكؿ قوؿ أيب حنيفة ،كالثاين قو٢تما(ِ).
يكوف مضموانن؛ ألنو يصَت كا١تقبوض على سوـ ًٌ
(وكذا) بطل (بيع ِأـ ِ
الولد)؛ ألف استحقاؽ العتق اثبت ٢تا؛ لقولو « :أَ ْعتَػ َق َها َولَ ُد َىا»(ّ)،
ُ ّ
أم صار سببان لعًٍتقها (وا١تُدبَّ ِر) ا١تطلق ،كىو الذم عيلًٌق ًعٍتػ يقوي ٔتوتو ببل ٍقيد .قيدان اب١تطلق؛ ألف بيع

جائز (وا١تكاتَب)؛ ألنو استحق يدان على نفسو بعقد الكتابة فبل يتمكن ا١توذل من فسخو،
ا١تدبر ا١تقيد ه
ً
بطبلف بي ًع ىؤالء(ْ) أف ا١تشًتم ال ٯتلكهم ابلقبض كما ٯتلك ا١تبيع يف
كيف بيعو إبطالو .كا١تراد من
البياعات الفاسدة ،ال أف بيعهم ابطل يف نفسو ،إذ لو كاف كذلك لسرل الفساد إذل ً
الق ًٌن إذا بيع من
ى
ه
أحدىم كما كاف يسرم إليو إذا بيع مع اٟتػي ًٌػر.

(ُ) ٗتتلف األحكاـ األصلية للبيع ابختبلؼ أنواعو ،كذلك على النحو اآليت:

البائع الثمن ،كال يتوقف ٘تاـ
ا١تبيع ك ي
فاٟتكم ا١تباشر األصلي للبيع ا١تنعقد :ىو تبادؿ ا١تلكية يف ا١تبيع كالثمن ،فيملك ا١تشًتم ى
اٟتكم على تنفيذ العقد ابلتقابض.

حكم مطلقان؛ فإذا قبض ا١تشًتم ا١تبيع إبذف البائع يف البيع الباطل كاف ا١تبيع
كأما البيع الباطل :ال يفيد ا١تلكية كال يًتتب عليو ه
أمانةن عند ا١تشًتم ،فلو ىلك ببل تع ٌود ال يضمنو.

ا١تبيع بيعان
لكن البيع الفاسد :يفيد حكمان عند القبضٔ ،تعٌت أف ا١تشًتم إذا قبض ا١تبيع إبذف البائع صار يملكان لو ،فإذا ىلك ي
فاسدان عند ا١تشًتم لزمو الضمافٔ ،تثلو إذا كاف ا١تبيع من ا١تكيبلت ،كبقيمتو يوـ قبضو إذا كاف قيميان.
انظر :حيدر ،درر اٟتكاـ شرج ٣تلة األحكاـ ،ج ُ ص ّّٗ .ّْٗ-الزرقا ،عقد البيع ،ص َُُ.

(ِ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٔ ص َْْ .ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٔ ص ّٔٗ.ّٕٗ-

(ّ) اٟتديث ركاه ابن ماجو عن ابن عباس رضي هللا عنهما ،يف سننو (كتاب العتق ،ابب أمهات األكالد ،حديث رقم ُِٔٓ)،
كضعفو األلباين يف إرواء الغليل ،ج ٔ ص ُٖٔ.
(ْ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "بيع بطبلف ".
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وبيع ٍ
ماؿ غ َِت ِّ
ت إىل َم ْي ٍتة
ض ْم ْ
ض َّم إىل ُح ٍّر ،وذكيَّ ٍة ُ
قن ُ
متقوـ :كا٠تم ِر وا٠ت ْنزي ِر ابلث ََّمنُ .
ُ
وبيع ٍّ
ْتصتِو......................،
ض َّم إىل ُم َدبَّ ٍر ،أو قِ ِّن غ َِتهِ َّ
كلَّ .
وصح يف قِ ٍّن ُ
وإف َٝتَّى َ
ٙتن ٍّ

وبيع ٍ
متقوـ :كا٠تم ِر وا٠ت ْنزي ِر ابلث ََّمن) أم ابلدراىم كالداننَت .قيػيًٌد بو؛ ألف بيعو ٍ و
ماؿ غ َِت ِّ
بعُت
( ُ
ماؿ لكنو غَت يم ًٌ
تقوـ .كإذا اشًتا٫تا
كالثوب مثبلن فاسد ،حىت ملك الثوب ابلقيمة ،ألف ا٠تمر كا٠تنزير ه

ابلنقد صار ٘تلكو ابلعقد مقصودان ،كفيو إعزاز ٢تما كالشرع أمر إبىانتهما ،فبطل ىذا التصرؼ .كأما ١تن
اشًتل الثوب اب٠تمر؛ |فمقصوده٘ :تلك الثوب كفيو إعز هاز لو ال ا٠تمر ،كلػما قابلو لًما ال قيمة لو شرعان
أمر الشرع بتملكو بقيمة ذلك الثوب|(ُ).
(ّ)
ِ (ِ)
ٍ
ٙتن
ض ْم ْ
ض َّم إىل ُح ٍّر ،وذكِيَّ ٍة ُ
بيع قً ٌون ( ُ
( ُ
ت إىل َم ْيتة) كبيعتا (وإف َٝتَّى َ
وبيع ق ٍّن) أم بىطى ىل ي
كل) من ً
الق ًٌن كاٟتيًٌر كالذكًية كا١تيتة عند أيب حنيفة ،كعند٫تا :البيع جائز يف حصة العبد كالذكًية إف
ٍّ
معٌت بتفصيل الثمن فبل يسرم الفساد من
فصل الثمن كإال يفسد اتفاقان٢ .تما :أف الصفقة متعددة ن
أحد٫تا إذل اآلخر .كلو :أف الصفقة متحدة ،كإذا فسد يف بعض ا١تواضع فسد يف البعض الباقي ضركرنة؛
اٟتر كاف شرط قىبولو يف ً
ألف قىبوؿ العقد يف ًٌ
الق ًٌن(ْ).

ْتصتِو) يعٍت :لو ٚتع بُت عبد كم ىدب ور أك و
عبد غَته
ض َّم إىل ُم َدبَّ ٍر ،أو قِ ِّن غ َِتهِ َّ
( َّ
وصح يف قِ ٍّن ُ
ي

عبد الغَت ٤تل البيع ،فدخل يف العقد ،مث ييوقىف على
فباعهما :صح يف عبده ابٟتصة من الثمن؛ ألف ى
ماؿ ،فدخل ابتداءن يف
جائز بقضاء ،فهذا يدؿ على أنو ه
إجازة ا١تالك ،فصح يف ملك نفسو ،كبيع ا١تػيدبر ه
العقد ،مث خرج التًٌصاؿ اٟترية بو من كجو ،فصار كاٞتمع بُت عبدين كاستي ًحق أحد٫تا.
(ُ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).
ً ً
ً
ً
ص العيبودة.
(ِ) القن :من العبيد الذم يمل ى
ك ىو كأبواه ،كعب هد قن خال ي

ا١تطرزم ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب ،مادة "قنن" ،ج ِ ص ُٕٗ.

(ّ) التذكية :الذبح كالنحر .يقاؿ :ذكيت الشاة تذكيةن ،كاالسم :الذكاة ،كا١تذبوح ذكي ،من فعيل ٔتعٌت ٔتفعوؿ ،كأما الذكية فنادر،
كما ذكر ذلك ابن منظور يف :لساف العرب ،مادة "ذكو" ،ج ُْ ص ِٖٖ.ِٖٗ-

(ْ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٔ ص ْٔٓ .ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٔ ص ْٔٓ .ابن عابدين ،حاشية
ابن عابدين ،ج ٓ ص ُّٕ
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وقف يف َّ ِ
٬تز(ُ) بيع ٍ
كم ٍ
ِ
ض َّم إىل ٍ
الع ْر ِ
ٝتك
ض اب٠تمر،
لك ُ
وعكسو .ومل ْ
بيع َ
ُ
الصحيح .وفس َد ُ
ُ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
دخل
َتةٍ ال يُػ ْؤ َخ ُذ منها ببل ِحيلَ ٍة،
َّ
مل يُ ْ
ص َد أو صي َد وأُلْق َي يف َحظ َ
وصح إف أُخ َذ ببل حيلَة إالَّ إذا َ
ِ
ِ
اج ..............
وبيع اٟتَ ْم ِل والنِّتَ ِ
بيع ط ٍَت يف ا٢تواءُ ،
س َّد مدخلُوُ .وال ُ
بنفسو ومل يُ َ

كم ٍ
( ِ
لك) يعٍت :كما صح البيع يف ًم و
ض َّم إىل ٍ
الص ِحيح) قيد بو؛ ألف بعضهم
وقف يف َّ
لك ( ُ
و
ً
ػحػ ًٌػر ،لكن الصحيح :أف ا١تلك ا١تضموـ
كضمو إذل ال ي
قالوا :الوقف غَت ٦تلوؾ ألحد فصار ضم ا١تلك إليو ٌ
ماؿ يف نفسو(ِ).
إذل الوقف يصَت ٦تلوكان؛ ألف الوقف ه
الع ْر ِ
وعكسو) أم :فسد عكسو
بيع َ
(وفس َد ُ
ض اب٠تمر) حىت ٕتب قيمة ى
الع ٍرض عند القبض ( ُ
٬تز بيع ٍ
ص َد)؛ ألنو غَت ٦تلوؾ
ٝتك مل يُ ْ
كىو بيع ا٠تمر ابلعرض[ ،فػ]تؤخذ قيمة العرض دكف ا٠تمر (ومل ْ ُ
ِ
ِ
َتةٍ ال يُػ ْؤ َخ ُذ منها ببل ِحيلَ ٍة)؛ ألنو غَت مقدكر التسليم
(أو صي َد) على صيغة اجملهوؿ (وأُلْق َي يف َحظ َ
ِ
ِ
ِ ٍ
س َّد
( َّ
دخل) السمك يف اٟتظَتة (بنفسو ومل يُ َ
وصح إف أُخ َذ ببل حيلَة)؛ ألنو قادر على تسليمو (إالَّ إذا َ
مدخلُوُ) فيفسد بيعو؛ ألنو ما ملكو ،كلو يسد مدخلو ٬توز
ِ
بيع (اٟتَ ْم ِل) كىو ما
بيع ط ٍَت يف ا٢تواء)؛ ألنو قبل األخذ غَت ٦تلوؾ لو ( ُ
(وال ُ
وبيع) أم :دل ٬تز ي
(ّ)
كحبى ًل
ما
كىو
اج)
كاف يف البطن من الولد( ،والنِّتَ ِ
٭تمل ىذا اٟتمل؛ ٍ
لنهيو  عن بيع اٟتىبىل ى
ي
اٟتىبىلة(ْ)=
(ُ) ملحوظة :قاؿ صدر الشريعة ا﵀بويب يف "شرح الوقاية" تعقيبان على ىذه العبارة( :كاعلم أنو نظم كثَتان من ا١تسائل يف سلك كاحد،
أبُت ذلك إف شاء هللا تعاذل ...:اخل) اىػ ،مث بينها رٛتها هللا عقيب كل
يبُت أف البيع ابطل ،أك فاسد ،كأان ًٌ
كقاؿ" :دل ٬تز" لكن دل ًٌ
ط ٖتت الفاسدة ،كهللا ا١توفق.
زت البيوع الباطلة عن الفاسدة بوضع خ ًٌ
مسألة من تلك ا١تسائل ،كطلبان لبلختصار فقد مي ي
راجع :صدر الشريعة ،عبيد هللا بن مسعود ،شرح الوقايةٖ ،تقيق :د .صبلح دمحم أبو اٟتاج ،ط ُ( ،عماف :دار الوراؽ:
ََِٔـ) ج ْ ص ُّ فما بعدىا.

(ِ) انظر :ابن ٧تيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ج ٔ ص ُْٗ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ُْٕ
ً
اسم يشمل كضع البهائم من الغنم كغَتىا ،كإذا كرل اإلنساف انقةن أك شاة ماخضان حىت تضع قيل نػىتى ىج ىها
(ّ) النٌتاج"  -ابلكسر :-ه
ً
تيجةه.
وجةه كالولد نى ى
نػىٍت نجا ،فاإلنساف كالقابلة؛ ألنو يتلقى الولد كييصلح من شأنو؛ فهو ىانت هج كالبهيمةي ىمٍنػتي ى
انظر :ا١تطرزم ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب ،مادة "نتج" ،ج ِ ص ِٖٓ .الفيومي ،ا١تصباح ا١تنَت ،مادة "نتج" ،ص ِّٔ

(ْ) اٟتديث ركاه البخارم يف :صحيحو ،مع الفتح (كتاب البيوع ،ابب بيع الغرر كحبل اٟتبلة ،حديث رقم ُِّْ ،ج ْ ص
َْٓ) ،كمسلم يف :صحيحو ،مع شرح النووي (كتاب البيوع ،اببٖ :ترًن بيع حبل اٟتبلة ،حديث رقم ،ُُْٓ :ج ٓ ص ُْٕ)
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الصوؼ على ظه ِر الغنمِ ،
وج ْذعٌ يف س ْق ٍ
ف ،وذراع من ٍ
َّرع ،وال ُّ
واللَّ ََب يف الض ِ
ثوب ذَ َك َر قَط َْعوُ
َ
ِ
ِ
فسخ ا١تشًتي........................ .
قبل ِ
أو الُ ،
ويعود صحيحاً إف قُلع أو قُطع َ

كقد كانوا يعتادكف ذلك يف اٞتاىلية ،فأيب ًطل ذلك ابلنهي عنو؛ ألف النًٌتاج معدكـ كىو ليس و
ٔتاؿ.
=
ه
ٍ
ى
مشكوؾ الوجود.
كاٟتمل أيضان ال يكوف ماالن؛ ألنو
ي
َّرع) |للغرر؛ فإنو ال ييدرل أف ما الضرع|(ُ) لنب أك
(واللَّ ََب) أم :ال ٬توز بيع اللنب (يف الض ِ
بطل
ريح ،كألف اللنب يزداد ساعة فساعة ،كتلك الزايدةدل يتناك٢تا البيع ،كاختبل ي
ط ا١تبيع ٔتا ليس ٔتبيع يم ه
الصوؼ على ظه ِر الغنم)؛ ألف موضع القطع غَت معلوـ؛ إذ ال ٯتكن أف يقطع على و
كجو ال
للبيع (وال ُّ
يبقى شيء من الصوؼ على ظهر الغنمِ ( ،
وج ْذعٌ يف س ْق ٍ
ف ،وذراع من ٍ
ثوب ذَ َك َر قَط َْعوُ أو ال) يعٍت:
َ
ه

موضع قطعو أك دل يذكر؛ ألنو ابلتبعيض يتضرر؛ [إذ] رٔتا ال يرضاه البائع فَتجع عن قولو إذل النزاع .كلو
وً
ً
ويعود صحيحاً إف قُلِع)
صربة كذراع من كرابس غَت يمهيأ للٍبس جازُ ( .
تبعض ببل ضرر كبيع قىفي وز من ي
ِ ً
فسخ ا١تشًتي)؛ لزكاؿ ا١تانع عن الصحةٓ ،تبلؼ ما إذا كاف ابع البذر يف
قبل ِ
اٞتذعي (أو قُطع ال ٌذر ًاع ( َ
ى ً
أصليان.
البطيخ حيث ال يقع صحيحان  -كإف قطعو كسلمو -؛ ألف ىذا
االتصاؿ ىخ ٍلقي فصار العجز فيو ٍ

رسوؿ هللا  نَػهى عن بػي ِع حب ِل اٟتبػلَ ِة ،وَكا َف بػيعاً يػتػبايػعو أ َْىل اٞت ِ
عن ابن عمر -رضي هللا عنهما« :-أ َّ
جل
َف َ
اىلِيَّ ِةَ :كا َف َّ
َ َ ْ َ ْ َ َ ََ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ
الر ُ
ور إِىل أَ ْف تُػ ْنػتَ َج النّاقة ثّ تُػ ْنػتَ َج اليت يف بَطْنِها».
يَػ ْبػتَاعُ اٞتَُز َ
"حبى ًل اٟتىبىػلىة" ىيٌ :إما ٞتهالة األجل كىو قوؿ مالك كالشافعي ،أك لكوف ا١تبيع معدكمان ك٣تهوالن كغَت
كالعلٌة يف النهي عن بيع ى
مقدكور على تسليمو كىو قوؿ أيب حنيفة كأٛتد كإسحاؽ كأكثر أىل اللغة ،كالعلة اٞتامعة ىي الغرر.

انظر :ابن قدامة ،ا١تغٍت ،جٔ ص ََّ .ابن حجر ،أٛتد بن علي ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،الطبعة الثالثة (الرايض:

مكتبة دار السبلـ ،دمشق :دار الفيحاءُُِْ ،ىػَََِ -ـ).ج ْ ص ِْٓ .الضرير ،الصديق دمحم ،الغرر وأثره يف العقود،
(سلسلة صاحل كامل للرسائل اٞتامعية يف االقتصاد اإلسبلمي ،ط ُُِْٔ ،ىػُٗٗٓ-ـ) ،ص َِّّٗٗ-
(ُ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).
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ِ
ِِ
بيع الثَّم ِر على الن ِ
صاً.
َّخيل بثم ٍر َْ٣ت ُذوذاً مثْ َل كيلو َخ ْر َ
وضربةُ القانص .وا١تَُزابنةُ :وىي ُ

(ُ)
بيع
وىي
:
ة
ابن
ز
وا١ت
(
٣تهوؿ
ألنو
الشبكة؛
بو
ر
بض
الصيد
من
ج
ٮتر
ما
كىو
(وضربةُ القانص)
ُ
ُ
َ
ُ
الثَّم ِر على الن ِ
َّخيل بتم ٍر َْ٣ت ُذوذاً) أم مقطوع الثمر .األكؿ ابلثاء ا١تثلثة كالثاين ابلتاء ا١تثناة فوؽ؛ ألف ما
على النخل قد يكوف رطبان كقد يكوف تػمران فقلنا ابلثبلث ليعيمهما ٚتيعان ،كالغالب من حاؿ اجملذكذ أف
ِ
ِِ
صاً) (ِ) كىو ٘تييز عن ا١تثل ،أم يكوف التمر على
يكوف ٘تران فقلنا ابثنُت (مثْ َل كيلو) حاؿ عن التمر ( َخ ْر َ
النخل ًمثٍبلن للتمر اجملذكذ بطريق ا٠ترص كىو التقدير؛ ألنو  هنى عن ا١تػ ػيزابنة(ّ)(ْ).

١تسها ا١تش ًِتي ،أو
يتساوما سلعةً لَ ِزَـ ُ
وا١تُ َ
بلمسةُ ،وإِلقاءُ اٟتَ َجر ،وا١تُنابَذةُ :وىي أف َ
البيع إف َ
ِ
ِ
بيع ثَػ ْو ٍ
ب ِمن ثوب ِ
ُت إالَّ
بشرط أف أيخ َذ أيَّهما
وضع عليها حصاةً ،أو نب َذىا
البائع إليو .وال ُ
ُ
َ
شاء.......................................................................... ..،
(ُ) القانص :الصائد ،كيف "هتذيب اللغة" لؤلزىرم عن معٌت قولو " ضربة القانص"( :كىو الغواص على الآللئ؛ كذلك أف يقوؿ
للتاجر :أغوص لك غوصةن فما أخرجت فهو لك بكذا) اىػ.
انظر :ا١تطرزم ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب ،مادة "ضرب" ،ج ِ ص ٔ.

ً
ص.
صي
(ِ) ا٠ترص :حزر ما على النخل من الرطب ٘تران ،كقد ىخىر ٍ
ت النخل .كاالسم ا٠ت ٍر ي
اٞتوىرم ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،مادة "خرص" ،ج ّ ص َُّٓ

(ّ) اٟتديث ركاه مسلم يف صحيحو ،مع شرح النووي (كتاب البيوع ،ابب ٖترًن بيع الرطب ابلتمر إال يف العرااي ،حديث رقم
وؿ هللاً  نػى ىهى ىع ًن الٍ يمىزابػىنى ًة».
ُِْٓ ،ج ٓ ص ْْٗ) عن ابن عمر رضي هللا عنهما «أىف ىر يس ى
(ْ) ا١تزابنة :لغةن :مفاعلة من الزبٍ ًن :كىو الدفع ،كأف كل كاحد منهما يػىٍزبً ين صاحبو عن حقو ٔتا يزداد منو.
تقديرا.
كاصطبلحان :ىي بيع الرطب على النخيل بتمر ٣تذكذ ،مثل كيلو ،ن
انظر :ابن منظور ،لساف العرب ،مادة "زبن" ،ج ُّ ص ُٓٗ .ا١تطرزم ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب ،مادة "زبن" ،ج ُ ص

ُّٔ .اٞترجاين ،التعريفات ،ص ُُِ
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١تسها ا١تش ًِتي ،أو
يتساوما سلعةً لَ ِزَـ ُ
(وا١تُ َ
بلمسةُ ،وإِلقاءُ اٟتَ َجر ،وا١تُنابَذةُ :وىي أف َ
البيع إف َ
وضع عليها حصا ًة ،أو نب َذىا البائع ِ
إليو) (ُ) كىذه البيوع كانت يف اٞتاىلية فورد النهي عنها(ِ)؛ ١تا فيو
ُ
َ
(ّ)
ألقيت عليو حجران فهو لك" .
من معٌت التعليق كأنو قاؿ" :إف ى
ُت إالَّ ِ
بيع ثَػ ْو ٍ
ب ِمن ثوب ِ
بشرط أف أيخ َذ أيَّهما شاء) ٞتهالة ا١تبيع كليست(ْ) ىذه ا١تسألة
(وال ُ

(ٔ)
(ٓ)
يف نسخة صدر الشريعة لتقدـ ذكرىا يف خيار التعيُت  ،ككذا أحد العبدين ،فلو قبضهما كماات معان
=

البلمس من غَت خيار
البيع
(ُ) ا١تبلمسة مفاعلةه من اللمس ،كبيع ا١تبلمسة :فهو أف يلمس كل منهما ى
ثوب صاحبو بغَت أتمل ،فيلزـ ي
ى
لو عند الرؤية؛ كىذا أبف يكوف مثبلن يف ظلمة أك يكوف مطواين مرئيان متفقاف على أنو إذا ١تسو فقد ابعو ،كفساده لتعليق التمليك على
أنو مىت ١تسو كجب البيع كسقط خيار اجمللس.

أما بيع إلقاء اٟتجر ،فصورتو :أف يلقي ا١تشًتم حصا نة كٙتة أثواب فأم ثوب كقع عليو كاف ا١تبيع ببل أتمل كركية كال خيار بعد
ذلك ،كال بد أف يسبق ذلك تراكضهما على الثمن ،كال فرؽ بُت كوف ا١تبيع معينان أك غَت معُت.
كا١تنابذة مفعالةه من النػبذ كىو الطرح كالرمي ،كبيع ا١تنابذة :أف ينبذ كل من البائع كا١تشًتم ثوبو إذل اآلخر ،كال ينظر كل ك و
احد
ٍ
منهما إذل ثوب صاحبو ،على سبيل ىج ٍع ًل النبذ بيعان.
انظر :ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٔ ص َِْ

(ِ) كىو ما ركاه البخارم يف :صحيحو ،مع الفتح (كتاب البيوع ،ابب بيع ا١تبلمسة ،حديث رقم ُِْْ ،ج ْ ص ّْٓ)،

كمسلم يف :صحيحو ،مع شرح النووي (كتاب البيوع ،ابب :إبطاؿ بيع ا١تبلمسة كا١تنابذة ،حديث رقم ،ُُِٓ :ج ٓ ص ُْْ)
اان رس ي ً
ُت ،كلًٍبستىػ ٍ ً
ً
ُت ،نػى ىهى ىع ًن الٍ يم ىبل ىم ىس ًة ،ىكالٍ يمنىابى ىذةً ًيف الٍبىػٍي ًع» ،ىكالٍ يم ىبل ىم ىسةي:
عن أيب سعيد ا٠تدرم  قاؿ« :نػى ىه ى ى ي
وؿ هللا  ىع ٍن بػىٍيػ ىعتىػ ٍ ى ى
ً
ً
ًً
ً
ً
ب ٍاآل ىخ ًر بًيىده ًابللٍي ًل أ ٍىك ًابلنػ ىها ًر ،ىكىال يػى ٍقلبيوي إًال بً ىذل ى
ك ،ىكالٍ يمنىابى ىذةي :أى ٍف يػىٍنبً ىذ الر يج يل إً ىذل الر يج ًل بًثىػ ٍوبًو ،ىكيػىٍنبً ىذ ٍاآل ىخير إًلىٍيو ثػى ٍوبىوي
س الر يج ًل ثػى ٍو ى
لى ٍم ي
ً
ك بػىٍيػ ىع يه ىما ًم ٍن ىغ ًٍَت نىظى ور ىكىال تىػىر و
اض.
ىكيى يكو يف ذىل ى
كقد رجح ابن حجر العسقبلين أف يكوف التفسَت ا١تذكور يف اٟتديث من قوؿ الصحايب ال من ا١ترفوع.

راجع :ابن حجر ،فتح الباري ،ج ْ ص ْٓٓ.
(ّ) فعًلةي النهي يف البيوع السابقة ما يف كل منها من اٞتهالة ،كتعليق التمليك اب٠تطر فإنو يف معٌت قولو" :إذا كقع حجرم على و
ثوب
ىى
فقد بعتيوي منك أك بً ٍعتىنيو بكذا ،أك إذا لى ىم ٍستو أ ٍىك نػىبى ٍذتو .انظر :ابن ا٢تماـ ،ا١ترجع السابق.
(ْ) يف نسخة (أ) ك (ب)" ،كليس".
(ٓ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "ذكر".
ُت إالَّ ِ
بيع ثَػ ْو ٍ
ب ِمن ثوب ِ
بشرط أف أيخ َذ أيَّهما شاء" ليست يف النسخة اليت بُت يدم الشارح ابن ملك من
(ٔ) يعٍت :أف عبارة ا١تاتن " :وال ُ
من شرح صدر الشريعة ا﵀بويب على منت الوقاية ،كيفسر ذلك ابن ملك أبف نفس العبارة قد تكررت لكن سابقان عند ذكر الكبلـ عن
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َّحل إالَّ مع ال ُك ّوارة............................... ،
وال ا١تراعي ،وال إجارهتُا ،وال الن ُ

ضمن نصف كاحد منهما؛ ألف أحد٫تا مضموف على ا١تشًتم ابلقيمة -؛ألنو مقبوض ْتكم بيع
=
أحد٫تا بكونو مضموانن أكذل من اآلخر ،فشاعت األمانة كالضماف فيهما،
فاسد ،-كاآلخر أمانةه ،كليس ي
(ُ)
كل ك و
احد منهما مضموانن كنصفو أمانة( .وال ا١تراعي) ا١تراد هبا الكؤل ،إطبلقان السم
فصار نصف ًٌ
ت
حروز كإف نىػبى ى
بيع رقبة األرض ا١تملوكة ه
جائز ،كإ٪تا دل يػى يج ٍز ي
حل على اٟتاؿ؛ ألف ى
بيع الكؤل؛ ألنو غَت مػي ى
ا١تػى ًٌ
يف أرض ٦تلو و
كة؛ الشًتاؾ الناس فيو .قاؿ « : النَّاس ُشرَكاء ِيف ثََبل ٍ
ثِ :يف الْ َك َِئلَ ،وال َْم ِاء،
ُ َ ُ
(ِ)
الش ٍركة يف النار :االنتفاع بضوئها
َوالنَّا ِر»  .ا١تراد اب١تاء :ماء األهنار كاآلابر ال ا١تاء الذم يف اإلانء ،ك وٌ
كاالصطبلء هبا ،أما إذا أراد أف أيخذ اٞتمر فليس لو ذلك .كاٟتيلة :أف يستأجر موضعان ليجعلو حظَتان
لغنمو فتصح اإلجارة ك ٭تصل مقصود٫تا( .وال إجارهتُا)؛ لوركدىا على استهبلؾ العُت ،ك٤تل اإلجارة
قلت:
ا١تنافع دكف األعياف .فإف قلت" :يف استئجار الصباغ كالظئر استهبلؾ العُت ،فكيف صح ىذا"؟ ي
العُت مث آلةه إلقامة العمل ا١تستى ىح ًٌق ابإلجارة.
َّحل إالَّ مع ال ُك َّوارات)  -كىي بتشديد الواك :معسل النحل )ّ(-كىذا عند أيب يوسف.
(وال الن ُ
كعند دمحم٬ :توز إذا كاف مػيحرزان؛ ألنو حيواف يينتفع بو كييتموؿ بو .ك٢تما :أنو من ا٢توًٌاـ(ْ) فبل ٬توز =
َب امراةٍ يف قَ َد ٍح.............. ،
وبيضو،
ودود ال َق ِّز ُ
ُ
ُ
زعم أنَّو عن َده ،ولََُ
واآلبق إالَّ ٦تَّن َ


خيار التعيُت .لكن النسخة اليت بُت يدم اآلف بتحقيق الدكتور صبلح أبو اٟتاج مذكور فيها نفس العبارة أعبله ،فلعلو من ابب
اختبلؼ النسخ ،كهللا أعلم.
انظر :صدر الشريعة ،شرح الوقاية ،ج ْ ص ّْ.
(ُ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "اسم".

(ِ) أصل اٟتديث عند أيب داكد يف :سننو (كتاب البيوع ،ابب يف منع ا١تاء ،حديث رقم ّْٕٕ) بسنده عن و
رجل ،من ا١تهاجرين
وؿ« :الٍمسلًمو ىف يشرىكاء ًيف ثىىبل و
ً
ث :يف الٍ ىك ىًئل ،ىكالٍ ىم ًاء ،ىكالنا ًر »،
ىٝتى يعوي ،يػى يق ي
يب  ثىىبل ناث أ ٍ
من أصحاب النيب  قاؿ :ىغىزٍك ي
يٍ ي
ى ي
ت ىم ىع الن ًٌ
كصححو األلباين يف :إرواء الغليل ،ج ٔ ص ٕ.
(ّ) انظر :ا١تطرزم ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب ،ج ُ ص ُِٗ

ا٢تواـ على ما ال يقتل كاٟتشرات.
(ْ) ا٢تامةي :ما لو سم يقتل كاٟتية ،كاٞتمع ا٢تواـ ،كقد تطلق ى
انظر :الفيومي ،ا١تصباح ا١تنَت ،مادة "ىيم" ،ص ِْٕ
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بعينو ،فبل يكوف يمنتىػ ىفعان بو قبل ا٠تركج حىت لو ابع يكوارةن فيها
=
بيعو ،كاالنتفاع ٔتا ٮترج منو ال ٍ
عسل ك٨تل ٬توز بيع النحل تبعان للعسل(ُ).
وبيضو) أم :ال ٬توز بيعهما عند أيب حنيفة .أما الدكد؛ فؤلنو من ا٢توًٌاـ ،كأما
ودود ال َق ِّز ُ
( ُ
معدكـ يف اٟتاؿ ،كيف كجوده يف
بيضو؛ فؤلنو غَت منت ىفع بو ابعتبا ًر ذاتو بل ابعتبار غَته ،كذلك الغَت
ه
ا١تآؿ خطر .كعند |دمحم|(ِ)يصح بيعهما ،كعليو الفتول(ّ)؛ اعتباران للعادة ،كألنو يتولد منو ما ىو منت ىف هع
بو ،فيصبح كبى ٍذر البطيخ .كعند أيب يوسف يصح بيع الدكد إذا ظهر فيها ال ىقز تىػبىعان ،كقولو يف "بيضو"
مضطرب(ْ).
ه
(ٓ)
َّ
َّ
"اآلبق
زعم أنَّو عن َده) يعٍت :إذا قاؿ ا١تشًتم:
ن
٦ت
ال
إ
(
اآلبق
بيع
٬توز
ال
أم:
واآلبق)
( ُ
ي
َ
القبض انئبان عن قبض
عندم"٬ ،توز بيعو؛ لزكاؿ ا١تانع كىو العجز عن التسليم ،لكن ال يكوف ذلك
ي
قبض أمانة كىو ضعيف ،كقبض
ا١تبيع إذا أشهد على نفسو أنو أ ى
ىخ ىذهي لَتده على مالكو؛ ألف قبضو ذلك ي
ا١تبيع قوم لكونو ٣تبوران عليو ،فالضعيف ال ينوب مناب القوم .كإف دل يشهد على نفسو عند أىخ ًذهً
ٍ
ي
و
َب امرأةٍ يف قَ َد ٍح)؛ ألنو جزء اآلمي ،كبو
قبض
غصب كىو مضموف كقبض ا١تبيع فينوب عنو( .ولََُ
يكوف ى

تثبت حرمة الرضاع .كىو بكل أجزائو يمكرهـ مضموف عن االبتذاؿ كاالمتهاف.
ِ
ِ
قبل
و َش ْع ُر ا٠ت ْنزي ِر وإف َح َّل االنتفاعُ بو للخرِز ضرورةً .وال ُ
شعر اآلدمي وال االنتفاعُ بو ،وجل ُد ا١تيتة َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
والفيل
دبغو .وإف َ
ص َّح بيعُوُ واالنتفاعُ بو بعده كعظمها ،وعصبها ،وصوفها ،وشع ِرىا ،وقَػ ْرهناَ ،
ووبَ ِرىاُ .
ِ
ِ
سقوط ِو.
بيع عُلٍُّو بعد
َّ
كالسبُ ِع يُػبَاعُ َعظْ ُموُ خبلفاً حملمد .وال ُ


(ُ) ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٔ ص ُْٗ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ُٖٔ
(ِ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).

(ّ) انظر :ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٔ ص َِْ٣ .تموعة من علماء ا٢تند ،الفتاوى ا٢تندية ،ج ّ ص ُُْ.
(ْ) انظر :ا١ترغيناين ،مرجع سابق ،ج ٔ ص َِْ .ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٔ ص َِْ.

(ٓ) اآلبق :من أبق أبق العبد أبقا إذا ىرب من سيده من غَت خوؼ كال كد عمل كاإلابؽ ابلكسر اسم منو فهو آبق.
الفيومي ،ا١تصباح ا١تنَت ،مادة "أبق" ،ص ُ.
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للخ ْرِز ضرورةً) "إف"
(و َش ْع ُر ا٠تِْنزي ِر) أم :ال ٬توز بيع شعر ا٠تنزير (وإف َح َّل االنتفاعُ بو َ
للوصل .كإ٪تا حل؛ ألف ا٠ترز ال يتأتى بدكف ذلك.
ِ
قبل
(وال ُ
شعر اآلدمي وال االنتفاعُ بو)؛ لكرامتو (وجل ُد ا١تيتة) أم :دل ٬تز بيع جلد ا١تيتة ( َ
ِ ِِ ٍ (ُ)
ِ ِ
ِ
ص َّح بيعُوُ
اسم لغَت ا١تدبوغ( .وإف َ
دبغو)؛ لقولوَ « : ال تَػ ْنػتَفعُوا م َن ال َْم ْيػتَة إب َىاب»  .كىو ه
ِ
ِ
واالنتفاعُ بو بعده) أم :بعد الدبغ؛ لطهارتو ( ِ
كعظمهاِ َ ،
ووبَ ِرىا)
وعصبها ،وصوفها ،وشع ِرىا ،وقَػ ْرهناَ ،
فإف بيع ىذه األشياء من ال ىػمٍيتة صحيح(ِ) ،كاالنتفاع هبا [كذلك]؛ ألهنا طاىرةه ال يػي ًحلها ا١توت لعدـ
اٟتياة.
كالسبُ ِع يباع عظمو ،خبلفاً حملمد)؛ ألنو كا٠تنزير يف الشكل كحرمة اللحم فبل يينتفع
والفيل َّ
( ُ
و
بشيء من أجزاءه(ّ).
ِِ
كس ٍف ول آلخر فسقطا أك سقط العيليو فبقي
(وال ُ
بيع عُلٍُّو بعد سقوطو) يعٍت :إذا كاف عيليو لرجل ي
الس ٍفل ،فباع صاحب العيليو موضع العيليو دل ى٬تيز؛ ألف حق التعلًٌي ليس ٔتاؿ لكونو غَت مػي ٍحىروز ،كإ٪تا صح
بيعو قبل االهنداـ ابعتبار البناء القائم كدل يبق.


ابع قبل ِ
ٍ
نقد ٙتنِ ِو األ ََّوؿ.... ،
وبيع
ابع َّ
شخص على أنَّو أمةٌ وىو عب ٌد ،وشراءُ ما َ
ُ
أبقل ٦تَّا َ َ
ٍ
شخص) أم :ال ٬توز بيع شخص على (على أنَّو أَ َمةٌ وىو عب ٌد)؛ لتفاحش التفاكت يف
وبيع
( ُ

ا١تقاصد .كلو اشًتل هبيمة على أنو ذكر فإذا ىي أنثى صح البيع؛ لتقارب(ْ) ا١تقاصد؛ ألف ا١تبتغىى من
الكل اللحم أك الركوب.
ًٌ

(ُ) اٟتديث ركاه أبوداكد يف :سننو (كتاب اللباس ،ابب من ركل أف ال ينتفع إبىاب ا١تيتة ،حديث رقم ُِْٖ) بسنده عن عبد هللا
ً
ً ً
و
صو
اؿ
اؿ أىبيو ىد ياكىد " :قى ى
ب» قى ى
بن يعكيم ،أف رسوؿ هللا  كتب إذل يج ىهٍيػنىةى قبل موتو بشه ور« :أى ٍف ىال تىػٍنػتىف يعوا م ىن الٍ ىمٍيػتىة إبًً ىىاب ،ىكىال ىع ى
اب ،إً٪تىا يي ىسمى ىشنًّا ىكقًٍربىةن " .كاٟتديث صححو األلباين يف :إرواء
ضير بٍ ين يمشىٍي ول :يي ىسمى إً ىى نااب ىما ىدلٍ يي ٍدبى ٍغ ،فىًإ ىذا يدبً ىغ ىال يػي ىق ي
الن ٍ
اؿ لىو :إً ىى ه
الغليل ،ج ُ ص ٕٔ.
(ِ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "صح".

(ّ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٔ ص ِْٕ.
(ْ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "لتفاكت".
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ابع) أم أبقل من الثمن األكؿ قدران .قيػيًٌد بػاألقل؛
ابع َّ
أبقل ٦تَّا َ
(وشراءُ) يعٍت :ال ٬توز شراء (ما َ

ألنو لو اشًتل ٔتثل الثمن األكؿ ٬توز .كقيدان األقل أبف يكوف قدران؛ ألنو لو كاف أقل من األكؿ سعران
ًً
ً
ِ ِِ
قائم مقاـ
قبل نقد ٙتنو األ ََّوؿ) سواء اشًتاه من ا١تشًتم أك كا ًرثو أك ككيلو؛ ألف كبلًّ منهما ه
جاز ( َ
ا١تشًتم ْتكم اإلرث كاإلذف .كأما إذا مات البائع فاشًتل كارثو ىكذا ٬توز؛ ألنو دل يرث عنو ىذا الشراء
فصار كاألجنيب .كإ٪تا فسد؛ ألف الثمن دل يدخل يف ضماف البائع قبل القبض ،فإذا عاد إليو عُت ا١تبيع
ابلصفة اليت خرج عن ملكو كصار بعض الثمن ببعضو قصاصان بقي لو عليو فضل ببل عوض ،ككاف ذلك
ربح ما دل يضمن ،كىو حراـ ابلنص(ُ).

ف وبػيع ،والََ َشرطَ ِ
ِ
اف
(ُ) يشَت إذل حديث عبد هللا بن عمرك بن العاص -رضي هللا عنهما -قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا  «: ال َ٭ت ُّل َسلَ ٌ َ َ ْ ٌ َ ْ
ضمن ،وال بػيع ماْ لَي ِ
كصححو ابن خزٯتة كاٟتاكم.
يف بَػ ْي ٍعَ ،وال ِربْ ُ
س ع ْن َد َؾ » ركاه أٛتدٌ ،
ح ما مل يُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ

انظر :أٛتد ،مسند أٛتد  ،مع الفتح الرابين (كتاب البيوع ،ابب النهي عن بيع العينة كبيعتُت يف بيعة كبيع العربوف ،ج ُٓ ص

ابن حجر يف بلوغ ا١تراـ من
ْٓ) .اٟتاكم ،مستدرؾ اٟتاكم( :كتاب البيوع ،حديث رقم ،)ِِّٗ :كقد نقل
ى
تصحيح ابن خزٯتة ي
أدلة األحكاـٖ ،تقيق ٝتَت بن أمُت الزىَتم ،الطبعة الثالثة (الرايض :دار أطلسُُِْ ،ىػَََِ-ـ) ج ِ ص ُُ.
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ٍ
يت على أف
ابع ،وإف َّ
صح فيما مل يَبِ ْع .وز ٌ
يبعوُ بثمنِ ِو األ ََّوِؿ فيما َ
وشراءُ ما ابع مع شيء مل ْ
وزف الظَّر ِ
ٓتبلؼ ِ
ِ
بكل ٍ
ِِ
شرط طرح ِ
ؼ عنو ،ولو اختلفا يف
ظرؼ كذا رطبلً،
يُ َ
ْ
وز َف بظرفو ويُط َْر ُ
ح عنو ِّ
نفس الظَّ ِ
ِ
فالقوؿ للمشًتي
رؼ وق ْد ِره
ُ


ٍ ً
ابع) ىذا ظرؼ ١تقدر كىو
يبعوُ بثمنِ ِو األ ََّوِؿ فيما َ
(وشراءُ ما ابع مع شيء) متعلٌ هق بشراء (مل ْ
صح فيما مل يَبِ ْع) يعٍت :لو اشًتل عبدان ٓتمسمائة كقبضو ،مث ابعو كآخر معو من البائع
"ال ٬توز" (وإف َّ

قبل نقد الثمن ٓتمسمائة صح الشراء يف الذم دل يشًته من البائع؛ ألنو ال يمفسد فيو كبطل يف اآلخر؛
ألنو ال بيد أف ٬تعل بعض الثمن ٔتقابلة عبد دل يى ٍش ىًًتهً منو ،فكاف مشًتاين اآلخر أبقل ٦تا ابع ضركرة ،كىو
سد العقد يف ىذا كجب أف يفسد يف آخر عند أيب حنيفة؛ كما لو ٚتع بُت يحًٌر
فاسد .فإف قيل :لػمػا فى ى
كعبد؟" قلنا :إ٪تا يكوف كذلك أف لو كاف الفساد قواين مػي ٍج ىمعان عليو كما يف بيع اٟتيػ ًٌػر كالعبد ،كالفساد ىنا
جائز عند الشافعي(ُ).
ضعيف؛ ألنو مػيجتىػ ىه هد فيو ،ه
بكل ٍ
ِِ
ظرؼ
( ٌ
بيع زيت (على أف يُ َ
وز َف بظرفو ،ويُط َْر ُ
وزيت) أم :ال ٬توز ي
ح عنو) أم :عن الوزف ( ِّ

كذا رطبلً) أم ٜتسُت رطبلن مثبلن؛ ألف ىذا الشرط خالف مقتضى العقد؛ ألف مقتضاه أف ييطرح عنو
مقدار كزف الظرؼ ،فإذا شرط أف يطرح عنو مكاف كل ظرؼ ٜتسُت رطبلن أك أكثر فكاف شرطان ٥تالًفان
وزف الظَّر ِ
ٓتبلؼ ِ
١تقتضى العقد ،كألحد العاقدين فيو منفعةه ،فيفسد ( ِ
ؼ عنو) فلم ي ً
شرط طرح ِ
فس ًد
ٍ
ْ
ي
نفس الظَّ ِ
العقد؛ ألف ىذا الشرط مقتضاه (ولو اختلفا يف ِ
رؼ وق ْد ِره) حىت لو اشًتل زيتان يف ًزوٌؽ ،فرد
ى
الظرؼ كىو عشرة أرطاؿ ،فقاؿ البائعًٌ :
فالقوؿ للمشًتي) مع
"الزؽ غَت ىذا ،كىو ٜتسة أرطاؿ" ( ُ
ٯتينو؛ ألهنما اختلفا يف نفس ًٌ
الزًٌؽ ا١تقبوض ،فالقوؿ للقابض.

(ُ) كسيأيت الكبلـ عليو مفصبلن عند اٟتديث عن بيع العينة إبذف هللا تعاذل.
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ِ
ِ
ِ
ا١تسلم ببي ِع ٜت ٍر أو ِخ ْنزي ٍر وشرائِهما ذميَّاً،
وأم ُر
وصحا يف
بيع
ا١تسيل وىبتُوَّ ،
الطريقْ ،
وبطل ُ
َ
صيدهِ.
وأَمر ا١تُح ِرِـ غَتهُ ببيع ِ
ُْ ْ
َ

ا١تسيل ِ
الطريق) :إف كاف ا١تراد بيع ر ً
ِ
ِ
قبة الطريق
وصحا) أم :البيع كا٢تبة (يف
بيع
وىبتُوَّ ،
وبطل ُ
ي
( َ

٣تهوؿ غالبان فبىطى ىل بيعيوي .كإف كاف ا١تراد بو حق
فالفرؽ أف الطريق معلوـ الطوؿ كالعرض غالبان ،كا١تسيل ه
معلوـ يتعل يق
ابطل اتفاقان ،كبيع حق ا١تركر ه
جائز يف ركاية؛ ألنو حق ه
فبيع ًٌ
ا١تركر كحق ا١تسيل :ي
حق ا١تسيل ه
ٔتحلٌ و
٣تهوؿ ٞتهالة ٤تلو.
و
معلوـ ،ك٤تل ا١تسيل ه
كالفرؽ بُت حق التعلي كحق ا١تركر  -حيث دل يػى يج ًز األكؿ كجاز الثاين -أف حق ا١تركر يتعل يق ٔتا
ً
ً
ػجز(ُ).
يبقى كىو األرض ،كحق التعلٌي متعلٌ هق ٔتا ال يبقى كىو البناء ،فأشبىوى ا١تنافع فلم يى ي

ِ
ا١تسلم) ىذا معطوؼ على الضمَت يف "صحا" (ببي ِع ٜت ٍر ،أو ِخ ْنزي ٍر ،وشرائِهما ذميَّاً)
وأم ُر
( ْ
مفعوؿ "أىمر" (وأَمر ا١تُح ِرِـ غَتهُ بيع ِ
صيدهِ) عند أيب حنيفة ،كقاال :ال ٬توز.
ٍي ْ ُ ْ
َ
قيػيًٌد اب١تسلم؛ ألف الذمي إذا كك ىل مسلمان بشراء ا٠تمر ال ٬توز اتفاقان .ك قيػيًٌد بقولو "غَته"؛ ألنو لو
ا﵀رـ ٤ت ًرمان ببيع صيده ال ٬توز اتفاقان.
كك ىل ي
ينتقل إليو.
٢تما :أف الوكيل ه
انئب عنو ،فتصرفو ي

ً
أىل ٢تذا التصرؼ فصح توكيلو.
أصيل يف التصرؼ ال انئب عن ا١توٌكل ،كالذمي ه
كلو :أف الوكيل ه
ً
فأسلى ىم
لذمي ٍ
كيثبت ا١تلك للموٌكل حكمان ،كا١تسلم غَت ٦تنوع عن ٘تلك ا٠تمر .أال ترل أف ا٠تمر لو كاف وٌ
عوض حراـ فيتصد يؽ بو .كيف
فمات يرثو ا١تسلم .ففي صورة التوكيل ابلبيع ٯتلك ٙتنها ملكان خبيثان؛ ألنو ه
ب ا٠تنزير(ِ).
صورة التوكيل ابلشراء يٗتلل ا٠تمر كييسي ي

(ُ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٔ ص َّْ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ََُِٕٗ-
(ِ) انظر :ا١ترغيناين ،مرجع سابق ،ج ٔ ص ّْٗ .َْْ-ابن عابدين ،مرجع سابق  ،ج ٓ ص َِّ
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ِ
ٍ
ا١تلك للمشًتي ،أو ال يقتضيو وال نفع فيو ٍ
كشرط ِ
ألحد:
بشرط يقتضيو العق ُد:
والبيع
ُ
الدابةَ ا١تبيعةٓ ،تبلؼ ٍ
ِ
شرط ال يقتضيو [العقد] ،وفيو نفع ِ
ألحد العاقدي ِن ،أو
ٌ
يبيع َّ ّ
كشرط أف ال َ
١تبيع يَستَ ِح ُّق

ِ
(والبيع) أم :يصح البيع ( ٍ
كشرط ِ
ا١تلك للمشًتي ،أو ال يقتضيو وال
بشرط(ُ) يقتضيو العق ُد:
ُ
ي
الدابةَ ا١تبيعةٓ ،تبلؼ ٍ
ِ
شرط ال يقتضيو [العقد] وفيو نفع ِ
ٍ
ألحد
ٌ
يبيع َّ ّ
نفع فيو ألحد :كشرط أف ال َ
العاقدي ِن ،أو ١تبي ٍع يَستَ ِح ُّق) أم :أف يكوف ا١تبيع أىبلن الستحقاؽ النفع أبف يكوف آدميان ،كيف
"التبيُت"(ِ)" :لو شرط النفع ألجنيب يفسد"(ُ)،

=

(ُ) قسم اٟتنفية الشركط اٞتعلية يف عقد البيع إذل ثبلثة أقساـ:

أ -جائزة :كىي على أنواع أيضان:
ُ .البيع بشرط يقتصيو العقد :فالبيع صحيح كالشرط معترب ،كما لو ابع بشرط أف ٭تبس ا١تبيع إذل أف يقبض
الثمن ،فهذا الشرط ال يضر يف البيع بل ىو بياف ١تقتضى العقد.

ِ .البيع بشرط يؤيد العقد :فالبيع صحيح كالشرط أيضا معترب ،كما لو ابع بشرط أف يرىن ا١تشًتم عند البائع
شيئان معلومان.
ّ .البيع بشرط متعارؼ :فالبيع صحيح كالشرط معترب ،كما لو ابع القفل على أف يسمره يف الباب.

ب-لغو :كىو البيع بشرط ليس فيو نفع ألحد العاقدين :فالبيع صحيح كالشرط لغو ،كما لو ابع اٟتيواف على أال يبيعو ا١تشًتم
آلخر أك على شرط أف يرسلو إذل ا١ترعى.

ت-فاسدة :كىي على أنواع أيضان:
ُ .األوؿ :ما دل يكن من مقتضيات عقد البيع ،أك ا١تتعارؼ أك ا١تشركع ،أك ا١تؤيد ١تقتضى العقد ،أك ما فيو نفع أك
فائدة ألحد العاقدين ،فالبيع على مثل ىذه الشركط فاسد.
ِ .الثاين :ما كاف فيو غرر كبيع البقرة بشرط أف تكوف حامبلن ،فالبيع ٔتثل ىذا الشرط فاسد.

ّ .الثالث :شرط أتجيل ا١تبيع كالثمن الذم يكوف عينان ،فهذا الشرط مفسد للبيع.
أبجل و
ْ .الرابع :شرط ا٠تيار مؤبدان ،كمؤقتان و
٣تهوؿ جهالةن فاحشةن ،فالبيع ٔتثل ىذا الشرط بيع فاسد.
انظر :حيدر ،درر اٟتكاـ يف شرح ٣تلة األحكاـ ،،ج ُ ص ُٕٓ فما بعدىا.
(ِ) يظهر رل أنو "تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق" لػ :الزيلعي (تّْٕ :ق) :عثماف بن علي بن ٤تجن ،أبو دمحم الزيلعي ،نسبة إذل
ىزيٍلع بلدة ابلصوماؿ ،قدـ القاىرة فاضبلن كرأس هبا كدرس كأفىت كصنف كانتفع الناس بو كنشر الفقو ،من مصنفاتو " :تبيُت اٟتقائق يف
شرح كنز الدقائق " ،ك" تركة الكبلـ على أحاديث األحكاـ " ،ك" شرح اٞتامع الكبَت ".
انظر :القرشي ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية ،ج ِ ص ُٗٓ .َِٓ-الزركلي ،األعبلـ ،ج ْ ص َُِ.
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ِ
وصح يف الن ِ
َّعل استحساانً.
اء أو َْ٭ت ُذ َوه نَػ ْعبلً أو يُ ْش ِرَكوَُّ ،
كشرط أف َ
يقطعوُ ُ
البائع وٮتيطَوُ قَػبَ ً
افِ ،
أو يستخدموُ شهراً ،أو يعت َقوُ أو ي َدبِرهُ أو يكاتِبوُ .وبيع أَم ٍة إال ٛتلَها وإىل النََّتوز ،وا١تَْهرج ِ
وصوـ
ُ َّ ُ َ
ََ
ُ َ
َ
ِ
اليهود إف مل يعرفا ذلك.............................،
النَّصارى وفط ِر

=

كما قالو "صاحب ا٢تداية"" :كفيو منفعةه ألحد العاقديٍن أك ا١تعقود عليو"(ِ) :فعلى الغالب.

كإ٪تا فسد؛ ألنو « :نَػ َهى َع ْن بَػ ْي ٍع َو َش ْر ٍط»(ّ) .

ِ
اء(ْ) أو َْ٭ت ُذ َوه نَػ ْعبلً أو يُ ْش ِرَكوُ) أم ٬تعل للنعل شراكان.
(كشرط أف َ
يقطعوُ ُ
البائع وٮتيطَوُ قَػبَ ً
وصح يف الن ِ
َّعل استحساانً)؛ للتعامل ،ككاف
نفع للمشًتمَّ ( .
ىذا نظَت شرط ال يقتضيو العقد كفيو ه
ا١تبيع (شهراً) ىذا شرط ال يقتضيو العقد كفيو منفعة
القياس أف ال ٬توز( .أو
َ
يستخدموُ) أم :البائع ى
(ٓ)
ِ
وبيع)
للبائع (أو يعت َقوُ أو يُ َدبَِّرهُ أو يُكاتبَوُ) ىذا نظَت شرط ال يقتضيو العقد ،كفيو منفعة للمبيعُ ( .
أم :يفسد بيع (أَم ٍة إال ٛتلَها)؛ ألنو من توابعها فيدخل يف بيعها (وإىل النََّتوز(ٔ) ،وا١تَْهرج ِ
اف(ُ)،
ََ
َ

(ُ) انظر :الزيلعي ،تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق ،ج ْ ص ٕٓ
(ِ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٔ ص ِْْ.

(ّ) ركاه الطرباين يف :ا١تعجم األوسط (ابب من اٝتو عبد هللا ،حديث رقم ُّْٔ) كاٟتاكم يف :علوـ اٟتديث من طريق عمرك بن
شعيب عن أبيو عن جده أف النيب « :نَػ َهى َع ْن بَػ ْي ٍع َو َش ْر ٍط» .لكن قاؿ ا٢تيثمي( :كيف طريق عبد هللا بن عمرك مقاؿ) اىػ.
انظر :الطرباين ،سليماف بن أيوب ،ا١تعجم األوسطٖ ،تقيق :طارؽ بن عوض هللا بن دمحم ك عبد ا﵀سن بن إبراىيم اٟتسيٍت،
(القاىرة :دار اٟترمُتُُْٓ ،ىػ ُٗٗٓ -ـ) ج ْ ص ّّٓ .اٟتاكم ،دمحم بن عبد هللا ،معرفة علوـ اٟتديثٖ ،تقيق :السيد معظم

حسُت ،ط ُ (بَتكت :دار الكتب العلميةُّٕٗ ،ىػ ُٕٕٗ -ـ) ص ُِٖ .ا٢تيثمي ،علي بن أيب بكر٣ ،تمع الزوائد ومنبع
الفوائدٖ ،تقيق :حساـ الدين القدسي( ،القاىرة :مكتبة القدسي ُُْْ ،ىػ ُْٗٗ -ـ) ج ْ ص ٖٓ.

(ْ) القباء :ثوب يلبس فوؽ الثياب أك القميص كيتمنطق عليو.

٣تمع اللغة العربية ،ا١تعجم الوسيط ،مادة "قّب" ،ص ُّٕ

(ٓ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) بتكرار " نظَت شرط ".
(ٔ) النَتكز -ابلفارسية -اليوـ اٞتديد ،كىو أكؿ يوـ من أايـ السنة الشمسية اإليرانية.
٣تمع اللغة العربية ،ا١تعجم الوسيط ،مادة "نرز" ،ص ٔٗ
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ِ
قبل حلولِ ِو .فإف
وصح إف أسقط
واٟتصاد ،وال ِّدايس .ويُ ْك َف ُل إليها.
وقدوـ اٟتاج،
َّ
األجل َ
َ
٣تلس ِ
قبض ا١تشًتي ا١تبيع بػ ْيعاً فاسداً برضا ِ
ابئع ِو  -صر٭تاً أو داللةً ِ
كقبض ِو يف ِ
عقده ،وكلّّ من
َ
َ َ
ماؿ -ملَ َكو ولَ ِزمو ِ
ِ
ٌ
معٌت...........................................،
أو
ة
حقيق
و
ل
ػ
ث
م
عوضيو
ُ
ً
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ً

ِ
ِ
اليهود(ّ) إف مل يعرفا ذلك)؛ ألف األجل ٣تهوؿ كجهالتو تفضي إذل
وصوـ النَّصارى(ِ) وفط ِر
النزاع.
ِ
واٟتصاد) -بفتح أكلو ككسره -كىو قطع الزرع (وال ِّدايس) كىو أف يطأ اٟتبوب
(وقدوـ اٟتاج،
للتذرية ( ِ
والقطَاؼ) كىو قطع العنب (واٞتَِزاز) كىو قطع الصوؼ عن ظهر الغنم( .ويُ ْك َف ُل إليها) أم:
تصح الكفالة إذل ىذه األكقات؛ ألف البيع بثمن ٣تهوؿ ال يصح فكذا يف األجل ،كالكفالة بديٍن ٣تهوؿ
صحيحة؛ ألهنا تبٌت على ا١تسا٤تة فكذا صحت إذل اآلجاؿ اجملهولة.
قبل حلولِ ِو) مثبلن إذا أسقط األجل قبل قدكـ اٟتاج جاز؛
وصح إف أسقط
( َّ
األجل) اجملهوؿ ( َ
َ

ألف سبب الفساد ارتفع قبل تقرره.

(فإف قبض ا١تشًتي ا١تبيع بػ ْيعاً فاسداً  -برضا ِ
ابئع ِو صر٭تاً) أبف قاؿ" :خذ ىذا ا١تبيع" (أو
َ
ََ
داللةً ِ
كقبض ِو يف ِ
٣تلس عقده| )،٭تضره| البائع |كال |(ْ) ٯتنعو .كلو قبضو(ٓ) بعد االفًتاؽ عن اجمللس

و
ْتادث سعيد أك إحياءن لذكرل عزيزة .كيف الدر ا١تختار ( :كىو أكؿ يوـ من ا٠تريف
ابتهاجا
قاـ
(ُ) ا١تهرجاف :احتفاؿ عظيم حاشد يي ي
ن
ٖتل فيو الشمس برج ا١تيزاف)اىػ..
عمر ،معجم اللغة العربية ا١تعاصر ،مادة "ىرج" ،ج ّ ص ِِّْ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ََِ.

(ِ) كىو ٜتسة كٜتسوف يومان ،كقيل :سبعة كثبلثوف يوما مدة ٙتانية كأربعُت يومان حيث ال يصوموف يومي السبت كاألحد.

ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص َُِ
(ّ) يعٍت :إذل فطر اليهود بعد صومهم ،كىم يصوموف أايمان متعددة ،منها :يوـ الغفراف كالذم يصادؼ اليوـ العاشر من الشهر
السابع.
ا٢توارم ،دمحم ،الصوـ يف اليهودية ،ط ُ( ،القاىرة :دار ا٢تاينَُْٖ ،ىػُٖٖٗ -ـ) ص ُّ.

(ْ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت يف الكل زايدة كردت يف نسخة (ب).
(ٓ) يف نسخة (أ) ىي من ا١تنت ،لكنها يف نسخة (ب) من الشرح ،كىو ا١توافق للمطبوع.
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ِ
عوضيو ٌ
ماؿَ -ملَ َكوُ) أم :ا١تبيع؛ ألف البيع الفاسد
قبضوي فبل يثبت بو ا١تلك (وكلّّ من
ال يصح ي
=
مشركع؛ أبصلو-؛ ألنو مبادلة ماؿ ٔتاؿ -فيفيد ا١تلك هبذا االعتبار.
القبض ،وكذا بع َدهُ :ما داـ يف ِمل ِ
ِ
الفساد يف
ْك ا١تشًتي إف كاف
قبل
ولكل منهما ُ
ُ
َ
ٍّ
فسخوُ َ
ِ
ط إف كاف ٍ
بشرط ز ٍ
ْب ِ
درىم بدر٫ت ِ
صل ِ
العقد كبي ِع ٍ
ُت ،ولِ َمن لو َّ
كشرط أف يُػ ْه ِدى لو ىديةً.
ائد
الشر ُ
ُ

قيل :ييفيد ملك التصرؼ يف ا١تبيع ال ملك العُت؛ بدليل أف من اشًتل أ ىىمةن شراءن فاسدان ال ٭تل
=
كطؤىا ،أك طعامان ال ٭تل أكلو ،أك داران ال ٕتوز الشفعة هبا .لكن األصح أنو يفيد ا١تلك؛ بدليل جواز
(ُ)
ً
الرد(ِ).
إعتاقها ،كإ٪تا دل ٕتز التصرفات ا١تذكورة؛ ألف يف االشتغاؿ هبا إعراضان عن ٌ
قيميان.

ِ ِ
معٌت) كىو القيمة إف كاف
( َولَزَموُ مثْػلُوُ) أم :لزـ ا١تشًتم ي
مثل ا١تبيع (حقيقةً) إف كاف مثليان (أو ً

(ّ)
ِ
قبل
القبض ،وكذا بع َدهُ ):ينفسخ العقد مع إفادتو ا١تلك إعدامان
( ٍّ
ولكل منهما فسخوُ َ
ْب ِ
للفساد اجملاكر (ما داـ يف ِمل ِ
العقد كبي ِع درى ٍم بدر٫ت ِ
صل ِ
ُت) كبيع
ْك ا١تشًتي إف كاف
ُ
الفساد يف ُ
َ
ٟتق الشرع.
اجب ًٌ
ثوب ٓتمر .كلو قاؿ٬" :تب لكل منهما فسخو" لكاف أفيد؛ ألف إعداـ الفساد ك ه

(ولِ َمن لو َّ
ط) أم :كالية الفسخ ١تن لو منفعة الشرط كمن لو األجل إذل اٟتصاد يصح
الشر ُ
فسخو ٔتحضر من صاحبو كإف دل يقبل اآلخر .كإف كاف الفسخ ٦تن ليس لو منفعة الشرط ال يصح إال
بقبوؿ اآلخر أك ابلقضاء .كيف "اإليضاح"(ْ) :ىذا قوؿ دمحم ،ككجهو :أف منفعة الشرط عائدة إليو فكاف
فسخو صحيحان ،كأما إذا فسخ اآلخر فقد أبطل حق من لو الشرط؛ ألنو كاف قادران أف ييسقط األجل

(ُ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "إعراضا".

(ِ) انظر :البابريت ،شرح العناية على ا٢تداية ،ج ٔ ص ْٗٓ .ابن ٧تيم ،البحر الرائق  ،ج ٓ ص ُُِّٓٓ-
(ّ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "يفسخ".
(ْ) "اإليضاح يف الفركع" لػ :أيب الفضل الكرماين (تّْٓ :ىػ) :عبد الرٛتن بن دمحم بن أمَتكيو الكرماين ،ركن الدين أبو الفضل،
إماـ أصحاب أيب حنيفة ٓتراساف ،من تصانيفو "اٞتامع الكبَت" ،ك"التجريد" ىف الفقو كشرحو ىف ثبلث ٣تلدات كٝتاه "اإليضاح".
انظر :القرشي ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية ،ج ِ ص ّٖٖ.ّٖٗ-
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لكل من العاقديٍن الفسخ؛ ألنو حق الشرع ،ك٢تذادل ييشًتط فيو قضاء القاضي(ُ).
فيصح .كقاال :وٌ
ط ُّ
صح ،وعليو قيمتُوُ ،وسق َ
وسلَّ َموُ أو أعت َقوُ َّ
حق الفسخ .وال أيخ ُذهُ
فإف َ
ابعوُ ا١تشًتي أو َ
وىبَوُ َ
البائع حىت يَػ ُر َّد َٙتَنَوُ .فإف مات ىو فا١تشًتي ُّ
ربح َٙتَنِ ِو بعد
أحق بو حىت أيخ َذ َٙتَنَو.
َ
ُ
وطاب للبائ ِع ُ
َّقابض ال للمشًتي ربح ِ
الت ِ
َّ
فيتصد ُؽ بو،
مبيع ِو
ُ

ِ
ٍ
بشرط ز ٍ
كشرط أف
ائد
يفسخ على ا١تختار(ِ) (إف كاف
كلو مات البائع أك ا١تشًتم فلوارثو أف
ى
يُػ ْه ِدى لو) أم :يعطي ا١تشًتم للبائع (ىديةً) كمثل البيع إذل النَتكز ك٨توه.
ط ُّ
حق
العقد (وعليو قيمتُوُ ،وسق َ
وسلَّ َموُ أو أعت َقوُ َّ
صح) ي
(فإف َ
ابعوُ ا١تشًتي أو َ
وىبَوُ َ

حق هللا [عز كجل] إف اجتمعا؛ألف هللا [عز كجل]
حق العبد بو ،كحق العبد مقد هـ على ًٌ
الفسخ)؛ لتعلق ًٌ
البائع) يعٍت :إذا فيسخ البيع الفاسد فليس للبائع أف أيخذ ا١تبيع (حىت يَػ ُر َّد َٙتَنَوُ) أم:
غٍت (وال أيخ ُذهُ ُ
الثمن الذم أخذه؛ ألف ا١تبيع مقابل بو فيصَت ٤تبوسان بو كالرىن( .فإف مات ىو) أم :البائع (فا١تشًتي
ُّ
أحق بو) أم :ابلبيع (حىت أيخ َذ َٙتَنَو) فبل يكوف أسوةن لغرماء البائع.

َّقابض ال للمشًتي) أم ال يطلب للمشًتم (ربح ِ
بح َٙتَنِ ِو بعد الت ِ
مبيع ِو،
( َ
ُ
وطاب للبائ ِع ر ُ
َّ
فيتصد ُؽ بو) يعٍت :إذا اشًتل أ ىىمةن شراءن فاسدان أبلف درىم كتقابضا ىكربً ىح كل كاحد فيما قبض :طاب
يطيب للمشًتم ما ىربً ىح فيها فيتصد يؽ ًٌ
ث
للبائع ما ىربً ىح يف الثمن ،كال
ابلربٍح؛ ألف ا٠تيٍبث نوعاف :يخٍب ه
ي
و
لفساد يف ا١تلك ،كا١تاؿ نوعاف :ما يتعُت كالعيركض كما ال يتعُت كالنقود ،كاألكؿ
ث
كخٍب ه
لعدـ ا١تلك ي
كا١تودع أك الغاصب إذا تصرؼ فيهما ىكرًْتى ػ[ػا] يتصد يؽ ًٌ
ابلربح؛ لتعل ًق العقد
يىػ ٍعمل يف العيركض كالنقد  -ى
ً
يتعُت فتتمك ين حقيقة ا٠تيٍبث ،كفيما ال يتعُت تتمكن شبهة ا٠تيٍبث؛ لتعل ًق العقد بو
ٔتاؿ غَته ظاىران فيما ي
من حيث سبلمة ا١تبيع بو أك تقرر الثمن فصار ملك الغَت كسيلةن إذل الربح من كجو ،فتتمكن فيو شبهة
ا٠تيٍبث .كالثاين :يعمل فيما يتعُت؛ ألف فساد ا١تلك دكف عدـ ا١تلك ،فتنقلب حقيقة ا٠تبث فيما يتعُت
ٙتةى يشبهةن ىنا فعترب ،كشبهتو فيما ال يتعُت ٙتة تنقلب شبهة الشبهة ىنا فبل تعترب(ّ).
(ُ) انظر :ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٔ ص ْٓٔ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ُُِ
(ِ) انظر :ابن ا٢تماـ ،مرجع سابق ،ج ٔ ص ُْٕ

(ّ) كضحو البابريت يف :العناية شرح ا٢تداية ،ج ٔ ص ّْٕ.
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ِ
عدموُ ابلتَّصادؽ .ولو بَػ ٌَت يف دا ٍر شراىا
كما َ
ظهر ُ
طاب ر ُ
بح ما ادَّعاهُ فقضي اب١تاؿ ،ث َ
اء فاسداً لَ ِزَموُ قيمتُها ،و َش َّ
ش،
َّج ُ
ك أبو يوسف فيها .وُك ِرَه الن َ
شر ً

ِ
عدموُ ابلتَّصادؽ) يعٍت :لو ادعى على آخر
(كما َ
ظهر ُ
طاب ُ
ربح ما ادَّعاهُ فقضي اب١تاؿ ،ث َ
ألف درىم ف يق ً
ؼ القابض فيو كربح مث تصادقا أنو دل يكن عليو ىديٍن طاب لو رْتو؛
ضي ابأللف ،فتصر ى
ألنو ملك ا١تقبوض ملكا فاسدان ،ككاف فيو شبهة ا٠تبث ،فبل يعترب.
اء فاسداً لَ ِزَموُ قيمتُها) كال أيخذ الدار عند أيب حنيفة (ُ) .كقاال:
(ولو بَػ ٌَت يف دا ٍر شراىا شر ً

ينقض البناء كيرد الدار؛ ألف حق البائع يف االسًتداد فوؽ الشفيع يف الشفعة ،أال ترل أف |ىذا |(ِ) ال
يبطل ابلتأخَت كحق الشفيع يبطل ،فالبناء ال ييبطل حق الشفيع ،فىلػىأى ٍف ال ييبطل حق البائ ًع مع قوتو ٍأكذل.

كلو :أف ىذا أمر حصل بتسليط البائع؛ ألنو سلطو على التصرؼ كرضي بو ،كالبناء ٦تا يدكـ ،فينقطع بو
حق الشفيع؛ ألنو ال تسليط منو( .و َش َّ
ك أبو يوسف فيها) أم :يف حفظ الركاية
حق االسًتدادٓ ،تبلؼ ًٌ

عند أيب حنيفة ال يف مذىبو؛ ألف مذىبو معلوـ(ّ).

ش)  -كىو بفتح اٞتيم كسكونو -أف يزيد يف الثمن كال يريد الشراء(ْ)؛ لقولو : 
َّج ُ
(وُك ِرَه الن َ

شوا»(ٓ) ىذا إذا طلب الراغب ٔتثل الثمن ،كإف طلب ٔتا دكنو فبل يكره أف يزيد يف الثمن إذل
اج ُ
«الَ تَػنَ َ
أف يبلغ القيمة.

(ُ) يعٍت :ينقطع حق البائع يف اسًتداد الدار ابلبناء كالغرس.
انظر :ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٔ ص َْٕ.

(ِ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).

(ّ) ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٔ ص َْٕ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص َِِ
(ْ) أصل النجش :اإلاثرة ،من ٧تش الصيد إذا استثاره ،كيف االصطبلح :أف يزيد يف الثمن كال يريد الشراء.

ا١تطرزم ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب ،مادة "٧تش" ،ج ِ ص َِٗ .ابن عابدين ،مرجع سابق ،ج ٓ ص ِِِ
و
حديث ركاه البخارم يف صحيحو ،مع الفتح (كتاب البيوع ،ابب ال يبيع على بيع أخيو ،كال يسوـ على سوـ
(ٓ) ىو جزء من
أخيو ،حىت أيذف لو أك يًتؾ ،حديث رقم َُِْ ،جْ ص ْْٔ) ،كمسلم يف صحيحو ،مع شرح النووي (كتاب النكاح ،ابب

ٖترًن ا٠تطبة على خطبة أخيو حىت أيذف أك يًتؾ ،حديث رقم ُُّْ ،ج ٓ ص ُّْ) كاللفظ لو ،عن أيب ىريرة  قاؿ :قاؿ
ب الْمرء علَى ِخطْب ِة أ ِ
اضر لِب ٍ
ِ ِ
ِ
َخ ِيوَ ،وَال تَ ْسأ َِؿ
اج ُ
ادَ ،وَال َٮتْطُ ِ َ ْ ُ َ
َ
شواَ ،وَال يَبِ ِع ال َْم ْرءُ َعلَى بَػ ْي ِع أَخيوَ ،وَال يَبِ ْع َح ٌ َ
رسوؿ هللا َ « :ال تَػنَ َ
ال َْم ْرأَةُ طَ َبل َؽ ْاألُ ْخ َرى لِتَ ْكتَ ِف َئ َما ِيف إِ َانئِ َها».
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ب ا١تُ ِ
وتل ِّقي اٞتَلَ ِ
ض ِّر ِ
والس ْو ُـ
وبيع اٟتاض ِر للبادي طمعاً يف الثَّم ِن الغايل زما َف القحطَّ ،
أبىل البلدُ ،
على َس ْوِـ غ َِتهِ إذا رضيا بثمن........................................... ،


والس ْو ُـ على َس ْوِـ غ َِتهِ إذا رضيا بِثَ َم ٍن) قيػي ىد بو؛ ألنو إذا ساكمو أحد٫تا كدل يرض صاحبو فبل
( َّ
الرجل علَى سوِـ أ ِ
َخ ِيو»(ُ).
أبس للغَت أف يساكمو كيشًتيو كإ٪تا يك ًرىه السوـ؛ لقولو َ « : ال يَ ْستَ ُ
اـ َّ ُ ُ َ َ ْ
ِ
ب) ٔ-تعٌت اجمللوب -يعٍت :إذا تلقى كاح هد من أىل ا١تصر إذل ٚتاعة جلبوا الطعاـ
(وتل ّقي اٞتَلَ َ

إذل ىذا ا١تصر فاشًتل منهم الطعاـ كىم ٤تتاجوف إليو ييكره؛ ألف اٞتلب إذا قرب من البلد تعلق بو حق
العامة (ا١تُ ِ
ض ِّر ِ
أبىل البلد) ىذا صفة ا١تتل ًٌقي .قيػيًٌد بو؛ ألنو إذا كاف ال يضرىم فبل أبس بو إال إذا لبس

السعر على الواردين كاشًتل منهم أبرخص فحينئذ ييكره.
وبيع اٟتاض ِر للبادي) يعٍت :البادم الساكن يف الصحراء إذا جلب الطعاـ إذل البلد فيطرحو
( ُ
رجل يسكن البلد (طمعاً يف الثَّم ِن الغايل) أم :ليبيع من أىل البلد بثمن و
على و
غاؿ (زما َف القحط)
و
طعاـ ال يبيعو منهم يف القحط كلكن يبيعو من أىل البادية بثم ون
قيل :صورتو :إذا كاف لواحد من ا١تصر ه
و
غاؿ .ذىب "صاحب ا٢تداية" إذل ىذه الصورة؛ فعلى ىذا "البلـ" يف البادم يكوف ٔتعٌت "من"(ِ).
رحم ٍَّ
أذاف اٞتم ِ
والبيع عند ِ
يق صغ ٍَت عن ذي ٍ
ستح ٍّق.
عة ،وتفر ُ
٤ترـ منو ببل ح ِّق ُم َ
ُ
ُُ

و
حديث ركاه اإلماـ أٛتد يف ا١تسند (حديث رقم ٖٗٗٗ ،ج ُٔ ص ٓ ط مؤسسة الرسالة ُُِْىػ ََُِ -ـ)،
(ُ) ىو جزء من
ً ًً
ب ىعلىى ًخطٍبىتً ًو» .كىو يف الصحيحُت (صحيح
عن أيب ىريرة  قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا « :ىال يى ٍستى ياـ الر يج يل ىعلىى ىس ٍوـ أىخيو ،ىكىال ىٮتٍطي ي
البخاري مع الفتح ،كتاب الشركط ،ابب الشركط يف الطبلؽ ،حديث رقم ِِٕٕ ،ج ٓ ص ّٖٗ .صحيح مسلم ،مع شرح
النووي ( كتاب البيوع ،ابب ٖترًن بيع الرجل على بيع أخيو ،كسومو على سومو ،كٖترًن النجش ،كٖترًن التصرية ،حديث رقم ُُٓٓ،
اضر لِب ٍ
ِ
ج ٓ ص ُْٖ) كاللفظ لو عن أيب ىريرة  أيضان :أف رسوؿ هللا  « :نَػهى َع ِن التَّػلَ ِّقي لِ ُّ ِ
ادَ ،وأَ ْف
َ
يع َح ٌ َ
لرْكبَافَ ،وأَ ْف يَبِ َ
الرجل علَى سوِـ أ ِ
ش والت ِ
ِ
َخ ِيو».
َّج ِ َ ْ
تَ ْسأ ََؿ ال َْم ْرأَةُ طَ َبل َؽ أُ ْخت َهاَ ،و َع ِن الن ْ
َّص ِريَةَ ،وأَ ْف يَ ْستَ َ
اـ َّ ُ ُ َ َ ْ
القركم من البيع كيقوؿ
اٟتاضر
السمسار
اٟتاضر ٝتساران للبادم البائعْ ،تيث ٯتنع
(ِ) كالصورة الثانية اليت ٭تتملها اٟتديث :أف يصَت
ي
ى
ي
ي
لو" :ال تبع أنت ،أان أعلم بذلك" ،فيتوكل لو كيبيع كيغارل ،كلو تركو يبيع بنفسو لرخصو على الناس.
ً
ً
ض ُه ْم ِم ْن بَػ ْع ٍ
ا١ترجح الثاين :أف البلـ
َّاس يَػ ْرُز ِؽ هللاُ بَػ ْع َ
ض» ،ك ٌ
ٌ
كرجحت ىذه الصورة على األيكذل١ :توافقتها آخر اٟتديثَ « :د ُعوا الن َ
يف" :أف يبيع حاضر لباد" تكوف على حقيقتها كىي التعليل ،كىو أكذل من أتكيلها بػ "من" كما ىو يف الصورة األكذل.
انظر :ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ِِِِّْ-
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ِ
ِ
اس ىع ٍوا إً ىذل ًذ ٍك ًر اَّللً ىك ىذ يركا الٍبىػٍي ىع ،)ُ( كا١تعترب
( ُ
والبيع عند أذاف اٞتُ ُمعة)؛ لقولو تعاذل :فى ٍ
(ِ)
٣تاكر للبيع ال يف صلبو ،فاقتضى الكراىة دكف
السعي
إخبلؿ
ألف
ره؛
ك
كإ٪تا
اؿ.
ك
الز
بعد
األذاف
ي
ه
الفساد.
رحم ٍ
يق صغ ٍَت عن ذي ٍ
٤ترـ منو ببل ح ِّق ُم ْستَ َح ٍّق) أراد بو التفريق ابلبيع؛ ألف التفريق
(وتفر ُ
ابإلعتاؽ غَت مكركه؛ ألنو أنفع لو .كإ٪تا كره؛ ألف الصغَت يستأنس ابلصغَت كابلكبَت ،كيف التفريق إ٭تاش
الصغَت ،كترؾ الًتحم عليو ،كال بد من اجتماعهما يف ملك؛ ألنو لو كاف أحد الصغَتين لو كاآلخر البنو
الصغَت كىو يف حجره لو أف ًٌ
يفرؽ بينهما ابلبيع.
قيػيًٌد بكوف أحد٫تا صغَتان(ّ)؛ ألهنما لو كاان كبَتين فلو أف ًٌ
يفرؽ؛ ١تا ركم أنو  فرؽ بُت
كبَتتُت لو(ْ) .كقيػيًٌد بذم رح وم ٤تروـ؛ ألنو لو كاف قريبان غَت ٤ترـ
أختُت ٍ
مارية -اهنع هللا يضر -كشَتين ،ككاان أ ىىمتىػ ٍُت ٍ
كابن العم أك ٤ترمان غَت قريب كامرأة األب :ال ييكره .كقيػيًٌد بقولو" :ببل حق مستحق"؛ ألف التفريق لو
كقع ابستحقاؽ أبف ظهر يف أحد٫تا عيب أك أجنيب ي ً
ستح ٌقػ ػ[ػا] ال يكوف
فدفع إذل كرل اٞتناية أك خرج يم ى
ً
ا١تستح ًٌق .كأما إضرار الصغَت؛ فيثبت ضمنان فبل ييلتفت إليو.
مكركىان؛ دفعان للضرر عن
غبلميو صغَتيٍن جاز لنا شراؤه فقد جاز التفريق؟
فإف قيل :اٟتريب إذا دخل داران أبماف فباع أحد ٍ
أنفع لو.
قلنا :إ٪تا جاز؛ نظران لو ،ألان لو دل ن ٍشتىػ ًرهً لعاد بو إذل دار اٟترب ،كالتفريق ي
ال بَػ ْي ُع َمن يَ ِزي ُد الثَّمن.


(ُ) سورة اٞتمعة ،جزء من آية رقم ٗ.
(ِ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كدل تتضح رل الكلمة يف نسخة (أ).
(ّ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "صغَت".

(ْ) ابن كثَت ،إٝتاعيل بن عمر ،السَتة النبوية (من البداية والنهاية البن كثَت)ٖ ،تقيق :مصطفى عبد الواحد( ،بَتكت :دار ا١تعرفة،
ُّٓٗ ىػ  ُٕٗٔ -ـ) ج ْ ص ََٔ
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(ال بػ ْيع) أم| :ال|(ُ) يكره بيع من يزيد؛ ١تا ركم أنو  قاؿ« :من ي ْش ًَِتي َى َذا اٟتِ
ْس
ل
َْ َ
َ ُ
ي
َ
ىخ ٍذتيػ يهما بً ًد ٍرىى وم ،فىػ ىق ىاؿ النًيب َ « : م ْن يَ ِزي ُد َعلَى ِد ْرَى ٍم؟» ،فىأ ٍىعطىاهي ر يجل ًد ٍرى٫تى ٍ ً
ُت:
؟» ،فىػ ىق ىاؿ ىر يج هل :أ ى ى
ى ه
اع يه ىما ًمٍنوي(ّ).
فىػبى ى
(ِ)

(ُ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).
(ِ) اٟتًٍلس :كساء يكوف على ظهر البعَت ٖتت الربذعة ،كيبسط يف البيت.
ا١تطرزم ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب ،مادة "حلس" ،ج ُ ص ُِٗ

(ّ) اٟتديث ركاه أبو داكد يف سننو (كتاب الزكاة ،ابب ما ٕتوز فيو ا١تسألة ،حديث رقم ُُْٔ) كالًتمذم يف سننو (كتاب
البيوع ،ابب ما جاء يف بيع من يزيد ،حديث رقم ُُِٖ) ،كابن ماجو يف سننو (كتاب التجارات ،ابب بيع ا١تزايدة ،حديث رقم

ُِٖٗ) من طريق األخضر بن عجبلف ،عن عبد هللا اٟتنفي ،عن أنس بن مالك  بو .كاٟتديث حسنو الًتمذم ،لكن أعلو ابن
القطاف ّتهالة حاؿ عبد هللا اٟتنفي.

انظر :ابن القطاف ،علي بن دمحم ،بياف الوىم واإليهاـ يف كتاب األحكاـٖ ،تقيق :د .اٟتسُت آيت سعيد ،ط ُ (الرايض :دار
طيبةُُْٖ ،ىػُٕٗٗ-ـ) ج ٓ ص ٕٓ.
158

ابب اإلقالة

ت ِ
األوِؿ ،وإف
فبطلت بعد والدةِ ا١تبيعة.
ىي فس ٌخ يف ح ِّق العاقدين،
َّ
ٔتثل الثَّم ِن َّ
وصح ْ
ْ
ِ
فيجب ذلك.
ب
ُ
َقل إالَّ إذا تَعيَّ َ
شرط غَت جنسو أو َ
أكثر منو .وكذا يف األ ِّ

ابب اإلقالة 
ً
ىس ًقطها(ُ).
كىي اإلسقاط ،ك٢تذا يقاؿ يف الدعاء « :أىق ٍل عثريت »  ،أم أ ٍ

(ىي فس ٌخ يف ح ِّق العاقدين) فييجعل فسخان يف ح ًٌقهما؛ ألف ٢تما كاليةن على أنفسهما فأسقطا
فبطلت) اإلقالة (بعد والدةِ ا١تبيعة) ىذا تفريع ً
كوهنا(ِ) فسخان؛ ألنو ال ٯتكن الفسخ من الولد
حقهما (
ْ
ي
كال بدكنو ،ىذا إذا كلدت بعد القبض ،كإف كلدت قبلو أك زادت زايدة متصلة ال ٘تنع اإلقالة عنده،
كعند٫تا :يصح جعلها بيعان إذا كلدت(ّ) .ككذا ال ٘تنع اإلقالة إذا كانت الزايدة متصلة بعد القبض.

ت) اإلقالة ( ِ
األوِؿ) كيف "الفتاكل الفضلي"(ْ)" :إذا ابع ا١تتولػًٌي أك الوصي
( َّ
ٔتثل الثَّم ِن َّ
وصح ْ
شيئان أبكثر من قيمتو ال ٕتوز لو إقالتو كإف كانت ٔتثل األكؿ"(ٓ) (وإف شرط غَت ِ
جنسو) "إف" للوصل.

أكثر منو) أم :إف شرط يف اإلقالة أف يعطي ا١تشًتم
كما إذا كاف الثمن دراىم فأقاؿ على داننَت (أو َ
َقل) أم :كذا صحت اإلقالة إف شرط األقل من الثمن =
أكثر من الثمن األكؿ( .وكذا يف األ ِّ

اؿ هللاي ىعثٍػىرتىوي إذا رفعو من سقوطو.
(ُ) كيف "ا١تصباح ا١تنَت" اإلقالة لغة :الرفع ،يقاؿ :أىقى ى
كاصطبلحان :رفع العقد.

انظر :الفيومي ،ا١تصباح ا١تنَت ،مادة "قيل" ،ص ُٗٗ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ِِْ.

(ِ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "كوهنما".

(ّ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٔ ص ُْٗ .ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٔ ص ُْٗ.
(ْ) فتاكل الفضلي لػ :الفضلي (ت َٖٓ :ىػ) :عثماف بن إبراىيم بن دمحم الفضلي ،كاف عا١تان  ،كعاش كثَتان حىت حدث ابلكثَت عنو.
انظر :القرشي ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية ،ج ْ ص َِٖ

(ٓ) انظر :ابن ٧تيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ج ٔ ص َُٕ.
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وىبلؾ ِ
بعض ِو ٯتَْنَ ُع ب َق ْد ِره.
ىبلؾ الثَّم ِن بل ا١تبيع،
ُ
ومل ٯتنَػ ْعها ُ

=

ب) أم حدث العيب يف البيع عند ا١تشًتم فيجب ذلك
األكؿ كلزمو الثمن األكؿ (إالَّ إذا تَعيَّ َ

األقل؛ ألف نقصاف الثمن يكوف ألجل الفائت ابلعيب.

ا١تبيع ٤تل
(ومل ٯتنَػ ْعها) أم اإلقالة ( ُ
ىبلؾ الثَّم ِن بل ا١تبيع) يعٍت :بل ٯتنعها ىبلؾ ا١تبيع؛ ألف ى
العقد دكف الثمن؛ ألف الثمن يثبت يف الذمة ابلعقد فيكوف حكمو ،كحكم الشيء يعقبو كلو كاف ٤تل
العقد لتقدمو كبينهما و
تناؼ.
ِ
ابلكل.
(وىبلؾ بعضو) أم بعض ا١تبيع (ٯتَْنَ ُع) عن اإلقالة (ب َق ْدره) اعتباران للبعض ًٌ

كإف تقايضا تصح اإلقالة بعد ىبلؾ أحد٫تا؛ ألف كل ك و
احد منهما مبيع؛ إذ العقد ال بيد لو من
ا١تعقود عليو كليس أحد٫تا أبف ٬تعل معقودان عليو أكذل من اآلخر فجعل كل كاحد منهما مبيعان ،فكاف
ا١تبيع قائمان.
اعلم أف كوهنا فسخان يف ح ًٌقهما يظهر يف مسائل:

منها :أهنا ال تفسد ابلشركط الفاسدة كما يفسد البيع.
كمنها :أهنما إذا تقايبل جاز للبائع بيع ا١تبيع قبل قبضو.
كمنها :أف ا١تبيع إذا كاف مكيبلن ٬توز للبائع بيعو ببل إعادة الكيل.

مسائل:

بيع يف حق غَت٫تا؛ ألنو مبادلة ماؿ ٔتاؿ ابلًتاضي .تظهر فائدتو يف
قيػػيًٌد ابلعاقدين؛ ألف اإلقالة ه
منها :أف ا١تبيع إذا كاف عقاران فسلم الشفيع الشفعة يف بيعو جاز لو أف أيخذىا يف إقالتو.
كمنها :أف ا١توىوب لو إذا ابع ا١توىوب من آخر مث تقايبل ليس للواىب الرجوع من
ىبتو؛ ألف ا١توىوب لو يف حق الواىب ٔتنزلة ا١تشًتم |من ا١تشًتم|(ُ) منو.

(ُ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (أ).
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كمنها :أف ا١تشًتم إذا ابع ا١تبيع من آخر قبل نقد الثمن مث تقايبل جاز للبائع أف يشًتم
ا١تبيع منو أبقل ٦تا ابعو؛ ألنو يف حق البائع كا١تملوؾ بشراء جديد من ا١تشًتم الثاين.
حق
ىذا إذا ذكر الفسخ بلفظ اإلقالة ،كلو ذكره بلفظ ا١تفاسخة أك ا١تتاركة ال ي٬تعل بيعان يف ًٌ
الثالث؛ إعماالن ٔتقتضى موضوعو اللغوم.

اعلم أف العقد الذم شرط فيو اإلقالة كالناس يسمونو "بيع ً
الوفاء"(ُ) فلو حكم الرىن |عند|
ي
ى
ين هببلكو ،قاؿ اإلماـ ٧تم الدين
أكثر ا١تشايخ؛ فبل يباح للمشًتم أف ينتفع بو ببل إذف البائع كسقط الد ي
النسفي(ّ)" :اتفق مشاٮتنا يف ىذا الزماف على جوازه كإفادتو بعض األحكاـ كىو االنتفاع بو؛ ٟتاجة
الناس إليو كتعاملهم فيو ،كالقواعد قد تيًتؾ ابلتعامل كما يف االستصناع" .قاؿ "صاحب النهاية" :كعليو
الفتول(ْ).
(ِ)

ا١تبيع.
العقار ى
(ُ) بيع الوفاء :ىو أف يبيع ا﵀تاج إذل النقد عقاران على أنو مىت رد الثمن اسًتد ى
كقد حدث التعامل بو بُت الناس ببخارل كبلخ يف منتصف القرف ا٠تامس ا٢تجرم ،كاختلفت فتاكل الفقهاء يف اٟتكم عليو قدٯتان
كحديثان ،كالذم استقر عليو رأم ٣تمع الفقو اإلسبلمي الدكرل يف دكرة مؤ٘تره السادس ا١تنعقدة يف جدة (ذم القعدة ُُِْىػ -مايو
ٖتايل على الراب.
ُِٗٗـ) أف :بيع الوفاء غَت جائ وز شرعان؛ ألف حقيقة ىذا البيع :ه
"قرض جر نفعان" ،فهو ه
انظر تفصيل ا١تسألة يف :ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص َْٖ .ُّْ-الزرقا ،عقد البيع ،ص ُٓٓ٣ .ُٔٓ-تمع

الفقو اإلسبلمي الدكرل ،قرارات وتوصيات ٣تمع الفقو اإلسبلمي الدويل (كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية بقطر ،ط ُِّّْ ،ىػ
ِِٓ.

 ََِِـ) ص(ِ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).
(ّ) ٧تم الدين النسفي (تّٕٓ :ىػ) :ىو عمر بن دمحم بن أٛتد النسفي٧ ،تم الدين أبو حفص ،فقيو فاضل عارؼ اب١تذىب
كاألدب ،صنف التصانيف ىف الفقو كاٟتديث كنىظىم اٞتامع الصغَت ،أحد مشايخ ا١ترغيناين "صاحب ا٢تداية".
انظر :القرشي ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية ،ج ِ ص ٕٓٔ فما بعدىا.
(ْ) انظر :ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص َْٗ
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ابب ا١تراْتة



وفضل ،والتَّوليةُ :بيعوُ بو ببل ٍ
فضل .وشرطُ ُهما شراؤهُ ٔتثل ٍّي.
شًتى بثمنِ ِو
ا١تراْتةُ بيع ا١تُ َ
ٌ
ابب ا١تراْتة(ُ) 

تسامح؛ ألف الثمن صار ملكان للبائع ،فبل
وفضل) كيف عبارتو
شًتى بثمنِ ِو
(ا١تراْتةُ بيع ا١تُ َ
ه
ٌ
ٯتكن البيع بو ،كلعلو أراد بو ٔتثل الثمن .كفيو أيضان اشتباه(ِ) ١تا سيجيء ًمن أف أجرة الصبغ كالقصار
ضم إذل الثمن األكؿ فبل يكوف الثاين مثبلن لو يف ا١تقدار ،فيكوف ا١تراد ٔتثل األكؿ ما قاـ عليو.
كغَت٫تا يي ى
(والتَّوليةُ :بيعوُ بو) أم ابلثمن األكؿ (ببل ٍ
فضل).
(وشرطُ ُهما شراؤهُ ٔتثل ٍّي) أم :شرط ا١تراْتة كالتولية كوف الثمن األكؿ ًمثٍليٌان؛ لتتحقق(ّ) الزايدة،
حىت لو دل يكن الثمن ًمثٍليٌان أبف كاف عبدان أك ثوابن ال تتحقق ا١تراْتة إال أف يكوف ذلك الثمن الغَت
ا١تثلي ٦تلوكان للمشًتم الثاين فيبيع بو كبزايدة .كينبغي أف يكوف الربح ًمثٍليٌان كمعلومان حىت لو ابعو بذلك
الثوب الذم اشًتل بو كبعشر قيمتو ال ٬توز؛ ألف الربح يكوف ٣تهوالن.

(ُ) ا١تراْتة لغة :من الربح ،كىو الزايدة اٟتاصلة يف التجارة.
كبيع ا١تراْتة اصطبلحان :بيع ما ىملىكو اإلنساف برأس مالو مع ربح ٤تدكد.

انظر :ابن منظور ،لساف العرب ،مادة "ربح" ،ج ِ ص ِْْ .الزرقا ،عقد البيع ،ص ٖٖ

(ِ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "اشتبو".
(ّ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "ليحقق".
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والصبغ وال ِطَّر ُاز وال َف ْتل واٟتمل إىل ٙتنِ ِو.......................،
القصا ِر َّ
َج ِر َّ
ولو ُّ
ضم أ ْ

والص ْبغ)  -بفتح الصاد -مصدر - ،كبكسرىا -اسم (وال ِطَّر ُاز)
صا ِر(ُ)َّ ،
َج ِر ال َق َّ
(ولو ُّ
ضم أ ْ
ىو ىعلى يم الثوب(ِ) (وال َف ْتل(ّ) ،واٟتمل إىل ٙتنِ ِو) اٞتار كاجملركر متعلًٌ هق بػ "ضم"؛ ألف ما يزيد يف عُت
البيع أك قيمتو ييلحق بو ،كما ال فبل.
كالصبغ كأخواتو يزيد يف العُت ،كاٟتمل كسوؽ الغنم يزيداف يف القيمة؛ |ألف القيمة|(ْ) ٗتتلف
ضم؛ ألنو ال يزيد يف عُت الشيء
ابختبلؼ ا١تكاف ٓتبلؼ أجر الراعي كأجر تعليم القرآف حيث ال يي ى
١تعٌت فيو كىو الذىن ال ٔتا أينفق على ا١تػيعلًٌم إذ التعليم شرط.
كال يف قيمتو ،كثبوت الزايدة يف ا١تتعلم ن
ضم"(ٓ).
كيف "التبيُت" " :إ ٍف فىػ ىع ىل ا١تشًتم بيده شيئان ٦تا ذكر من ال ىفٍتل ك٨توه ال يي ى

(ُ) القصار :الذم ٬تمع الثياب فيغسلها ،كحرفتوً :
القصارة.

انظر :ا١تطرزم ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب ،مادة "قصر" ،ج ِ ص َُٖ

(ِ) انظر :ا١ترجع السابق ،ج ِ ص ُٗ
ً
الشيء ،كالفتيل :حبل دقيق من ليف أك غَته .كا١تراد بو ىنا :ما ييصنع أبطراؽ الثياب ْترير أك كتاف.
(ّ) ال ىفٍتل لغةن :رل

ابن منظور ،لساف العرب ،مادة "فتل" ،ج ُُ ص ُْٓ .ابن ٧تيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ج ٔ ص ُِٖ

(ْ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).

(ٓ) راجع :الزيلعي ،تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق ،ج ْ ص ْٕ
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لكن ُ
قاـ علي بكذا"" ،ال اشًتيتُوُ بكذا" .فإف ظَ َه َر للمشًتي خيانتُوُ يف مراْتة أخ َذهُ
يقوؿَ " :
بثمنِو أو ردَّه| ،و| يف الت ِ
يوسف ُّ
٭تط فيهما...............،
َّولية حطَّوُ من ٙتنِو ،وعند أيب
َ

قاـ علي بكذا ال اشًتيتُوُ بكذا") أم :ال يقوؿ" :اشًتيت بكذا"؛ ٖترزان عن
(لكن ُ
يقوؿَ " :

ضم نفقة ا١تبيع ككسوتو ككراه ،كذا يف "ا﵀يط"(ُ).
الكذب .ككذا يى ي

(فإف ظَ َه َر للمشًتي خيانةٌ) أم :خيانة البائع يف قدر ٙتنو (يف مراْتة أخ َذهُ بثمنِو أو ردَّه،
ويف الت ِ
َّولية(ِ) حطَّوُ من ٙتنِو) أم للمشًتم اٟتط من الثمن قدر ما خاف البائع يف بيع التولية عند أيب
قدر ا٠تيانة زائدان على الثمن األكؿ فيصَت مراْتةن،
حنيفة؛ ألف اٟتط لو دل يوجد يف التولية يكوف ي
(ّ)
وسف
غايتو أف يكوف الربح أكثر من ما ظنو ا١تشًتم فيثبت لو ا٠تيار لفوات الرضا (وعند أيب ي َ
ُّ
٭تط فيهما) أم :يف صوريت ا٠تيانة يف ا١تراْتة كالتولية ببل خيار مع حصة قدر ا٠تيانة من الربح يف

"اشًتيت ىذا الثوب بعشرة" فباعو ٓتمسة عشر فظهر أف البائع كاف اشًتاه
ا١تراْتة(ْ) .مثبلن إذا قاؿ:
ي
بثمانية ،يػحط قدر ا٠تيانة من األصل كىو در٫تاف ،كيػحط من الربح ما قابلهما كىو درىم كاحد
فيأخذ الثوب ابثٍت عشر.
كلو خاف يف األجل -أبف دل يي ًٌبُت أنو اشًتاه نسيئة ،أك بُت كخاف يف قدر األجل :-فللمشًتم
ا٠تيار يف ا١تراْتة؛ ألف ا١تؤجل أنقص يف ا١تالية من اٟتاؿ ،كذا يف "ا﵀يط"(ٓ)؛ ألف األصل ىو لفظ
ا١تراْتة كالتولية ً
كذ ٍك ير الثمن يف العقد ٬ترم ٣ترل التفسَت لو ،فبل بيد من بناء العقد الثاين على األكؿ،
فيحط قدر ا٠تيانة ليكوف الثاين كاألكؿ.

(ُ) راجع :ابن مازة ،احمليط الربىاين يف الفقو النعماين ،ج ٕ ص َُ
(ِ) التولية :مصدر كذل إذا جعلو كاليان .كاصطبلحان :ىي بيع ا١تشًتل بثمنو ببل فضل.

الفيومي ،ا١تصباح ا١تنَت ،مادة "كرل" ،ص ِٖٓ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ِٕٓ.

(ّ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٔ ص ََٓ .ابن عابدين ،مرجع سابق ،ج ٓ ص ُِٔ
(ْ) انظر :ا١تراجع السابقة.

(ٓ) راجع :ابن مازة ،احمليط الربىاين يف الفقو النعماين ،ج ٕ ص ٔ
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ٍ
ِ
ح عنو ما َربِ َح ،وإف
َت فيهماَ .
ابح طُ ِر َ
ومن اشًتى اثنياً بعد بي ٍع ب ِربْ ٍح ،فإف ر َ
وعند ٤تمد ُخَِّ
الربح الثَّمن مل يرابِح .ورابح سي ٌد شرى من مأذونِِو ِ
احمليط َديْػنُو برقبتِ ِو على ما َش َرى ابئِعُو
استغر َؽ ِّْ ُ َ َ ُ
َ
كمأذوف شرى من ِ
ٍ
سيده.

ٍ
َت فيهما)؛ ألف األصل ما ىو ا١تذكور يف العقد لكونو معلومان ،كالثمن األكؿ
(وعند ٤تمد ُخَِّ
غَت معلوـً ،
كذ ٍك ير ا١تراْتة كالتولية ٭تمل على الًتكيج ،فيجرم ٣ترل الوصف ،فإذا ظهرت ا٠تيانة فيهما
يتخيػ ير ا١تشًتم؛ لفوات الوصف ا١ترغوب يف الثمن كما لو فات يف ا١تبيع(ُ).
ِ
ح عنو ما َربِ َح) مثبلن :لو اشًتل ثوابن بعشرة
(َ
ابح طُ ِر َ
ومن اشًتى اثنياً بعد بي ٍع ب ِربْ ٍح ،فإف ر َ
دراىم كقبضو ،مث ابعو ٓتمسة عشر ،مث اشًتاه بعشرة يبيعو مراْتة على و
ٜتسة (وإف استغر َؽ ِّ
ح
الربْ ُ
الث ََّم َن) كما إذا ابع الثوب الذم اشًتاه بعشرة بعشرين (مل يُرابح) أم :ال يبيعو مراْتةن أصبلن عند أيب
منقطع عن األكؿ فتجوز
حنيفة ،كقاال :يرابح بعشرة يف الصورتُت؛ ألف العقد الثاين عق هد جدي هد
ه
ا١تراْتة عليو .كلو :أف الربح يف البيع األكؿ كاف على احتماؿ السقوط أبف يرد ا١تشًتم ا١تبيع بظهور
العيب ،فتأكد ابلشراء ذلك الربح ،كللتأكيد حكم اإل٬تاب ،فكأنو اشًتل اثنيان بعشروة ثوابن كٜتسة

فتقابلت ا٠تمستاف كبقي الثوب يف ا١تسألة األكذل ٓتمسة فَتابح عليها ،كيف ا١تسألة الثانية بقي ٣تاانن
فبل يبيعو مراْتة؛ حذران عن شبهة ا٠تيانة(ِ).
(ورابح سي ٌد َشرى من مأذونِِو ا١تُ ِ
حيط َديْػنُو) فاعل "ا﵀يط" (برقبتِ ِو على ما َش َرى ابئِعُو) اٞتار
َ
َ
ط برقبتو-
كاجملركر متعلًٌق بقولو "رابح" .يعٍت :إذا اشًتل العبد ا١تأذكف ثوابن بعشرةو  -كعليو ىديٍ هن ي٤تي ه
كمأذوف شرى من ِ
ٍ
سيده) يعٍت :إذا
فباعو من مواله ٓتمسة عشر در٫تان فإنو يبيعو مراْتة على عشرة (
اشًتل ا١توذل بعشرة مث ابعو مأذكنو ً
ا﵀يط ىديٍػنيو برقبتو ٓتمسة عشر ،فا١تأذكف إف ابعو مراْتة يقوؿ:
"قاـ علي بعشرة"؛ ألف مكاسب ً
ً
فجعل العقد الذم جرل بُت
العبد
ا١تأذكف ي
ملك ا١توذل من كجو ،ي
ى
العبد كالسيد كا١تعدكـ ،فصار كأف العبد اشًتاه للموذل ابلوكالة بعشرة يف الفصل األكؿ كيبيعو ابلوكالة
يف الفصل الثاين ،فييعترب الثمن األكؿ.

(ُ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٔ ص ََٓ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ُِٔ
(ِ) انظر :ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٔ ص َُٓ .َِٓ-ابن عابدين ،مرجع سابق ،ج ٓ ص ُِٔ
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ِ
ا١تاؿ على ما شراهُ مضا ِربوُ ابلنِّ ِ
ب ِ
ونصف ما َربِ َح بشرائِِو اثنياً منو.
صف َّأوالً،
ور ُّ
ُ ُ
لزموُ بيانُو.
فإف َّ
اعور ْ
ت أو ُو ِطئَ ْ
ابح ببل بياف ،وإف فُِقئَ ْ
ت ا١تبيعة ،أو ُو ِطئَ ْ
ت بكراً َ
ت ثَػ ْيباً ر َ

ا١تاؿ) معطوؼ على "سيده" (على ما شراهُ مضا ِربوُ (ُ) ابلنِّ ِ
ورب ِ
صف) يتعلق ٔتضاربو
( ُّ
ُ ُ
ِ
ونصف) معطوؼ على "ما شراه"(ِ) (ما َربِ َح بشرائِِو اثنياً منو) أم من ا١تضارب .يعٍت :كرابى ىح
( َّأوالً،
رب ا١تاؿ على الثمن الذم شرل بو يمضا ًربيوي ذلك ا١تتاع قبل شراء رب ا١تاؿ منو ،كعلى نصف الربح
الذم حصل بشرائو(ّ) بعد شراء مضاربة.

ا١تضارب ابلعشرة ثوابن ،مث
صورتو :دفع رجل إذل رجل عشرة دراىم مضاربةن ابلنصف ،فاشًتل
ي
ابعو من رب ا١تاؿ ٓتمسة عشر در٫تان ،يبيع رب ا١تاؿ مراْتةن على اثٍت عشر كنصف.
ككذلك :لو اشًتل رب ا١تاؿ سلعةن أبلف درىم تساكم ألف درىم كٜتسمائة ،كابعها من
ا١تضارب أبلف كٜتسمائة ،فا١تضارب يبيعها مراْتةن أبلف كمائتُت كٜتسُت.

رب ا١تاؿ إذا دل يكن يف
بيع ا١تضارب من ًٌ
بيع ًٌ
رب ا١تاؿ من ا١تضارب كال ي
كعند زفر :ال ٬توز ي
ماؿ نفسو ً
٘تليك ً
ٔتاؿ غَته ،كىو يشًتم مالو ٔتالو.
لبيع ي
ا١تاؿ ر ه
بح؛ ألف ا ى
كعندان :ىذا العقد جائز؛ ألف كل ك و
احد منهما يستفيد هبذا العقد ملك اليد ،كإف دل يستفد
يبيع|(ْ) رب ا١تاؿ مراْتةن على اثٍت عشر
ملك الرقبة ،كجواز العقد يتبع الفائدة كإذا جاز البيع |  ي
كيل عن رب ا١تاؿ يف البيع
كنصف؛ ألان كإف قضينا ّتوازه ففيو شبهة عدـ اٞتواز؛ ألف ا١تضارب ك ه
رب ا١تاؿ ،فصار بيع
األكؿ من كجو فإنو يعمل لو من كجو يف مالو ،ك٢تذا ييرجع ابلعهدة على ًٌ

(ُ) ا١تضاربة لغة :مفاعلة من الضرب ،كىو السَت يف األرضٝ ،تي العقد بذلك؛ ألف ا١تضارب يسَت يف األرض غالبان طلبان للربح،
كضارب فبلف لفبلف يف مالوٕ :تر لو كقارضو أيضا
كاصطبلحان :عقد شركة يف الربح ٔتاؿ من طرؼ كعمل من آخر.
ا١تطرزم ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب ،مادة "ضرب" ،ج ِ ص ٔ .اٞترجاين ،التعريفات.ُِٖ ،

(ِ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "على ما شرل".
(ّ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "بشراء".
(ْ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).
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حق نصف الربح؛ ألف ذلك حق رب ا١تاؿ.
رب ا١تاؿ ابطبلن يف ًٌ
ا١تضارب مع ًٌ
لزموُ بيانُو.
فإف َّ
اعور ْ
ت أو ُو ِطئَ ْ
ابح ببل بياف ،وإف فُِقئَ ْ
ت ا١تبيعة ،أو ُو ِطئَ ْ
ت بكراً َ
ت ثَػ ْيباً ر َ
وتكسره بنش ِرهِ وطيِو كالث ِ
رض فأ ٍر ،وحر ُؽ ان ٍر للث ِ
َّانية.
ُوىل،
َّوب ا١تُ ْش ًَتى كاأل َ
ُّ
وقَ ُ
ّ

كأما در٫تاف كنصف فحق ا١تضارب كال شبهة يف أصل الثمن ،فيبيعو مراْتةن على اثٍت عشر ك
نصف ببل يياف(ُ).
ت ثَػ ْيباً) أم:
(فإف َّ
اعور ْ
ت ا١تبيعة) أم :اشًتل جاريةن فاعورت عنده من السماء (أو ُو ِطئَ ْ
ً
ابح ببل بياف) أم :ال ٬تب عليو أف يقوؿ:
اشًتل جارية كىي ثيب ،فوطئها كدل يينقصها الوطء (ر َ

كصف ال يقابلو شيءه من الثمن إذا فات ببل
الفائت
"إين اشًتيتها سليمةن فاعورت يف يدم"؛ ألف
ه
ى
صن ًع و
ت) أم :قىػلىع عينها ىو أك أجنيب فأخذ لذلك أىرشان(ِ) (أو و ِ
لزم ُو
ا
ر
بك
ت
ئ
ط
ً
ْ
أحد (وإف فُِقئَ ْ
َ
َ
ُ
ٍ
ى
بيانُو)؛ ألف األكصاؼ إذا صارت مقصودة ابلتناكؿ صار ٢تا حصة من الثمن؛ ألف ما فات كالسادل لو
معٌت أيخذ بدلو .ككذا إف جٌت بنفسو؛ ألنو لوال اً١تلك لكاف مضموانن عليو ،فصار سقوط الضماف
عنو كالبدؿ لو.

القرض -ابلفاء ،كقيل ابلقاؼٔ -تعٌت :القطع (وحر ُؽ ان ٍر للث ِ
ا١تشًتى
َّوب
رض فأ ٍر)
(وقَ ُ
ي
َ
وتكسره بنش ِرهِ وطيِو) فانتقص (كالث ِ
َّانية)
كاألُو َىل) أم :كا١تسألة األكذل يعٍت يبيعها مراْتة ببل بياف ( ُّ
ّ
يعٍت :لزمو البياف؛ لفوات الوصف ابلتناكؿ.

(ُ) انظر :ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٔ ص َْٓ .البابريت ،العناية شرح ا٢تداية ،ج ٔ ص َْٓ.
شت بُت القوـ أتريشان إذا أفسدت ،مث استعمل يف نقصاف األعياف؛ ألنو فساد.
(ِ) أصل األرش يف اللغة :الفساد ،يقاؿ :أر ي
اسم للماؿ الواجب ديةن للجراحات (ما دكف النفس) ،كاٞتمع :أيركش.
كاصطبلحان :ىو ه
انظر :الفيومي ،ا١تصباح ا١تنَت ،مادة "أرش" ،ص ّٓ .اٞترجاين ،التعريفات ،ص ُٕ.
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ِ ٍ
ٍ
كل َٙتَنِو ،وكذا التَّولية.
مشًتيو ،فإف أتل َفوُ ُثَّ َعلِ َم لَ ِزَموُ ُّ
َت َ
ومن شرى بنَساء ور َ
ابح ببل بيافُ :خَِّ
َّ
ِ
اجمللس ُخَِّت.
قدره فس َد ،وإف َعلِ َم يف
قاـ عليو ،ومل يعلم َ
فإف َو َّىل ٔتا َ
مشًتيَو َ

و
بنسيئة(ُ) (ورابح ببل ٍ
بياف) أم :أبف دل ًٌ
يبُت أنو اشًتاه بنسيئة
(ومن شرى بِنَس ٍاء) اب١ت ًٌد .أم:
َ
ألج ًل
َت َ
بكل الثمن؛ ألف لؤلجل شبهان اب١تبيع فإنو ييزاد يف الثمن ٍ
( ُخَِّ
مشًتيو) بُت أف ييرده أك أيخذه ًٌ
يٟتً ىق الشبو ابٟتقيقة احتياطان ،فصار كأنو اشًتل شيئُت مث ابع أحد٫تا مراْتةن بثمنهما (فإف
األج ًل ،فأ ٍ
ى
كل َٙتَنِو)؛ ألنو ال حصة لؤلجل من الثمن حقيقةن (وكذا
أتل َفوُ) أم :ا١تشًتم ا١تبيع ( ُثَّ َعلِ َم لَ ِزَموُ ُّ
يبُت أف الثمن نسيئة مث علم ا١تشًتم يرده إف شاء ،فإف أتلفو مث
التَّولية) يعٍت :إذا كاله رجبلن كدل ًٌ
علم(ِ) لزمو الثمن كال يرجع على البائع بشيء؛ ١تا ذكرانَّ ( .
قاـ عليو ،ومل
فإف َو َّىل) أم ابع تولية (ٔتا َ
اسم ١تا اشًتاه بو كلػًما ٟتقو من
يعلم َ
مشًتيَو َ
قدره) أم بكم قاـ عليو (فس َد)؛ ألف الذم قاـ عليو ه
ا١تؤف(ّ) اليت تلحق ابلثمن ،كذا ال ييعرؼ إال ببياف البائع ،فإف دل يي ًٌبُت كاف الثمن ٣تهوالن فيفسد( ،وإف
ِ
اجمللس ُخَِّت) يعٍت :صح البيع كللمشًتم ا٠تيار؛ ألف الرضا دل يتكامل قبل ا١تعرفة ٔتقدار
َعلِ َم يف
الثمن ،كما ال يتكامل بعدـ الرؤية للجهل بصفات ا١تبيع.

(ُ) النسيئة لغة :التأخَت ،يقاؿ :نسأ هللا يف أجلو كأنسأه فيو كأنسأتو البيع إذا أخرتو.
كبيع النسيئة :ىو الشيء اٟتاضر على أساس أتخَت ٙتنو.

انظر :الفيومي ،ا١تصباح ا١تنَت ،مادة "نسو" ،ص ُِّٛ .تاد ،معجم ا١تصطلحات ا١تالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء ،ص

ْٗٓ.
(ِ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "عليو".
(ّ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "ا١تؤمن".
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ِ
ِِ
يبعوُ ومل أيكلْوُ حىت
ومن َش َرى َك ْيلياً َك ْيبلً ،مل ْ
ى قبل قبضو إالَّ يف العقا ِرَ ،
ومل ٬تز ُ
بيع مشًت ً
يكيلَوُ............................................................................. ،

(ومل ٬تز بيع مشًتى قبل ِ
قبض ِو إالَّ يف العقا ِر)؛ ١تا ركم أنو  « نَػ َهى َع ْن بَػ ْي ِع الغَ َرر»(ُ)،
ُ
ً
كىو البيع الذم فيو خطر انفساخو هببلؾ ا١تبيع ،كىو متح ًٌق هق يف ا١تنقوؿ قبل القبض دكف العقار .قيػيًٌد
ابلبيع؛ ألنو لو أكصاه لرجل فمات قبل القبض صح الوصية .كلو كىبو من البائع ف ىقبًلىوي انتقض البيع؛
ألف قبضو ال ينوب عن قبض ا١تشًتم ،فتجعل ا٢تبة ٣تازان عن اإلقالة .كلو كىبو من غَته أك تصدؽ بو
أك أقرضو فاألصح أنو ٬توز ،فيكوف ذلك الغَت انئبان يف القبض ،مث يكوف قابضان لنفسو .كلو آجر
العقار قبل القبض فاألصح أنو ال ٬توز؛ ألف اإلجارة ٘تليك ا١تنافع ،كا١تنافع كا١تنقوؿ يف احتماؿ
اب١تشرم؛ ألنو لو كاف مهران أك مَتااثن أك بدؿ ا٠تلع ٬توز بيعو قبل القبض؛ ألف
ا٢تبلؾ .كقيػيًٌد ا١تبيع
ًٌ
العقد ال ينفسخ هببلكو.
ِ
يبعوُ ومل أيكلْوُ حىت يكيلَوُ) ألنو « :نَػ َهى
ومن َش َرى َك ْيلياً َك ْيبلً) أم :بشرط الكيل (مل ْ
(َ
َعن بػ ْي ِع الطَّع ِاـ ح َّىت َْ٬ت ِري فِ ِيو ص َ ِ
ِ
صاعُ ال ُْم ْش ًَِتي»(ِ) .قيػيًٌد ابلشراء؛ ألنو لو
صاعُ الْبَائ ِعَ ،و َ
اعافَ ،
َ
َ َ
ْ َ
َ
ىملى ىكوي مكيبلن هببة أك مَتاث أك غَت٫تا جاز لو أف يتصرؼ قبل الكيل ،كذا يف =
(ُ) اٟتديث ركاه مسلم يف صحيحو ،مع شرح النووي (كتاب البيوع ،ابب :بطبلف بيع اٟتصاة كالبيع الذم فيو غرر ،حديث رقم:
صاة ،وعن بيع الغََرر».
ُُّٓ ،ج ٓ ص ُْٓ) عن أيب ىريرة  قاؿ « :هنى رسوؿ هللا  عن بيع اٟتَ َ

(ِ) اٟتديث ركاه ابن ماجو يف سننو (كتاب التجارات :ابب النهي عن بيع الطعاـ قبل ما دل يقبض ،حديث رقم،)ِِِٖ :

كالدارقطٍت يف سننو (كتاب البيوع ،حديث رقم ُِٖٗ ،ج ّ ص َّٗ) ،كالبيهقي يف السنن الكربى (كتاب البيوع ،ابب النهي
اَّللِ
وؿ َّ
عن بيع ما دل يقبض ،حديث رقم ُُِٗ ج ٓ ص ُْٓ) من طريق ابن أيب ليلى عن أيب الزبَت عن جابر  قاؿ« :نَػ َهى َر ُس ُ
ِ
الص َ ِ
َّ ِ
صاعُ ال ُْم ْش ًَِتي».
ي فِ ِيو َّ
صاعُ الْبَائ ِعَ ،و َ
اعافَ ،
َ ع ْن بَػ ْي ِع الط َعاـ َح َّىت َْ٬ت ِر َ
كيف الباب :عن أيب ىريرة كأنس كابن عباس  ،كحسنو ٔتجموع طرقو البيهقي يف السنن الكربى ،كاأللباين يف سنن ابن ماجو.
انظر :البيهقي ،السنن الكربى ،ج ٓ ص ُْٓ .الزيلعي ،نصب الراية يف ٗتريج أحاديػث ا٢تدايػة ،ج ْ ص ّْ .ابػن حجػر،

أٛتد بن علي ،الدراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تدايةٖ ،تقيق :السيد عبد هللا ىاشم اليماين( ،بَتكت :دار ا١تعرفة ،د.ت) ج ِ ص ُٓٓ.

ابػػن ماجػػو ،دمحم بػػن يزيػػد القػػزكيٍت ،سػػنن ابػػن ماجػػو  ،حكػػم علػػى أحاديثػػو كآاثره كعلػػق عليػػو :دمحم بػػن انصػػر الػػدين األلبػػاين ،اعتػػٌت بػػو:
مشهور بن حسن آؿ سلماف ،ط ُ (الرايض :مكتبة ا١تعارؼ ،د.ت) ص ّّٖ.
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وز ُف أو ُّ
يعد ال ما
كيل البائ ِع بعد بيعِ ِو ْتضرةِ ا١تشًتي وكفى بو يف َّ
و ُش ِر َ
الصحيح .وكذا ما يُ َ
ط ُ
ؼ يف الثَّم ِن قبل ِ
حاؿ ِ
ُّ
قياـ ا١تبي ِع ال بعد ىبل ُكوُ،
قبضو،
واٟتط عنو ،وا١تزي ُد فيو َ
َّصر ُ
يذرعَُّ .
وصح الت ُّ
ابح ويويل على ال ُك ِل إف زي َد ،وعلى ما بقى إف َّ
حط،
ويف ا١تبي ِع ويتعلَّ ُق استحقاقُوُ ّتمي ِع ذلك ،فَت ُ
ّ
ابألقل يف الفصل ِ
َّ
ُت.
فيع أيخ ُذ
والش ُ
ِّ

(ُ)
ابعوي ٣تازفةن دل يػى ٍحتىج ا١تشًتم الثاين إذل إعادة الكيل.
=
"الكفاية"  .كقيػيًٌد ابلكيل؛ ألنو لو ى
ط كيل البائ ِع بعد ِ
الصحيح)
بيع ِو ْتضرةِ ا١تشًتي ،وكفى بو) (ِ) أم :بذلك الكيل (يف َّ
(و ُش ِر َ ُ

احًتز بو عما قيل :ال يكفي؛ لظاىر ما ركينا .كالصحيح :أنو ييكتفى بو؛ إذ الغرض منو إعبلـ ا١تبيع
٤تموؿ على ا١تسلىم إليو إذا اشًتل بػي ػ ٌػران مثل ا١تسلىم فيو بشرط الكيل
كذا ٭تصل ابلكيل مرة .كاٟتديث ه
كككل رب السلىم ابقتضائو فإنو ال يصح إال بصاعُت الجتماع الصفقتُت؛ ً
أحد٫تا :شراءي ا١تسلىم إليو،
(ّ)
وز ُف أو يُػ َع ُّد ال ما يذرعُ) ا١تعدكد
رب السلىم لنفسو كىو كالبيع اٞتديد ( .وكذا ما يُ َ
كاثنيهما :قبض ًٌ
ً
اختبلط غ ًَت ا١تبيع اثبتةه يف
ا١تتقارب كا١توزكف عند أيب حنيفة فبل يبيعو كال أيكلو حىت يػي ىعد؛ ألف شبهةى
ا١تعدكد كما يف ا١توزكف .كقاال :كا١تذركع؛ ألف الراب ال ٬ترم بُت ا١تعدكدين كما يف ا١تذركعُت ،فلو أف
و
ا١تشًتل كا١تذركع(ْ).
ى
يبيعو ببل ع ٌد فيكوف الزائد ى
ؼ يف الثَّم ِن) هببة أك بيع أك غَت٫تا إذا كاف عينان ،كأما إذا كاف ىديٍنان فالتصرؼ فيو
َّصر ُ
( َّ
وصح الت ُّ
ىو ٘تليكو ٦تن ىو عليو الدين (قبل ِ
قبضو)؛ ألف األٙتاف ال تتعُت يف العقود ،كليس فيها غرر انفساخ
ٍ
العقد هببلكو ( ُّ
واٟتط عنو) أم عن الثمن (وا١تزي ُد فيو) فيو أم الزايدة يف الثمن ،كا١تزيد مصدر ميمي
حاؿ ِ
قياـ ا١تبي ِع) يتعلق اب١تزيد (ال بعد ىبل ُكوُ) أم ال تصح الزايدة يف الثمن بعد ىبلؾ ا١تبيع (ويف
( َ
(ُ) انظر :ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٔ ص ُٕٓ

(ِ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٔ ص ُٕٓ .ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٔ ص ُٕٓ
(ّ) يعٍت :يصح االكتفاء بكيل البائع (كىو ىنا :ا١تشًتم األكؿ) بعد البيع الثاين ْتضرة ا١تشًتم (الثاين) ،كقيل :ال ييكتفى بذلك ،بل
ال بد أف يكتالو ا١تشًتم الثاين أيضان.
انظر :اللكنوم ،شرح ا٢تداية ،ج ٓ ص ُُُِٕٕ-

(ْ) انظر :ا١ترغيناين ،مرجع سابق ،ج ٔ ص ُٕٓ .البابريت ،العناية شرح ا٢تداية ،ج ٔ ص ُٖٓ.
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ا١تبي ِع) معطوؼ على قولو" :فيو" .أم ٬توز للبائع أف يزيد يف ا١تبيع
عبدؾ من ٍ
زيد ٍ
ضامن كذا من الثَّم ِن سوى األلف" ،أخ َذ
أين
ولو قاؿ" :بِ ْع َ
أبلف على ّ
ٌ
ٍ
األلف من ٍ
زيد ِّ
كل َديْ ِن
يقل من الثَّم ِن،
شيء عليو ،و ُّ
ُ
َ
فاأللف على زيد وال َ
والزايدةُ منو ،ولو مل ْ
أجل ٍ
ِ
ُجل إىل ٍ
القرض.
صح إال
معلوـ َّ
َ
أّ

= (ويتعلَّ ُق استحقاقُوُ ّتمي ِع ذلك) أم اب١تزيد كا١تزيد عليو .يعٍت :إذا استي ًحق ا١تبيع فللمشًتم
=

أف يرجع على البائع ابألصل كالزايدة .ككذلك للبائع أف ٭تبس ا١تبيع حىت يستويف ا١تزيد عليو؛ ألهنا
يد عليو من الثمن
يد كا١تز ى
التحقت أبصل العقد .كليس للمشًتم طلب ا١تبيع من البائع ما دل يسلًٌم ا١تز ى
الكل إف زي َد ،وعلى ما بقى إف َّ
ابألقل يف الفصل ِ
حطَّ ،
ُت) أم:
فيع أيخ ُذ
ابح ِّ
والش ُ
(فَت ُ
ِّ
ويويل على ِّ
حق الشفيع؛ ألف حق الشفيع متعلًٌ هق
يف فصل الزايدة على الثمن كاٟت ًٌ
ط عنو ،كإ٪تا دل تظهر الزايدة يف ًٌ
ابلعقد األكؿ فبل ٯتلكاف التصرؼ فيو فيما يرجع إذل اإلضرار ابلشفيع.

عبدؾ) صورتو :إف طلب زيد شراء ً
عبد عمروك أبلف درىم ،كعمرك ال يبيع إال
(ولو قاؿ :بِ ْع َ
أبلف كٜتسمائة ،فقاؿ آخر لعمرك" :بع عبدؾ" (من ٍ
زيد ٍ
ضامن كذا) أم ضامن
أين
أبلف على ّ
ٌ
األلف من ٍ
زيدِّ ،
والزايدةُ منو) أم من
لك ٜتسمائة (من الثَّم ِن سوى األلف) فباع عمرك (أخ َذ
َ
ٍ
شيء عليو) أم على الضامن.
يقل من الثَّم ِن:
ُ
فاأللف على زيد وال َ
الكفيل (ولو مل ْ
أجل ٍ
ِ
ُجل إىل ٍ
صح إال
معلوـ َّ
القرض)؛ ألف األجل لو لزـ فيو لصار التربع مل ًزمان
(و ُّ
َ
كل َديْ ِن أ ّ
مضي األجل ،كذا يينايف موضوع التربعاتٓ .تبلؼ ما لو
على ا١تتربع شيئان كىو الكف عن ا١تطالبة إذل ًٌ
أكصى أف ييق ًرض من مالو فبلانن ألف درىم إذل سنة حيث يلزـ من ثلثو أف يقرضوه ،كال يطالبوه قبل
ا١تدة؛ ألنو كصيةه ابلتربع كالوصي ًة اب٠تدمة ،فيلزـ نظران للموصى لو.
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ابب ال ػ ِّػرب ػػا
ط ِ
ىو فضل ٍ
خاؿ عن ٍ
ألحد العاقدي ِن يف ا١تعاوضة.
عوض ُش ِر َ
ٌ
ابب ال ػ ِّػرب ػػا

(ُ)

ا١تتجانسُت(ِ) على اآلخر اب١تعيار الشرعي كىو الكيل كالوزف،
فضل أحد
ٍ
(ىو ٌ
فضل) أراد بو ى
كفضل ستة أذرع من ا٢تركم على أربعة أذرع منو من الراب
قفيزم شعَت على قفيز ب ػيػ ػ ػ ٌوػر،
فضل ٍ
ي
فبل يكوف ي
( ٍ
خاؿ عن ٍ
عوض) احًتز بو عن بيع يكًٌر(ّ) ب ػيػ ػ ػ ٌوػر كيكًٌر شعَت ب يكر ٍم بر كيكر ٍم شعَت؛ فإف للثاين فضبلن على
ط ِ
األكؿ ،لكنو غَت و
ألحد العاقدي ِن) احًتز بو
خاؿ عن العوض بصرؼ اٞتنس إذل خبلؼ اٞتنس ( ُش ِر َ
عما شرط لغَت٫تا فبل يكوف راب (يف ا١تعاوضة) احًتز بو عن الفضل ا٠تارل عن العوض يف ا٢تبة فإنو ال

يكوف رابن.

(ُ) الراب لغة :الفضل كالزايدة ،يقاؿ :ىرىاب الش ٍيءي يػىٍربيو إذا ىز ىاد ،كيينسب إليو على لفظو فيقاؿً " :ربى ًوم" ،كأ ٍىرى ى الرجل ابأللف دخل يف
الراب كأ ٍىرى ى على ا٠تمسة زاد عليها.
كاصطبلحان :عرفو اٟتنفية أبنو :فضل و
خاؿ عن و
عوض يشرط ألحد العاقديٍن.
كقد عرفو ا١تالكية أبنو :كل زايدة دل يقابلها عوض.
كعرفو الشافعية أبنو :عقد على عوض ٥تصوص غَت معلوـ التماثل يف معيار الشرع حالة العقد أك مع أتخَت يف البدلُت أك أحد٫تا.
كعرفو اٟتنابلة أبنو :الزايدة يف و
شيء ٥تصوص.
انظر :الفيومي ،ا١تصباح ا١تنَت ،مادة "راب" ،ص ّٖ  .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ِْٗ .ابن العريب ،دمحم بن

عبد هللا ،أحكاـ القرآفٖ ،تقيق :دمحم عبد القادر عطا ،ط ّ (بَتكت :دار الكتب العلميةُِْْ ،ىػ ََِّ -ـ) ج ُ ص ُِّ.
الشربيٍت ،مغٍت احملتاج ،ج ِ ص َّ .البهويت ،الروض ا١تربع شرح زاد ا١تستقنع ،ص ِْٖ.

(ِ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) زايدة عبارة "على أربعة أذرع".

مكياؿ ألىل العراؽ كٚتعو أكرار ،كال يكر يساكم َِٕ صاعان ،كالصاع ابٟتساب ا١تعاصر يساكم عند اٟتنفيةّ.ِٓ :
(ّ) ال يكٌر:
ه
كيلوجراـ ،كعند ٚتهور الفقهاء ِ.َْ :كيلوجراـ  ،كابلتارل فإف الكر يساكم ابٟتساب ا١تعاصر تقريبان :عند اٟتنفية× َِٕ( :
ِٓ َِّْ =ّ.كيلوجراـ) ،كعند ٚتهور الفقهاء ُْٖٔ.ٖ =ِ.َْ × َِٕ( :كيلوجراـ) كيلو جراـ.

ا١تطرزم ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب ،مادة "كرر" ،ج ِ ص ُِْٚ .تعة ،علي ،ا١تكاييل وا١توازين الشرعية ،ط ِ (القاىرة:

القدس لئلعبلف كالنشر كالتوزيعُُِْ ،ىػ ََُِ -ـ) ص ِْ.
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ٍ
ِ
ِِ
ِ
كاٞتص
مطعوـ:
غَت
وعلَّتُوُ ال َق ْد ُر مع
ّ
اٞتنس؛ ُ
فحرـ ُ
بيع الكيلي والوزين ّتنسو متفاضبلً ولو َ
واٟتديد.

( ِ
ِ
اٞتنس) (ُ)؛ ألف النص أكجب ا١تماثلة ذااتن يف األشياء الستة ،كالتماثل إ٪تا
وعلَّتُوُ ال َق ْد ُر مع

سوم العوضُت صورنة ،كاٞتنس يي ًٌ
يقع ابعتبار الصورة كا١تعٌت ،كالقدر يي ًٌ
معٌت ،فناسب كل منهما أف
سويهما ن
يكوف علةن.
(ِ)
ٍ
(فحرـ بيع الكيلي والوزين ِ
مطعوـ) "لو" ىذه للوصل .ىذا احًت هاز
غَت
ولو
ّتنس ِو متفاضبلً
َ ُُ ُ
َ
اـ ابلطَّ َع ِاـ إِالَّ
عن قوؿ الشافعي؛ ألنو ال راب يف غَت ا١تطعومات عنده؛ لقولو « :ال تَبِيعُوا الطَّ َع َ
ِ (ّ)
َسو ِ
مشتق عن الطعم ،مشعر أبف الطعم ًعلةه ،كىو موجود يف األربعة من
س َواء » فذكر الطعاـ كىو ه
ًَ
اء ب َ
كاٞتص واٟتديد) األكؿ من ا١تكيبلت كالثاين من
األشياء الستة(ْ) ،كيف النقدين العًلة ىو الثمنية (
ّ
ا١توزكانت.
(ُ) كعند ا١تالكية :علة ٖترًن راب الفضل يف الذىب كالفضة :الثمنية ،كيف األصناؼ األربعة :االقتيات كاالدخار.
كعند الشافعية :علة ٖترًن راب الفضل يف الذىب كالفضة :الثمنية ،كيف األصناؼ األربعة :الطعم ،كما يف قوؿ الشافعي يف اٞتديد،
كقولو يف القدًن :الطعم مع الكيل كالوزف.
كعند اٟتنابلة :فقد ركم عن اإلماـ أٛتد ثبلث ركاايت أشهرىا كىي ٥تتار عامة أصحاب ا١تذىب أف علة التحرًن يف الذىب
مكيل أك و
كالفضة :كوهنما موزكين جنس ،كيف األصناؼ األربعة :كوهنما مكيلي جنس ،كعليو :فيجرم الراب يف كل و
موزكف ّتنسو.
انظر :البغدادم ،ا١تعونة على مذاىب ِ
عامل ا١تدينة ،ج ِ ص ٓٗٔ .ٔٗٔ-الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرج الكبَت ،ج
ّ ص َٕ .النوكم ،روضة الطالبُت وعمدة ا١تفتُت ،ج ْ ص ّٕٗ .َّٖ-الشربيٍت ،مغٍت احملتاج ،ج ِ ص ّٓ .ُّ،ابن

قدامة ،ا١تغٍت ،ج ٔ ص ْٓ .ٓٓ-ا١ترداكم ،اإلنصاؼ يف معرفة الراجح من ا٠تبلؼ ،ج ُِ ص ٖٗ-
(ِ) راب الفضل :ىو بيع ماؿ ربوم ّتنسو حاالًّ مع زايدة أحد العوضُت على اآلخر ،كبيع دينار بدينارين نقدان.
ٛتاد ،معجم ا١تصطلحات ا١تالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء ،ص ِِِ.

(ّ) اٟتديث هبذا الصيغة ليس يف شيء من كتب السنة كما قاؿ ابن كثَت يف كتابو "ٖتفة الطالب" ،كيقرب منو ما ركاه مسلم يف

صحيحو ،مع شرح النووي (كتاب ا١تساقاة ،ابب بيع الطعاـ مثبلن ٔتثل ،حديث رقم ُِٗٓ ،ج ٔ ص ِّ) عن معمر بن عبد هللا
اؿ« :وَكا َف طَعامنَا يػومئِ ٍذ َّ ِ
وؿ« :الطَّع ِ َّ ِ ِ ِِ
َت».
وؿ هللاً  ،يػى يق ي
ت أ ٍىٝتى يع ىر يس ى
َُ
َ ُ َْ َ
 قاؿ :يكٍن ي
الشع َ
اـ ابلط َعاـ مثْ ًبل ٔتثْ ٍل» ،قى ى َ

انظر :ابن كثَت ،إٝتاعيل بن عمرٖ ،تفة الطالب ٔتعرفة أحاديث ٥تتصر ابن اٟتاجب ،ط ِ (بَتكت :دار ابن حزـُُْٔ ،ىػ

 ُٔٗٗـ) ص ِّٖ.ا١تلح.
مر ك ي
(ْ) يعٍت األربعة األشياء ا١تطعومة ا١تذكورة يف حديث عبادة  ،كىي :البيػر كالش ي
عَت كالت ي
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ٍ
ِ
ُت ،و٘ترةٍ بتمرت ِ
وبيضة ببيضت ِ
كح ْفنَ ٍة ْتَ ْفنَػتَػ ْ ِ
الوصفاف
ُت .وإف ُو ِج َد
ُت،
وح َّل ُمتماثبلً وببل معيا ٍر َ
َ
التفاضل ال النَّسأُ كسل ٍم
حل
َح ُرَـ
الفضل والنَّساءُ ،وإف عُ ِدما حبلَّ،وإف ُو ِج َد أح ُد٫تا ال اآلخر َّ
ُ
ُ
ىروي وبُػ ٍّر يف شع ٍَت.
ىروي يف ٍّ
ٍّ

البيع يف األشياء ا١تذكورة ( ُمتماثِبلً وببل معيا ٍر) أم ىحل البيع يمتفاضبلن فيما ال يدخل يف
( َ
وح َّل) ي
ٍ
ُت ،و٘ترةٍ بتمرت ِ
وبيضة ببيضت ِ
كح ْفنَ ٍة ْتَ ْفنَػتَػ ْ ِ
ُت) ك ىذرةو من ذىب أك فضة ب ىذر ٍتُت؛ النعداـ
ُت،
ا١تعيار ( َ
القدر؛ ألف الشرع دل يق ًٌدر ا١تعيار ٔتا دكف نصف صاع كابلذرة .كيف "النهاية"" :ىذا إذادل يبلغ كل منهما
نصف صاع ،فإذا بلغ أحد٫تا كما إذا ابع حفنة بقفيز ال ٬توز"(ُ).

ِ
الفضل والنَّساءُ(ِ))؛ لوجود العلة (وإف عُ ِدما)
الوصفاف) ك٫تا القدر كاٞتنس ( َح ُرَـ
(وإف ُو ِج َد
ُ
أم الوصفاف ٚتيعان (حبلَّ) أم الفضل كالنساء؛ لعدـ العلة ،كما إذا ابع اٟتيواف ابلثياب( .وإف ُو ِج َد
اب٢تركم جاز فيو التفاضل؛ النعداـ القدر .كنظَت
ا٢تركم
التفاضل) كبيع الثوب
حل
أح ُد٫تا ال اآلخر َّ
ًٌ
ًٌ
ُ
ىروي وبُػ ٍّر يف شع ٍَت)؛ ألف اٟتكم ١تا تعلق
ىروي يف ٍّ
كسلَ ٍم ٍّ
انعداـ اٞتنس :اٟتنطة ابلشعَت (ال النَّسأَُ :
ً
ً
فح يرىـ بو ما
لكل منهما شبهة العليىة ،ى
بوصفُت مؤثرين كاف ٣تموعهما علةى حقيقة الفضل كشبهتو ،ككاف وٌ

ىو شبهة الفضل فقط كىو الن ىساء؛ ألف يف النقد شبهة الفضل على النسيئة إذا تساكل ذاهتما .فإف
بعض عل وة
اٟتكم؟ قلت :إنو علةه اتمةه ٟترمة الن ىساء كإف كاف ى
قلت :كاف ينبغي أف ال يثبت ببعض العلة ي
ٟترمة راب النقد ،إال أنو إذا أسلم النقود يف الزعفراف أك اٟتديد يصح كإف ىٚتىعهما أحد الوصفُت كىو
الوزف؛ ألهنمادل يتفقا يف صفة الوزف فالزعفراف يوزف ابأل ٍىمناء(ّ) كىو مثمن يتعُت ابلتعيُت ،كالنقود توزف
ابلسنى ىجات(ْ) ،كىو ٙتن ال يتعُت ابلتعيُت ،فإذا اختلفا يف الوزف صورةن كمعٌت دل ٬تمعهما ال ىق ٍد ير من ًٌ
كل
و
كجو ،فصار كا١توزكف مع ا١تكيل.
(ُ) انظر :العيٍت ،البناية شرح ا٢تداية ،ج ٖ ص ِٗٔ.
(ِ) راب النساء :ىو أتخَت أحد البدلُت يف بيع و
ماؿ ربوم ّتنسو أك بغَت جنسو إذا اتفقا يف علة الراب.
ٛتاد ،معجم ا١تصطلحات ا١تالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء ،ص ِِّ

(ّ) األىمٍناءٚ :تع ا١تػ ػنىا ،كىو الكيل أك ا١تيزاف الذم يوزف بو ،كا١تكياؿ الذم يكيلوف بو السمن كغَته ،كتثنيتو منىو ًاف كمنى ً
ياف.
ى
ى
انظر :ابن منظور ،لساف العرب ،مادة "منو" ،ج ُٓ ص ُٕٗ.
(ْ) السنى ىجاتٚ :تع ىسٍن ىجة ،كىو ما يوزف بو كالرطل كاألكقية.
174

كيليَّ ،
والبُػ ُّر و َّ
و٭ت َم ُل يف غ َِتىا
َّمر
وا١تلح ّّ
ىب والفضةُ وزينّّ وإف تُ ِركا فيها ُْ
ُ
والذ ُ
الشعَتُ والت ُ
ب ِ
بيع البُػ ِّر ابلبُػ ِّر متساوايً وزانًَّ ،
والذ َى ِ
ّتنس ِو متساوايً َك ْيبلً ،كما مل َ٬تُ ْز بَػ ْيػعُها
على العُ ْرؼ ،فلم َ٬تُ ْز ُ
صرؼ ببل ِ
وي يف غ َِت ٍ
تعيُت ِّ
ِ
التقابض...........................
شرط
رب ُ
الربَ ِّ
٣تازفةً .وا ْعتُِ َ

(والبُػ ُّر َّ
كيلي)؛ لػًما ركم أنو  قاؿ يف بيع ىذه األشياءَ « :ك ْي ًبل
َّمر
وا١تلح ّّ
ُ
والشعَتُ والت ُ
(ُ)
َّ
ىب والفضةُ وزينّّ)؛ لقولو  يف بيعهماَ « :وْزًان بَِوْز ٍف أَبَداً» (ِ) (وإف تُ ِركا فيها) أبف
والذ
(
بِ َك ْي ٍل»
ُ
و٭ت َم ُل يف غ َِتىا على العُ ْرؼ) يعٍت ما دل يػينىص
ييكاؿ الذىب كييوزف الب ػيػ ػ ػػر؛ ألف النص أقول من العرؼ ( ُْ
بيع البُػ ِّر
عليو أبنو ىكٍيلي أك ىكٍزين
ه
٤تموؿ على عادة الناس؛ عمبلن ابألدىن عند عدـ األقول( .فلم َ٬تُ ْز ُ
والذ َى ِ ِ ِ
ابلبُػ ِّر متساوايً وزانًَّ ،
تعيُت ِّ
وي)
رب ُ
الربَ ِّ
ب ّتنسو متساوايً َك ْيبلً ،كما مل َ٬تُ ْز بَػ ْيػعُها ٣تازفةً)( .وا ْعتُِ َ
 بكسر ًٌبوم  -ما ٬ترم فيو الراب ،كفتحها خطأ كذا يف "النهاية" .حىت لو دل يكن يمعينان كاف ىسلىمان
الر ًٌ
ؼ) قيػيً ىد بو؛ ألف التقابض يف بيع الصر ً
فبل بد من شرائطو (يف غ َِت ٍ
ط يف اجمللس؛ لقولو : 
ؼ شر ه
َ
ى
ص ْر ٌ
ي
ٍ
)
ّ
(
َّة ىاء ِهباء » يعٍت :يدان و
الف َّ ِ ِ
« ِ
=
بيد.
ضةُ ِابلفض َ َ َ

انظر٣ :تمع اللغة العربية ،ا١تعجم الوسيط ،مادة "سنج" ،ص ّْٓ

(ُ) اٟتديث هبذا اللفظ ركاه النسائي يف :السنن الكربى (كتاب البيوع ،ابب بيع الشعَت ابلشعَت ،حديث رقم ُُُٔ ،ج ٔ ص
ّْ) عن عبادة بن الصامت  قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا « :الذ ىىب ًابلذ ىى ً
ب تًٍبػيرهي ىك ىعٍيػنيوي ىكٍزنان بًىوٍزوف ،ىكالٍ ًفضةي ًابلٍ ًفض ًة تًٍبػيرهي ىك ىعٍيػنيوي ىكٍزنان
ي
بًىوٍزوف ،ىكالٍ ًم ٍل يح ًابلٍ ًم ٍل ًح ىكالت ٍمير ًابلت ٍم ًر ىكالٍبيػر ًابلٍبيػًٌر ىكالشعً يَت ًابلشعً ًَت ىكٍي نبل بً ىكٍي ول.» ...
و
أبلفاظ ٥تتلفة.
كأصل اٟتديث يف الصحيحُت كغَت٫تا
انظر :الزيلعي ،نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية ،ج ْ ص ّٖ
(ِ) ىو جزء من حديث عبادة بن الصامت  السابق.

(ّ) اٟتديث هبذا اللفظ ركاه الدارمي يف :سننو (كتاب البيوع ،ابب يف النهي عن الص ٍرؼ ،حديث رقم َِِٔ) عن عمر بن
ب ىاء وىاء ،وال ِْف َّ ِ ِ
ب ِاب َّ
ا٠تطاب  ،قاؿٝ :تعت رسوؿ هللا  يقوؿَّ « :
اء » ...اٟتديث .كعند مسلم
لذ َى ِ َ َ َ َ َ َ
ضةُ ِابلْفضَّة َىاءَ َو َى َ
الذ َى ُ
يف :صحيحو (كتاب ا١تساقاة ،ابب الصرؼ كبيع الذىب ابلورؽ نقدان ،حديث رقم ُٕٖٓ ،ج ٔ ص ُٓ) من حديث عبادة بن
ب ،وال ِْف َّ ِ ِ ِ
الشعَِت ِاب َّ ِ
ِ
ِ
ب ِاب َّ
الصامت  قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا َّ « :
ْح
لشع َِتَ ،والت َّْم ُر ِابلت َّْم ِرَ ،والْمل ُ
لذ َى ِ َ
الذ َى ُ
ضةُ ابلْفضَّةَ ،والْبُػ ُّر ابلْبُػ ِّرَ ،و َّ ُ
ْحِ ،مثْ ًبل ِٔتِثْ ٍلَ ،سو ِ
س َو ٍاء ،يَ ًدا بِيَ ٍد.» ..
ِابل ِْمل ِ
ًَ
اء ب َ
انظر :الزيلعي ،نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية ،ج ْ ص ّٖ
175

ِ
ِ
س ابل َف ْل ْ ِ
أبعياهنما ،واللَّ ِ
والد ِ
بيع ال َف ْل ِ
ابٟتيوافَّ ،
قيق ِ ِّت ْن ِس ِو َك ْيبلً..........،
حم
سُت
َ
وجاز ُ

=

(ببل ِ
ِ
التقابض) يعٍت :يف غَت الصرؼ ييعترب التعيُت ال التقابض(ُ).
شرط

ِ
س ابل َفلْ ْ ِ
بيع ال َفلْ ِ
أبعياهنما) عند أيب حنيفة كأيب يوسف ،كعند دمحم :ال ٬توز؛ ألف
سُت
( َ
وجاز ُ

ٙتن فبل تتعُت ابلتعيُت يف العقود كالنقدين .ك٢تما :أف الثمنية تثبت يف حقهما
الفلوس الرائجة ه
ابصطبلحهما ،كقد أبطبل اصطبلحهما تصحيحان لتصرفهما(ِ) .قيػيًٌد أبعياهنما :ألهنما لو كاان بغَت
أعياهنما ال ٬توز؛ ألنو بيع كاذل بكالئ(ّ) ،كقد هنى  عنو(ْ) .كلو كاف أحد٫تا بغَت عينو كما إذا
سُت غَت معي ٍنُت دل ٬تز؛ ألف اٞتنس ابنفراده ًٌ
٭ترـ الن ىساء.
ابع فىػ ٍلسان بعينو ب ىف ٍل ٍ

(ُ) كذلك ألف الفائدة ا١تطلوبة ابلعقد إ٪تا ىي التمكن من التصرؼ كذلك يًتتب على التعيُت فيما دكف النقدين فبل ٭تتاج فيها إذل
القبضٓ .تبلؼ عقد الصرؼ :فإف القبض شر هط فيو للتعيُت؛ ألف النقود ال تتعُت ابلتعيُت يف العقود.
انظر :البابريت ،العناية شرح ا٢تداية ،ج ٕ ص ُٖ.

(ِ) قاؿ ابن عابدين :كمبٌت ا٠تبلؼ على أف الفلوس الرائجة أٙتاف ،كاألٙتاف ال تتعُت ابلتعيُت ،فصار عنده كبيع درىم بدر٫تُت .كعند
ً
كالعركض.
الصاحبُت :لػما كانت الفلوس غَت أٙتاف خلقةن بطلت ٙتنيتها ابصطبلح العاقدين ،كإذا بطلت تتعُت ابلتعيُت ي
ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص َُّ

أئمة اللغة على أف معٌت "الكالئ ابلكالئ" ىو النٌسيئة ابلنسيئة :أم الديٍن ا١تؤخر الذم دل ييقبض ابلديٍن ا١تؤخر الذم
(ّ) اتفقت كلمة ٌ
دل ييقبض ،يقاؿ :كؤل الديٍن يكلوءان فهو كالئ :إذا أتخر.
انظر :الفراىيدم ،ا٠تليل بن أٛتد ،كتاب العُتٖ ،تقيق :د.عبد اٟتميد ا٢تنداكم (بَتكت :دار الكتب العلمية ،ط ُ،

ُِْْىػََِّ-ـ) ،مادة "كؤل" ،ج ْ ص ُْ .الز٥تشرم٤ ،تمود بن عمر ،أساس الببلغةٖ ،تقيق :دمحم ابسل عيوف السود
(بَتكت :دار الكتب العلميةُُْٗ ،ىػُٖٗٗ-ـ) ،مادة "كؤل" ،جِ ص ُُْ .زكراي ،أٛتد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة

(بَتكت :دار إحياء الًتاث العريب ،ط ُُِِْ ،ىػََُِ-ـ) ،مادة "كؤل" ،ص ْٕٖ .سبلـ ،القاسم بن دمحم ،غريب اٟتديث،
ٖتقيق :د .حسُت دمحم شرؼ (مصر :ا٢تيئة العامة لشؤكف ا١تطابع األمَتيةَُْْ ،ىػُْٖٗ-ـ) ج ُ ص ُُْ.

(ْ) اٟتديث ركاه الدارقطٍت يف :سننو (كتاب البيوع ،ابب اٞتعالة ،حديث رقم ََّٔ ،َُّٔ ،ج ْ ص َْ) .كالبيهقي يف:
السنن الكربى (كتاب البيوع ،ابب ما جاء يف النهي عن بيع الدين ابلدين ،حديث رقم َُّٔٓ ،ج ٓ ص ْْٕ) .كاٟتاكم يف:

ا١تستدرؾ (كتاب البيوع ،ج ِ ص ّٕ ،حديث رقم ِّٕٗ) عن ابن عمر -رضي هللا عنهما -قاؿ« :هنى النب  عن بيع
الكالئ ابلكالئ».
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حم ابٟتيو ِ
واللَّ ِ
والد ِ
افَّ ،
قيق ِ ِّت ْن ِس ِو َك ْيبلً............................................ ،

قلت :إذا خرج ال ىف ٍلس من أف يكوف ٙتنان يعود ىكٍزنًيٌان ،فكاف ىذا بيع قطعة صفر بقطعيت صفر
=
فإف ى
قلت٫ :تا أعرضا عن صفة الثمنية فيها ،كما
كىو فاسد ،فلم يكن يف إبطاؿ الثمنية تصحيح العقد؟ ي
ً
خركجها من
أعرضا عن اعتبار صفة الع ٌد فيها ،كليس من ضركرة خركجها من أف تكوف ٙتنان يف حقهما ي
ت عدديةن كاٞتوز ،فجاز بيعها.
أف تكوف عددية ،فتعيػنى ٍ

و
ِ
(واللَّ ِ
والد ِ
موزكف ،فيصح كيفما كاف ( َّ
قيق ّت ْن ِس ِو َك ْيبلً)
ابٟتيواف)؛ ألنو ابع موزكانن بغَت
حم
و
و
بيع الد ً
قيق ابلبيػًٌر
متساكاين ،ىذا إذا كاان
مكبوس ٍُت ككاان على صفة كاحدة من النعومة .قيػيًٌد ابٞتنس؛ ألف ى
ى
ً
مسو بينهما؛ ألف حبات البيػًٌر متخلخلة
أك السويق متساكاين ال يصح؛ ألف ا١تعيار فيهما ال ىكٍيل كىو غَت ٌ
كأجزاء الدقيق مكتنزة .ككذا بيع الدقيق ابلس ً
ويق
ويق ال ٬توز عند أيب حنيفة؛ لبقاء اجملانسة ،ألف الس ى
و
و
و و
كبيع اٟتنطة ا١ت ٍقلي ًة بغَت ا١ت ٍقلي ًة ال يصح ْتاؿ ،فكذا
أجزاءي حنطة ىم ٍقلية كالد ي
قيق أجزاءي حنطة غَت ىم ٍقلية ،ي
بيع أجزائهما .كجائز عند٫تا؛ ألهنما جنساف ٥تتلفاف الختبلؼ االسم كا١تقصود ،إذ ابلدقيق ييقصد اٗتاذ
ي
(ُ)
ويق ليس كذلك .
ا٠تب ًز كالس ي
ً
وىنوف ىذا اٟتديث) اىػ ،كقاؿ اإلماـ أٛتد( :ليس
كاٟتديث كإف كاف ضعيف اإلسناد ،كما قاؿ اإلماـ الشافعي( :أىل اٟتديث يي ٌ
صحيح إبٚتاع أىل العلم :قاؿ اإلماـ أٛتد( :إٚتاع الناس أف ال ييباع ىديٍ هن بً ىديٍ ون) اىػ ،كقاؿ
يصح) اىػ ،إال أف معناه
يف ىذا
ه
ه
حديث ٌ
أٚتع أىل العلم على أ ٌف الديٍن ابلديٍن ال ٬توز) اىػ  ،كقد حكى اإلٚتاع أيضان :ابن رشد  ،كابن تيمية ،كغَتىم.
ابن ا١تنذر ( :ى
كخرج أحاديثو :د.أبو ٛتاد صغَت األنصارم
انظر :ابن ا١تنذر ،أبو بكر دمحم بن إبراىيم ،اإلشراؼ على مذاىب العلماء ،حققو ٌ

(اإلمارات -رأس ا٠تيمة :مكتبة مكة الثقافية ،ط ُُِْٓ ،ىػََِٓ-ـ) ،جٔ ص ْْ .ابن تيمية ،أٛتد بن عبد اٟتليم ،تفسَت

آايت أشكلتٖ ،تقيق كدراسة :عبد العزيز ا٠تليفة (الرايض :مكتبة الرشد ،ط ُُُْٕ ،ىػُٗٗٔ-ـ) ،ج ِ ص ّٖٔ .ابن رشد،

دمحم بن أٛتد ،بداية اجملتهد وهناية ا١تقتصد (بَتكت :دار ابن حزـ ،ط َُُِْ ،ىػُٗٗٗ-ـ) ،ص ُْٓ .ابن حجر ،أٛتد بن

علي ،تلخيص اٟتبَت يف ٗتريج أحاديث الرافعي الكبَتٖ ،تقيق :حسن بن عباس بن قطب (مصر :دار قرطبة ،ط ُُِْٔ ،ىػ-

ُٓٗٗـ) ج ّ ص ِٔ .األلباين ،إرواء الغليل ،ج ٓ ص َِِٛ .تاد ،نزيو كماؿ ،بيع الكالئ ابلكالئ يف الفقو اإلسبلمي (جدة:
مركز أْتاث االقتصاد اإلسبلمي ،جامعة ا١تلك عبد العزيز ،ط َُُْٔ ،ىػُٖٗٔ-ـ) ،ص َُ .ُُ-السويلم ،سامي ،عقد

الكالئ ابلكالئ ( ،شركة الراجحي ا١تصرفية لبلستثمار  ،مركز البحوث كالتطويرُِِْ ،ىػََُِ-ـ)  ،ص ُُُّ-

(ُ) ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ِْ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص َُّ
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الز ِ
ابلز ِ
ِ
ِ
بيب ا١تُْنػ َق ِع اب١تُْنػ َق ِع
بيب ،والبُػ ِّر رطباً أو مبلوالً ٔتثلِو أو
ابليابس ،والتَّم ِر ،أو َّ
والعنب َّ
ٍ
وٟتم حيو ٍ
ابلر ِ
والر ِ
اف ِ
منهما متساوايًِ ،
طب ،وابلتَّم ِر..........،
طب ُّ
آخر متفاضبلًُّ ،
بلحم حيواف َ

ابلر ِ
والر ِ
جائز عند أيب حنيفة ،خبلفان لصاحبيو(ُ)؛ ألنو :
طب ُّ
( ُّ
طب ،وابلتَّم ِر) متماثبلن ه
يسئًل عن بىػٍي ًع الرطى ً
ب إِ َذا َج َّ
ف؟» فىًقيل :نىػ ىع ٍم ،فىػ ىق ىاؿ « :فَ َبل
ص ُّ
ب ًابلت ٍم ًر ،فىػ ىق ىاؿ « :أَيَػ ْنػ ُق ُ
الرطَ ُ
ى
)
ِ
(
ف اٞتِْنس ِ
ف
اف فَبِيعُوا َك ْي َ
إِ َذ ْف»  .لو :أف الرطب إف كاف ٘تران ٬توز البيع؛ لقولو « :إِذَا ا ْختَػلَ َ
َ
ِش ْئػتُ ْم»(ّ).
ابلز ِ
ِ
بيب) عنده ،كعند٫تا :ال ٬توز |،كقيل :ال ٬توز|
(
والعنب) أم :جاز بيع العنب ( َّ
اتفاقان(ٓ) ،كاٟتنطة ا١ت ٍقلي ًة بغَت ا١ت ٍقلي ًة ،كجاز بيع العنب ابلعنب عيلًم التفاكت بعد اٞتفاؼ أك ال( .والبُػ ِّر)
الز ِ
ِ
بيب ا١تُْنػ َق ِع اب١تُْنػ َق ِع منهما
أم :جاز بيع البيػًٌر (رطباً أو مبلوالً ٔتثلِو أو
ابليابس ،والتَّم ِر ،أو َّ
بلحم حيو ٍ
ٍ
حيواف ِ
شًتط عند العقد ال بعدهِ ( .
اف
وٟتم
متساوايً)؛ إذ التساكم شرط صحة العقد ،فيي ى
(ْ)

آخر متفاضبلً) يعٍت :صح بيع اللحوـ ا١تختلفة بعضها ببعض متفاضبلن ،كا١تراد ٟتم البقر كالغنم كاإلبل،
َ
(ٔ)
فأما البقر كاٞتواميس فجنس كاحد ،ككذا الضأف كا١تعز كالعًراب كالبى ىخايت .
(ُ) ا١ترغيناين ،مرجع سابق ،ج ٕ ص ِٕ .ِٖ-ابن عابدين ،مرجع سابق ،ج ٓ ص َّٕ

(ِ) اٟتديث ركاه اإلماـ مالك يف :ا١توطأ (كتاب البيوع ،ابب ما يكره من بيع التمر ،حديث رقم ُِِّ )ِٓٓ/كعنو :أبو داكد يف
 :سننو (كتاب البيوع ،ابب يف التمر ابلتمر ،حديث رقم ّّٗٓ) ،كالًتمذم يف :سننو (كتاب البيوع ،ابب ما جاء يف النهي عن

ا﵀اقلة ،كا١تزابنة ،حديث رقم ُِِٓ) ،كالنسائي :سننو (كتاب البيوع ،ابب اشًتاء التمر ابلرطب ،حديث رقم ْْٓٓ) ،كابن ماجو
ً ً
يد أىف ىزيٍدان أ ىىاب ىعي و
ىخبىػىرهي؛ أىنوي ىسأ ىىؿ
يف سننو (كتاب التجارات ،ابب بيع الرطب ابلتمر ،حديث رقم ِِٓٔ) ىع ٍن ىعٍبد هللا بٍ ًن يىًز ى
اش أ ٍ
وؿ هللاً
ً
ً
اص ع ًن الٍبػيض ًاء ًابلس ٍل ً
ت ىر يس ى
ك .ىكقى ى
ض يل؟.قى ى
ت .قى ى
ضاءي .فىػنىػ ىهاهي ىع ٍن ذل ى
اؿ :الٍبىػٍي ى
اؿ لىوي ىس ٍع هد :أىيػتيػ يه ىما أىفٍ ى
ىس ٍع ىد بٍ ىن أًىيب ىكق و ى ى ٍ ى
اؿ ىس ٍع هد :ىٝت ٍع ي
ً
اؿ رس ي ً
الرطَ ِ ِ
 ،ييسأ يىؿ ىع ًن ا ٍشً ىًت ًاء الت ٍم ًر ًابلرطى ً
ك.
س؟» .فىػ ىقاليوا :نػى ىع ٍم .فىػنىػ ىهى ىع ٍن ذل ى
وؿ هللا « :أَيَػ ْنػ ُق ُ
ص ُّ ُ
ب .فىػ ىق ى ى ي
ٍ
ب إذَا يَب َ
(ّ) ىو جزء من حديث عبادة بن الصامت  السابق.
(ْ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).
(ٓ) كقيل٬ :توز اتفاقان ،فصار يف بيع العنب ابلزبيب أربع ركاايت.
انظر :ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٕ ص َّ.
ً
ً
خبلؼ البى ً
خايتٌ من اإلبل كالرب ًاذي ًن كىو الًتكي من ا٠تيل.
اب :أم عربية منسوبة إذل العرب،
ي
(ٔ) ا ًإلبل العراب ،كا٠تيل العر ي
انظر :ابن منظور ،لساف العرب ،مادة "عرب" ،ج ُ ص َٗٓ
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ِ
َّ ِ
ِ
ِ
خل َّ
ابإللية أو ابللَّ ْح ِم ،وا٠تب ِز ابلبُػ ِّر أو
وشحم البط ِن
العنب،
ٓتل
الدقْل ِّ
وكذا الل ََب ،وكذا ِّ
الد ِ
َّ
ابلسويق ،وإف كاف أح ُد٫تا نسيئةً ،وبو يُػ ْف َىت.
قيق أو َّ

(وكذا اللَّ َ ِ
َب) أم٬ :توز بيع ألباف البقر كالغنم متفاضبلن متفاضبلن؛ ألف أصو٢تم أجناس.
خل َّ
الدقْل) كىو نوع من أردأ التمر ،خص بو إجراءن للكبلـ ٣ترل العادة؛ ألهنم اعتادكا
(وكذا ِّ
ٓتل ِ
العنب)؛ أل٫تا جنساف أبصلهما.
كل ٘ت ور كذلك ( ِّ
اٗتاذ ا٠تى ًٌل من الدقٍل ،كإال فاٟتكم يف ىخ ًٌل ًٌ
وشحم البط ِن) أم جاز بيع شحم البطن ( ِ
( ِ
ابإللية أو ابللَّ ْح ِم)؛ ألهنا أجناس ،لبلختبلؼ بُت

الصور كا١تقاصد.

ً
الد ِ
بيع ا٠تب ًز (ابلبُػ ِّر أو َّ
ككٍزًين ،كالبيػر
قيق أو َّ
(وا٠تب ِز) أم :جاز ي
ابلسويق)؛ ألف ا٠تبز ىع ىددم ى
ىكٍيلًي ،فلم ٬تمعهما القدر (وإف كاف أح ُد٫تا نسيئةً) "إف" للوصل ،كجاز السلىم يف ا٠تبز كالبيػًٌر (وبو
يُػ ْف َىت) (ُ) .كذكر ابن رستم(ِ) يف "نوادره" :أنو على قوؿ أيب حنيفة كدمحم ال يصح يف ا٠تبز ،لكن
الصحيح أنو جائز.
ى

(ُ) ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ّٔ٣ .ّٕ-تموعة من علماء ا٢تند ،الفتاوى ا٢تندية ،ج ّ ص ُُٖ.
(ِ) ابن رستم (تُُِ :ىػ) :ىو إبراىيم بن رستم ،أبو بكر ا١تركزم ،تفقو على دمحم بن اٟتسن كركل عن أيب عصمة نوح بن أيب مرًن
أٛتد بن حنبل كأبو خيثمة
ا١تركزم كأسد بن عمرك البجلي ك٫تا ٦تن تفقها على أيب حنيفة .قدـ بغداد غَت مرة كحدث هبا ،فركل عنو ي
زىَت بن حرب ،عرض عليو ا١تأموف القضاء فامتنع ،كلو كتاب "النوادر" كتبها عن دمحم بن اٟتسن.
انظر :القرشي ،اٞتواىر ا١تضية يف تراجم اٟتنفية ،ج ُ ص َٖ .اللكنوم ،الفوائد البهية يف تراجم اٟتنفية ،ص ِٕ
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بيع اٞتيِّ ِد ابلرديء من ِّ
الربوي،
ال ُ
الد ِ
ابلس ِ
ويق ،أو َّ
والبُس ِر ابلتَّم ِر(ُ) إال متساوايً ،والبُػ ِّر َّ
ابلسويق متفاضبلً أو
قيق َّ
ابلدقيق أو َّ
ِ ِ
يتِ ِ ،
والز ِ
والس ْم ِس ِم.
اب٠تل حىت يكو َف َّ
يتوف َّ
ُمتساوايًَّ ،
يت ُّ
الز ُ
ابلز ُ
أكثر ٦تَّا يف الزيتوف ّ
ّ
وا٠تل َ
والس ْمس ِم ِّ

بيع اٞتيِّ ِد ابلرديء) إذا قوبل ّتنسو (من ِّ
الربوي) لقولو َ « :جيِّ ُد َىا
(ال) أم :ال ٬توز ( ُ
(ِ)
ِ
ِ
جنس كاح هد (والبُػ ِّر) أم ال ٬توز بيع البيػًٌر
ألهنما
)؛
اي
متساو
إال
ر
َّم
ت
ابل
ر
س
والب
(
.
َوَرِديئُػ َها َس َواءٌ»
ً
ُ
ه
ويق)؛ ١تا ذكران أنو ال يي ًٌ
الد ِ
ابلس ِ
سويهما الكيل( .أو َّ
( َّ
ابلسويق متفاضبلً أو ُمتساوايً)
قيق َّ
ابلدقيق أو َّ
جائز عنده ،كجائز عند٫تا .مر بياهنما قريبان.

يت ،و ِ ِ
والز ِ
اب٠تل)  -كىو
يتوف) أم :ال ٬توز بيع الزيتوف ( َّ
( َّ
ابلز ُ
ّ
الس ْمس ِم) أم بيع السمسم ( ِّ
ِ ِ
والس ْم ِس ِم) حىت يكوف
يت
بفتح ا٠تاء -دىن السمسم (حىت يكو َف َّ
ُّ
الز ُ
أكثر ٦تَّا يف الزيتوف ّ
وا٠تل َ
الدىن الفاضل ٔتقابلة الثقل ،كإف كاف الزيت الذم يف الزيتوف أكثر ٦تا يف الزيت أك مثلو ال يصح ،كإف دل
يعلم أنو مثلو أك أكثر منو ال يصح؛ ألف الفضل الذم ييتوىم كجوده كا﵀قق يف الراب.

(ُ) يعٍت :أف بيع البسر ابلتمر متفاضبلن ال ٬توز؛ ألف البسر ٘تر أيضان ،كىو ٙتر النخل قبل أف ي ً
رطب.
ي

٣تمع اللغة العربية ،ا١تعجم الوسيط ،مادة "بسر" ،ص ٔٓ .البابريت ،العناية شرح ا٢تداية ،ج ٕ ص ِّ.

(ِ) ىذا اٟتديث هبذا اللفظ ليس يف شيء من كتب السنة كما قاؿ الزيلعي ،لكن يؤخذ معناه من أحاديث ،منها:
ضةُ ِابل ِْفض ِ
ب ِاب َّ
 حديث عبادة بن الصامت  السابق ،كفيوَّ « :لذ َى ِ
الشعَِتُ ِاب َّ
َّةَ ،والْبُػ ُّر ِابلْبُػ ِّرَ ،و َّ
بَ ،وال ِْف َّ
لش ِع َِت،
الذ َى ُ
ِ
ْحِ ،مثْ ًبل ِٔتِثْ ٍلَ ،سو ِ
س َو ٍاء ،يَ ًدا بِيَ ٍد.»...
ْح ِابل ِْمل ِ
َوالت َّْم ُر ِابلت َّْم ِرَ ،والْمل ُ
ًَ
اء ب َ
 حديث أيب سعيد ا٠تدرم  عند البخارم يف :صحيحو ،مع الفتح (كتاب الوكالة ،ابب إذا ابع الوكيل شيئا فاسدا،فبيعو مردكد ،حديث رقم ،ُِِّ :ج ْ ص ُٕٔ) ،كمسلم يف :صحيحو ،مع شرح النووي (كتاب ا١تساقاة ،ابب بيع
الطعاـ مثبلن ٔتثل ،حديث رقم ُْٗٓ ،ج ٔ ص ِٓ) كاللفظ لو ،قاؿ :قاؿ أبو سعيد ا٠تدرم  :ىجاءى بً ىبل هؿ بًتى ٍم ور بػىٍرًوينٌ،
اؿ بًىبل هؿ٘ " :تىٍر ىكا ىف عًنٍ ىد ىان رًدمء ،فىبًع ً
اع ٍ ً
ُت بً ى ً ً ً
يب ،
وؿ هللاً ِ « : م ْن أَيْ َن َى َذا؟» فىػ ىق ى
اؿ لىوي ىر يس ي
فىػ ىق ى
صى
ى ه ٍ ي
ت منٍوي ى
ه
ص واع ل ىمطٍ ىعم الن ًٌ
ً
اؿ رس ي ً
الرابَ ،ال تَػ ْفعل ،ول ِ
آخ َرُ ،ثَّ ا ْش ًَِت بِ ِو».
َك ْن إِذَا أ ََر ْد َ
ي الت َّْم َر فَبِ ْعوُ بِبَػ ْي ٍع َ
وؿ هللا ًعٍن ىد ذىل ى
ك« :أ ََّو ْه َع ُْ
ُت ِّ َ
َْ َ
ت أَ ْف تَ ْش ًَِت َ
فىػ ىق ى ى ي
انظر :الزيلعي ،نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية ،ج ْ ص ّٕ.
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ٍ ِِ
وم ْسلِ ٍم
ُ
ويستقرض َ
ا٠تبز وزانً ال عدداً عند أيب يوسف ،وبو يُػ ْف َىت .وال رابً بُت سيِّد وعبدهُ ،
وحريب يف دا ِره.
ٍّ


ت ً
(ويستقرض ا٠تبز وزانً ال عدداً)؛ لتفاك ً
آحادهً (عند أيب يوسف ،وبو يُػ ْف َىت) (ُ).
ُ َ
ي

متفاكت يف الوزف لتفاكت ا٠تبز كالتنور
كعند أيب حنيفة :ال يصح كزانن كال عددان؛ ألف ا٠تبز
ه
اض إ٪تا يصح يف ا١تثلي.
كالتقدـ كالتأخر ،كاالستقر ي
القياس ييًتؾ ابلتعامل(ِ).
كعند دمحم :يصح هبما؛ للتعامل ،ك ي

(وال رابً بُت سيِ ٍد ِ
وعبدهِ)؛ ألف العبد كما يف يده لسيًٌده.
ّ
( ِ
وحريب يف دا ِره) أم يف دار اٟترب؛ لقولو َ « : ال ِرَاب
ُ
وم ْسل ٍم) أم :ال راب بُت مسلم ( ٍّ
ِ (ّ)
ُت ال ُْم ْسلِ ِم َوا ْٟتَْرِِّيب ِيف َدا ِره» .
بَػ ْ َ

(ُ) كقيل :الفتول على قوؿ دمحم بن اٟتسن ،كعليو مشى صاحب "الدر ا١تختار".

انظر٣ :تموعة من علماء ا٢تند ،الفتاوى ا٢تندية ،ج ّ ص ُُٗ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ُُّ

(ِ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ّٕ .ابن عابدين ،ا١ترجع السابق.

(ّ) ىذا اٟتديث ليس يف شيء من كتب السنة كما قاؿ الزيلعي كبدر الدين العيٍت ،قاؿ الزيلعي( :كأسند البيهقي يف ا١تعرفة يف كتاب
السَت عن الشافعي ،قاؿ :قاؿ أبو يوسف :إ٪تا قاؿ أبو حنيفة ىذا ألف بعض ا١تشيخة حدثنا عن مكحوؿ عن رسوؿ هللا  أنو قاؿ:
ب» ،أظنو قاؿ« :كأىل اإلسبلـ» .قاؿ الشافعي :كىذا ليس و
ُت أ َْى ِل ا ْٟتَْر ِ
بثابت ،كال حجة فيو) اىػ .كقاؿ العيٍت( :ىذا
«ال ِرَاب بَػ َْ
حديث غريب ليس لو أصل مسند) اىػ.

انظر :الزيلعي ،نصب الراية ،ج ْ ص ْْ .العيٍت٤ ،تمود بن أٛتد ،البناية شرح ا٢تداية ،ج ٖ ص ِٗٗ.
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ابب اٟتقوؽ واالستحقاؽ
ُّ ِ
والكنيف يف بي ِع َّ
كل ح ٍّق ىو ٢تا،
والعلو،
وا١تفتاح،
يَ ْد ُخ ُل البناءُ،
ُّ
ُ
ُ
الدا ِر ،ال الظلة إال بذك ِر ِّ
ِ
بكل ٍ
قليل وكث ٍَت ىو فيها أو منها.............................................،
أو ٔترافقها ،أو ِّ

ابب اٟتقوؽ واالستحقاؽ

(ُ)

والكنيف) أم ا١تسًتاح (يف بي ِع َّ
الدا ِر)؛ ألف الدار اسم ١تا
وا١تفتاح ،والعُلُُّو،
(يَ ْد ُخ ُل البناءُ،
ُ
ُ
أيدير عليها اٟتائط ،كالعلو كالكنيف ٦تا أدير عليو فيدخل[ .كا١تفتاح] :أراد بو مفتاح الغىٍلق ا١تتصل
ابلباب ،كلو كاف منفصبلن ال تدخل األغبلؽ كال ا١تفاتيح .ك كذا السلم كالسرير إف كاف متصبلن بو يدخل
 كإف كاف من خشب ،-كإف دل يتصل ال .كذا يف "الكايف"(ِ) ،كذكر يف "التبيُت"" :ىذا يف عيرفهم،طبقات فبل ينتفع هبا
كيف عيرؼ أىل مصر ينبغي أف يدخل السلم كإف كاف منفصبلن"(ّ)؛ ألف بيوهتم
ه
بدكنو( .ال الظُّ ِ
لة) كىي الساابط(ْ) الذم يكوف أحد طرفيو على الدار كالطرؼ اآلخر على دار أخرل
ً
كل
السكة ك ىم ٍفتيحها يف الدار ا١تبيعة ،كىي ال تدخل عند أيب حنيفة (إال بذك ِر ِّ
أك على األسطواانت يف ٌ
ِ
بكل ٍ
قليل وكث ٍَت ىو فيها أو منها)  ،كعند٫تا :تدخل ببل ذكر =
ح ٍّق ىو ٢تا ،أو ٔترافقها ،أو ِّ

(ُ) تقدـ تعريف االستحقاؽ ص ُّٕ.
كأما اٟتقوؽ ،فهوٚ :تع حق ،كىو لغةن :خبلؼ الباطل ،كىو مصدر حق الشيءي إذا كجب كثبت ،ك٢تذا يقاؿ ١ترافق الدار
حقوقها.
الشرب لؤلرض.
كا١تقصود بو ىنا :ما ييذكر عادةن فيما ىو تىػبى هع للمبيع ،كال بيد لو منو ،كال ييقصد إال ألجلو كالطريق ،ك ًٌ
انظر :ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ُّْ

(ِ) الكايف عند اإلطبلؽ ىو" :الكايف شرح الوايف" ،كبل٫تا لػ :أيب الربكات حافظ الدين النسفي (تَُٕ :ىػ) ،لكنو ٥تطوط،
كا١تسألة مذكورة يف :الزيلعي ،تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق ،ج ْ ص َُ

(ّ) راجع :الزيلعي ،مرجع سابق.

(ْ) يف نسخة (أ) ك (ب) "السباط" ،كا١تثبت أعبله ىو ا١تذكور يف ا١تعاجم.
كالساابط :سقيفة بُت حائطُت ٖتتها طريق انفذ.

ابن منظور ،لساف العرب ،مادة "سبط" ،ج ٕ ص ُُّ٣ .تمع اللغة العربية ،ا١تعجم الوسيط ،مادة "سبط" ،ص ُّْ.
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َّ
ٙتر إال بشرطو وإف ذََك َر اٟتقو َؽ
جر ال َّ
َّمر يف بي ِع شج ِر فيو ٌ
الزرعُ يف بي ِع األرض ،وال الث ُ
والش ُ
ِ ٍ
بكل ح ٍّق ،وال يف شر ِاء َم ْن ٍ
زؿ إال بذك ِر ما ذُكِ َر..... ،
وا١ترافق .وال ُّ
العلو يف شراء بيت ِّ

= اٟتقوؽ؛ ألهنا من توابع الدار .كلو :أف الظلة اتبعةه للدار من حيث إف قرار طرفها لو كاف هبا
لدخل ٖتت بيعها ببل ذكر اٟتقوؽ ،كلكن قرار طرفها بشيء آخر فلم يدخل(ُ).
( َّ
الزرعُ يف بي ِع األرض) أما دخوؿ الشجر :فؤلنو ييشبو بناء الدار يف
جر) أم :يدخل الشجر (ال َّ
والش ُ
جر غَت مثمر ألنو ييقلع للحطب .كأما عدـ دخوؿ
القرار .كقيل :ال يدخل شجر صغَت؛ ألنو يينقل ،كش ه
الزرع بدكف التسمية :فؤلنو كا١تتاع ا١توضوعٓ ،تبلؼ اٟتمل حيث يدخل يف بيع األـ؛ ألنو يجزؤىا كمن
(ِ)
بعد |أك|(ّ) أنبت
جنسها ،فصار تىػبىعان ٢تا .كيف "شرح ال يق يدكرم" " :إ٪تا ال يدخل الزرع إذا دل ينبت ي
(ْ)
ِ
ٙتر إال
فيو
ر
شج
ع
بي
يف
َّمر
ث
ال
وال
(
.
كصار لو قيمة ،أما إذا نبت كدل تصر لو قيمة فيدخل يف األصح"
ِ
ٌ
ُ

بشرطو وإف ذَ َك َر اٟتقو َؽ وا١ترافق) "إف" ىذه للوصل ،يتصل بقولو" :ال الزرع كال الثمر"؛ لقولو : 
ط ال ُْم ْبػتَاعُ» (ٓ).
ضا فِ َيها َ٩تْ ٌل ،فَالث ََّم َرةُ لِلْبَائِ ِعَّ ،إال أَ ْف يَ ْش ًَِت َ
« َم ْن ا ْشتَػ َرى أ َْر ً
ِ ٍ
بكل ح ٍّق)؛ ألف البيت اسم ١تا ييبات بو ،كالعيليو
(وال ُّ
العلو) أم :ال يدخل العلو (يف شراء بيت ِّ
مثلو ،ك الشيء ال يستتبع مثلو ،كال من أجزائو كتوابعو (وال يف شر ِاء) أم :ال يدخل العيليو يف شراء
ِ
ٍ
اسم ١تا يشتمل =
( َم ْنزؿ إال بذك ِر ما ذُك َر) أم اٟتقوؽ كا١ترافق كبكل قليل إذل آخره؛ ألف ا١تنزؿ ه

(ُ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ُْ . ِْ-ابن عابدين ،مرجع سابق ،ج ٓ ص ُّٓ
(ِ) دل يظهر رل ا١تراد ابلشرح ىنا؛ ألف شركح ٥تتصر القدكرم متعددة كما ال ٮتفى ،كهللا أعلم.
(ّ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).
(ْ) انظر :ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص َٔ.

(ٓ) ىذا اٟتديث هبذا اللفظ ليس يف شيء من كتب السنة كما قاؿ الزيلعي كابن حجر العسقبلين ،كركاه البخارم يف :صحيحو ،مع

الفتح (كتاب ا١تساقاة ،ابب الرجل يكوف لو ٦تر أك شرب يف حائط أك يف ٩تل ،حديث رقم ِّٕٗ ،ج ٓ ص ِٔ) كمسلم يف:

صحيحو ،مع شرح النووي (كتاب البيوع ،ابب من ابع ٩تبلن عليها ٙتر ،حديث رقم ُّْٓ ،ج ٓ ص ّْٓ) عن عبد هللا بن عمر
ًً
اع ،ىكىم ًن
اع ى٩تٍ نبل بػى ٍع ىد أى ٍف تػي ىؤبػىر فىػثى ىمىرتػي ىها للذم ىاب ىع ىها ،إًال أى ٍف يى ٍش ىًًت ىط الٍ يمٍبػتى ي
رضي هللا عنهما -قاؿٝ :تعت رسوؿ هللا  يقوؿ « :ىم ًن ابٍػتى ىًً
اع»
اع ىعٍب ندا فى ىماليوي للذم ىاب ىعوي ،إًال أى ٍف يى ٍش ىًًت ىط الٍ يمٍبػتى ي
ابٍػتى ى
الزيلعي ،نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية ،ج ْ ص ٓ .ابن حجر ،ال ِّدراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية ،ج ِ ص ُْٕ.
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ِ
ٓتبلؼ اإلجارة.
ب وا١تسيل يف البي ِع إال بذك ِر ما ذُكِ َر أيضاً،
يق وال ِّ
وال الطَّر ُ
ش ْر ُ



أقر هبا ال.
ت أ ُّمو ببيِّ ٍنة ،وإف َّ
ويؤخ ُذ الولد إف استُح ِّق ْ

اسم ١تا يشتمل على بيوت كمنازؿ كصحن غَت
على بيوت كصحن يم ىسقف كمطبخ ،كالدار ه
مسقف ،فكاف فوؽ البيت دكف الدار ،فلو منزلة بُت ا١تنزلتُت؛ فيدخل العيليو فيو تىػبىعان بذكر التوابع ىع ىمبلن
بشب ًه ًو ابلدار ،كال يدخل بدكنو ىع ىمبلن بشبهو ابلبيت .قالوا :ىذا اٞتواب على ىذا التفصيل بناءن على
الكل سواء ابع ابسم البيت أك(ُ) ا١تنزؿ أك الدار.
عرؼ أىل الكوفة ،كعرفنا ييدخل العيليو يف ًٌ
ب وا١تسيل) أم :مسيل ا١تاء (يف البي ِع) أم يف بيع
(وال الطَّريق) أم ال يدخل الطريق (وال ِّ
ش ْر ُ
بيت أك منزؿ أك دار أك أرض (إال بذك ِر ما ذُكِ َر أيضاً)؛ ألف ىذه األشياء كإف كانت اتبعةن من حيث

أصل بنفسها من حيث إنو يػيتىصور قيامها بدكف ا١تبيع ،فبل يدخل
إهنا إ٪تا ييقصد هبا النتفاع ا١تبيع إال أهنا ه
إال بذكر اٟتقوؽِ ( .
ٓتبلؼ اإلجارة) حيث تدخل ىذه األشياء فيها ببل ذكر اٟتقوؽ؛ ألهنا يشرعت

لبلنتفاع ،كال يتحقق االنتفاع إال هبذه األشياء كال كذلك ا١تبيع ألف اإلنساف قد يشًتم بيتان ليبيعو أك
ليشفع بو كاالنتفاع ال يكوف مقصودان.

ت أ ُّمو ببيِّ ٍنة) يعٍت :إذا اشًتل جاريةن فولدت عنده ال ابستيبلد(ِ)،
(ويؤخ ُذ الولد إف استُح ِّق ْ
فاستحقها رجل ببيًٌ ونة أيخذىا ككلدىا؛ ألف البيًٌنةى يحجةه يمثبًتةه للملك من األصل فيثبت هبا االستحقاؽ
أقر هبا :ال) أم :إ ٍف أقىػػر هبا لرجل دل يتبعها كلدىا؛ ألف اإلقر ىار يحجةه قاصرةه يثبت بو ا١تلك
فيها (وإف َّ
ضركرىة صحة ا٠ترب ،كقد اندفعت إبثباتو بعد انفصاؿ الولد ،فبل يظهر االستحقاؽ يف الولد.

(ُ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "ك".
(ِ) االستيبلد لغة :طلب الولد مطلقان .،كيف الشرع :طلب ا١توذل الولد من أىىم وة ابلوطء.

انظر٣ :تمع اللغة العربية ،ا١تعجم الوسيط ،مادة "كلد" ،ص َُٔٓ  .ا١توصلي ،االختيار لتعليل ا١تختار ،ج ْ ص ُِّ.
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ِِ
فإين عب ٌد" ،فاشًتى فباف حراًِ َ ،
ورجع عليو ،وإ ْف
شخص قاؿ" :اشًتين ِّ
ٌ
ضم َن إف مل يد ِر مكا َف ابئعوَ .
ُّ
٣تهوؿ يف دا ٍر صولِح على ٍ
رجوع يف دعوى ح ٍّق ٍ
شيء
َعلِ َم ال ،وال ضما َف يف َّ
الرى ِن أصبلً .وال َ
ُ َ
ِ
العوض.
كل
فاستُ ِح َّق بعضها ،ولو استُ ِح َّق كلُّها َّ
رد َّ

العبد الثمن ( إف
(
فإين عب ٌد" ،فاشًتى ،فباف) أم :ظهر ( ُح ّراًَ ،
ض ِم َن) ي
شخص قاؿ" :اشًتين ِّ
ٌ
ِِ
العبد ضامنان؛ دفعان للضرر
فجعًل ي
مل يد ِر مكا َف ابئعو)؛ ألنو أقدـ [على] الشراء معتمدان على كبلـ العبد ي
عن البائع بقدر اإلمكاف ،ك٢تذا قالوا :إذا قاؿ البائع للمشًتم" :قيمة متاعي كذا" فاشًتل بناءن على
ذلك ،مث ظهر خبلفو ،فلو الرد ْتكم التغرير .ىذا ىو الصحيح ،ككاف "صدر اإلسبلـ أبو الييسر"(ُ) يفيت
بو،كذا يف "التبيُت"(ِ) ،كذكر يف "األجناس" :رجل ابع غبلمان كىو ساكت مع علمو البيع ،مث قاؿ" :أان
يح ػػر" ال ييسمع .كلو أمر ابلشراء كدل يقل" :إين عب هد" ،أك قاؿ كدل أيمر ابلشراء ال يضمن العبد.

(ورجع عليو) أم :العبد ٔتا ى ً
كمعًَت الرىن
َ
ضمن على البائع؛ ألنو قضى ىديٍنان عليو كىو مضطر فيو ي
إذا قضى الديٍن لتخليص الرىن (وإ ْف َعلِ َم :ال) أم :إف ىعلًم مكاف ابئعو ال يضمن.
الرى ِن أصبلً) يعٍت :إذا قاؿ" :ارهتٍت فإين عبد" فارهتنو فباف يحٌران ال ضماف
(وال ضما َف يف َّ
عليو ،سواء علم مكاف الراىن أك ال؛ ألنو ليس بعقد معاكضة ،ك٢تذا يصح الرىن برأس ماؿ السلم أك
ا١تسلىم فيو ،كإذا ىلك يقع االستيفاء ،كلو كاف معاكضةن لكاف استبداالن برأس ماؿ السلىم أك اب١تسلىم فيو،
كىو حراـ ،فبل ٬تعل األمر ابالرهتاف ضماانن للسبلمة.

(ُ) صدر اإلسبلـ أبو اليسر البزدكم (تّْٗ :ىػ) :ىو دمحم بن دمحم بن اٟتسُت البزدكم ،أخوه أبو العسر فخر اإلسبلـ البزدكم
صاحب التصنيف يف أصوؿ الفقو ،تفقو عليو عدد من األئمة ،كانتهت إليو رائسة اٟتنفية يف ما كراء النهر ،من مصنفاتو" :أصوؿ
ال ًٌدين".
انظر :القرشي ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية ،ج ْ ص ٖٗ  .الزركلي ،األعبلـ ،ج ٕ ص ِِ.

(ِ) راجع :الزيلعي ،تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق ،ج ْ ص ٕٗ
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٣تهوؿ يف دا ٍر صولِح على ٍ
رجوع يف دعوى ح ٍّق ٍ
شيء فاستُ ِح َّق بعضها ،ولو استُ ِح َّق كلُّها
وال َ
ُ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
اجملهوؿ،
لح عن
كل
َّ
صح ِة ُّ
الص ِ
العوض .وفُ ِه َم َّ
رد َّ
ورجع ّ
َ
ْتصة يف دعوى كلّها إف استُح َّق شيءٌ

منها.


فإف قلت :كيف تيتصور ىذه ا١تسألة على قوؿ أيب حنيفة ألف ثبوت اٟترية يكوف ابلقضاء،
=
ط للشهادة القائمة على اٟترية عنده ،فبل تيسمع دعواه للتناقض؟
كالقضاءي ابلشهادة ،كدعول العبد شر ه
قلت :التناقض معفو عنو :أما يف حرية األصل فلخفاء حاؿ العلوؽ فإف الولد ي٬تلب من دار اٟترب
صغَتان كال يعلم ْترية أ ًٌيمو فييقر ًٌ
ابلرًٌؽ مث يعلم ْتريتها فيدعي اٟترية .كأما يف العتق العارض :فإف ا١توذل قد
يتفرد ابإلعتاؽ كٮتفى اٟتاؿ عن العبد ،فييًقر أبنو ًرؽ ،مث إذا علم ًعٍتقو فادعاه ييسمع؛ كا١تختلًعة إذا
أقامت بيًٌنةن أف زكجها طلقها ثبلاثن تيسمع دعواىا.
٣تهوؿ يف دا ٍر صولِح على ٍ
ٍ
شيء فاستُ ِح َّق بعضها) يعٍت :إذا ادعى
ع يف دعوى ح ٍّق
(وال رجو َ
ُ َ
حقان ٣تهوالن يف دار ،فأنكر ا١تدعى عليو ،فصاحل منو على مائة درىم ،فاستي ًحقت إال ذراعان دل يرجع

ت بدعوام ىذا الباقي" فبل يثبت حق الرجوع ابلشك (ولو استُ ِح َّق
بشيء؛ إذ للمدعي أف يقوؿ :ى
"عنىػٍي ي
ِ
العوض) الذم أخذه.
كل
كلُّها َّ
رد) ا١تدعي ( َّ
ِ
اجملهوؿ) يعٍت :دلت ا١تسألة على أف الص ٍل ىح عن اجملهوؿ على معلوـ
لح عن
صح ِة ُّ
الص ِ
(وفُ ِه َم َّ

جائز ،كعلى أف صحة الدعول ليست بشرط لصحة الص ٍل ًح؛ ألف دعول اٟتق يف الدار ال تصلح
للجهالة ،إال إذا ادعى إقرار ا١تدعى عليو فحينئذ تصح الدعول كتيقبل البيًٌنةي.

ْتصتو يف دعوى كلِّها إف استُ ِح َّق شيءٌ منها) يعٍت :لو ادعى كلها فصاٟتو على مائة
ورجع َّ
( َ
(ُ)
ً
ً
كل
درىم ،فاستيحق منها رجع ْتصة ما استيحق عن ا١تائة؛ إذ التوفيق غَت ٦تكن؛ ألف الصلح كقع عن ًٌ
الدار على مائة ،فبل بد من نقض الصلح بقدر ما استي ًحق ،فَتجع على ا١تدعي ببدلو عند فوات سبلمة

ا١تبدؿ.
ى

(ُ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "إذا".
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ضويل]
[فصل يف بيع ال ُف ُ

(ُ)

ِ
و ٍ
وا١تبيع ،وكذا الثَّمن إف كاف
العاقداف
فسخو ،ولو إجازتُوُ إف بَِق َي
ابع غَتُهُ مل َكوُ ُ
١تالك َ
ُ
فسخوُ قبل اإلجازةِ............. ،
َع َرضاً .وىو ٌ
ملك للمجي ِز ،وأمانةٌ عند ابئعُو ،ولو ُ

(ِ)
ضويل]
[فصل يف بيع ال ُف ُ
(و ٍ
فسخو) كىو مبتدأ كخربه "١تالك" مقدـ عليو كاٞتملة صفة "١تالك"
ابع غَتُهُ ِمل َكوُ ُ
١تالك َ
ِ
العاقداف) أما شرط بقاء ا١تشًتم :فؤلف الثمن دل يلزمو يف حاؿ حياتو فكيف يلزمو
(ولو إجازتُوُ إف بَِق َي
وا١تبيع)؛ ألف ا١تلك دل
بعد كفاتو .كأما البائع :فؤلف حقوؽ العقددل تلزمو حاؿ حياتو فبل تلزـ بعد كفاتو ( ُ

ينتقل إليو ابلعقد فبل ينتقل بعد ىبلكو .كأما شرط بقاء ا١تالك :فؤلنو ٔتوتو يبطل العقد ا١توقوؼ ،فبعد
ذلك ال يفيد إجازة الوارث؛ ألف ا١تفسوخ ال تلحقو اإلجازة.

(وكذا الثَّمن إف كاف َع َرضاً) :يعٍت إف ابعو بثم ون عُت فقيامو شرط أيضان ،فإذا أجاز ا١تالك
عند قياـ ا٠تمسة جاز البيع كيكوف الثمن للبائع دكف اجمليز ،كلو أف يرجع على البائع ٔتثل ا١تبيع إف كاف
مثليان كبقيمتو إف كاف من ذكات القيم؛ ألنو شراءه من كجو كشراء الفضورل ال يتوقف على إجازة الغَت بل
ابلع ٍرض صار الفضورل مستقرضان عن ا١تالك ما ابعو كإف كاف حيواانن؛
ينفذ عليو ،فإف أجاز ي
البيع ى
ا١تالك ى
الشرل -كإف كاف ال يصح قصدان -فَتجع ا١تالك عليو بقيمتو ،كاعتبار
ألف استقراضو يصح يف ضمن ًٌ
الشرل أحق من ا١تبيع؛ ألنو يوافق األصل ،كاعتبار جانب ا١تبيع يقتضي التوقف على غَته ،كىو
جانب ًٌ
خبلؼ األصل.
للمجي ِز ،وأمانةٌ عند ابئعُو ،ولو فس ُخوُ) أم :للفضورل فسخ البيع قبل اإلجازة؛
(وىو ٌ
ملك ُ
دفعان للحقوؽ عن نفسوٓ ،تبلؼ الفضورل يف النكاح حيث ال يكوف الفسخ لو قبل اإلجازة؛ ألف
كمعرب.
اٟتقوؽ ٙتة ال ترجع إليو؛ ألنو سفَته ًٌ
(ُ) العنواف الفرعي مأخوذ من :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ُٓ
(ِ) الفضورل لغة :من الفضل :كىو الزايدة ،كالفضوؿ :ما ال فائدة فيو -يقاؿ" :ىذا من فضوؿ القوؿ".
كاصطبلحان :الفضورل ىو من دل يكن كليان كال أصيبلن كال ككيبلن يف العقد.

انظر٣ :تمع اللغة العربية ،ا١تعجم الوسيط ،مادة "فضل" ،ص ّٗٔ .اٞترجاين ،التعريفات ،ص ُٕٔ.
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ِ
ِ
وجاز إعتا ُؽ ا١تشًتي من الغاص ِ
ُجيز
بيع
َ
الغاصب ،ولو قُط َع ي ُدهُ ُثَّ أ َ
ب ال بيعُوُ إف َ
أجيز ُ
اد على ِ
َّ
نصف ٙتنِو.................... .
فأر ُشوُ للمشًتي،
وتصد َؽ ٔتا ز َ

ِ
وجاز إعتا ُؽ ا١تشًتي من الغاص ِ
الغاصب) يعٍت :إف ابعو ا١تشًتم من
بيع
( َ
ب ال بيعُوُ إف أُ َ
جيز ُ
البيع األكؿ ،دل ٬تز البيع الثاين؛ ألف فيو غرران؛ إذ نفاذ ىذا البيع متعلًٌ هق
الغاصب من آخر ،مث أجاز ا١توذل ى
بنفاذ األكؿ ،كنفاذ األكؿ متعلًٌ هق إبجازة ا١تالك ،كىو رٔتا ال ي٬تيزه ،فإف أجاز نفذ العقد الثاين كإال ال
ينفذ ،فتعلق نفاذه ٔتا فيو خطر ،فيمتنع اٞتوازٓ .تبلؼ اإلعتاؽ؛ ألنو ال يؤثر فيو الغرر ،ك٢تذا ٬توز
إعتاؽ ا١تبيع قبل القبض ،كبيعيو ال ٬توز؛ ألف |فيو| ىغ ىرر انفساخ العقد على احتماؿ ىبلؾ يك ًٌل ا١تبيع قبل
القبض فتبُت أنو |ابع ماؿ| الغَت.
ِ
ُجيز)
(ولو قُط َع ي ُدهُ) أم :يد العبد يف يد ا١تشًتم من الغاصب ،فأخذ ا١تشًتم أرشها ( ُثَّ أ َ
بيع الغاصب (فأر ُشوُ للمشًتي(ُ)) أم :أرش اليد (للمشًتي)؛ ألنػ[ػو] ابإلجازة يثبت
أم :أجاز ا١توذل ى
الشرل ،فظهر أف القطع كاف |على ملكو فكاف|(ِ) األرش لوَّ ( .
اد على
ا١تلك لو من كقت ًٌ
وتصد َؽ ٔتا ز َ
ِ
نصف ٙتنِو) أم :إف كاف األرش زائدان على نصف الثمن فالزايدة ال تطيب ،فوجب تىصدقيو؛ ألف ا١تبيع
إذا دل يكن مقبوض ا١تشًتم فبل يكوف يف ضمانو ،فيكوف ىربً ىح ما دل يضمن ،كإف كاف مقبوضو ففيو شبهة
عدـ ا١تلك؛ ألنو غَت موجود حقيقة كقت القطع ،كإ٪تا يثبت بطريق االستناد(ّ) ،فكاف اثبتان من و
كجو
دكف و
كجو.
(ُ) يعٍت :لو قطعت يد العبد الذم ابعو الفضورل عند ا١تشًتم ،فأجاز ا١تالك البيع ،فأرش يد العبد ١تشًتيو ألف ا١تلك ثبت لو من
كقت الشراء ،فتبُت أف القطع كرد على ملكو ،كعلى ىذا كل ما ٭تدث من البيع كالكسب كالولد كالعقر قبل اإلجازة يكوف للمشًتيػ
ككذا اٟتكم يف أرش ٚتيع جراحاتو فذكر اليد مثاؿ.
داماد أفندم٣ ،تمع األهنر يف شرح ملتقى األْتر ،ج ّ ص ُّٔ.

(ِ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت يف الكل زايدة كردت يف نسخة (ب).
(ّ) االستناد :لغةً :من ىسنى ىد إليو سنودان ٔتعٌت ركن إًلىٍي ًو ىك ٍاعتمد ىعلىٍي ًو كات ىكأى.
كاصطبلحان :ىو أف يثبت اٟتكم بعد زكاؿ ا١تانع مضافان إذل السبب السابق ،كثبوت ا١تلك للغاصب بعد الضماف مستندان إذل
الغصب السابق.
انظر٣ :تمع اللغة العربية ،ا١تعجم الوسيط ،مادة "سند" ،ص ّْٓ .الكفوم ،أيوب بن موسى ،الكلياتٖ ،تقيق :عدانف دركيش
كدمحم ا١تصرم( ،بَتكت :مؤسسة الرسالة) ص ُٖٓ.
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ومن اشًتى عبداً من غ َِت سي ِده ثَّ أقاـ بيِنةً على إقرا ِر ِ
ابئع ِو أو سيّ ِده ِ
ردهُ ال
بعدـ أم ِرهِ ُمريداً َّ
َ ّ
ّ
َ
أقر ابئعُوُ بو عند ٍ
وطلب ُمشًتيو ردَّهُُ :ر َّد بيعُوُ.
قاض بو
تقبل بيِّنتو ،وإ ْف َّ
َ
ُ

ومن اشًتى عبداً من غ َِت سيّ ِده) فأراد رد العبد كقاؿ" :إنك بعتٍت بغَت أمر صاحبو" كجحد
(َ
البائع ذلك ،كقاؿ" :بل بعتيك أبمر صاحبو" (ثَّ أقاـ) ا١تشًتم (بيِنةً على إقرا ِر ِ
ابئع ِو أو سيّ ِده ِ
بعدـ
ّ
َ
ِ
قبل بيِّنتو)؛ لبطبلف دعواه ابلتناقض؛ إذ
رب العبد ابلبيع ( ُمريداً َّ
أم ِره) أم أمر ًٌ
ردهُ) أم :رد العبد (ال تُ ُ
الشرل إقر هار منو بصحتو ،مث دعواه بعد ذلك أنو ابع بغَت أمره إقر هار منو بعدـ صحتو.
اإلقداـ على ًٌ
أقر ابئعُوُ بو) أم :أبنو ابع بغَت أمره (عند ٍ
وطلب ُمشًتيو ردَّهُ ُر َّد بيعُوُ)؛ ألف
قاض بو
(وإ ْف َّ
َ

التناقض ال ٯتنع صحة اإلقرار .أال ترل أف من أنكر شيئان مث أقر بو صح إقراره ،فللمشًتم أف يساعده
على ذلك ،فينفذ النقض عليهما ،كلذلك يشرط للنقض طلب ا١تشًتم حىت يصَتا متفقُت على ذلك،
فيكوف نقضان.
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السلَم
ابب َّ
ِ
ثمناً ،وا١تذروع كالث ِ
ِ
كا١تكيل
قدرهُ وصفتُوُ:
و َّ
وا١توزوف ُم َّ
وع ْر ُ
َّوب ُمبيِّناً طولُوُ َ
ضوُ
صح فيما يُػ ْعلَ ُم ُ
ورقعتُوُ.............................. ،

(ُ)

السلَم
ابب َّ
ِ
ِ
وا١توزوف ُمثْ َّمناً) احًتز بو عن ا١توزكف الذم يكوف
كا١تكيل،
قدرهُ وصفتُوُ:
(و َّ
صح فيما يُػ ْعلَ ُم ُ
وا١تذروع كالث ِ
َّوب) كالبي يسط كالبوارم
ٙتنان كالدراىم كالداننَت؛ فلو أسلم يف الدراىم ثوابن يكوف ابطبلن (
ِ
ضوُ ورقعتُوُ) أم غلظتو كثخانتو ،كال بيػد من ذكر الوزف يف ثياب اٟترير
وع ْر ُ
ك٨تو٫تا ( ُمبيِّناً طولُوُ َ
كالديباج(ِ) بعد ذكر الطوؿ كالعرض؛ ألف قيمتها ٗتتلف |ابختبلؼ|(ّ) األكزاف؛ فإف الديباج كلما ثػى يقل
كزنو ازداد[ت] قيمتو كاٟترير كلما ىخف كزنو ازداد[ت] قيمتو.

(ُ) تقدـ تعريف السلم لغة كاصطبلحان يف ص ُِّ.
(ِ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).
(ّ) الديباج :نوع من الثياب يسداه ك يٟتمتو حرير.

انظر٣ :تمع اللغة العربية ،ا١تعجم الوسيط ،مادة "دبج" ،ص ِٖٔ
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ِ
الس ِ
واآلج ِّر ٔتِلْ ََب ّ ٍ
والفلس واللَِّ ِ
ِ
ِ
ا١تليح،
والبيض
وا١تعدود ُمتقارابً :كاٞتوِز
مك ِ
معُت .وي ُّ
صح يف َّ
َب ُ

ت وال ُقم ُق ِ
ُت .والطَّس ِ
والطري يف حينو فقط وزانً وضرابً معلوم ِ
ف إ ْف كاف يُػ ْع َرؼ ال،
مة وا٠تُ ِّ
ْ
ْ
ِّ


ِ
والبيض وال َف ْل ِ
ِ
س واللََِّب
وا١تعدود ُمتقارابً) كىو ما ال يتفاكت آحاده يف ا١تالية (كاٞتوِز
(
(ِ) ِ (ّ)
معُت .وي ِ
الس ِ
ا١تليح) أم القديد(ْ) اب١تلح ،يقاؿٝ :تك ماحل ك٦تلوح كال
واآلج ِّر ٔت ْل ََب
مك ِ
ص ُّح يف َّ
ٍّ َ
ُ
والطري يف حينو فقط)؛ قيد بو ألف السلىم يف الطرم يف غَت حينو
مليح إال يف لغة رديئة(ٓ) (
يقاؿ :ه
ِّ
ٝتك ه
غَت جائز؛ ألنو ينقطع يف فصل الشتاء حىت لو كاف يف بلد ال ينقطع ٬توز مطلقان (وزانً وضرابً) أم
ِْ
معلومُت) فبل ٬توز فيما تتفاكت آحاده .كعن أيب حنيفة أف السلىم يف السمك ال يصح ْتاؿ؛ ألنو
نوعان (
ِ (ٖ)
ٟتم ،فصار كالسلىم يف اللحم(ٔ)( .والطَّس ِ
ف إ ْف كاف يُػ ْع َرؼ) ابلصفة كإف كاف ال
ت(ٕ) وال ُق ْم ُق
مة وا٠تُ ِّ
ْ
ه
ال ييعرؼ ال ٬توز ألنو ىديٍ هن ٣تهوؿ.
ِ (ُ)

(ُ) اللًًٌنب :ىي اليت تيتخذ من الطُت كييبٌت هبا.

انظر :ا١تطرزم ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب ،مادة "لنب" ،ج ِ ص ُِْ

اآلجر :الطُت ا١تطبوخ.
(ِ) ي

انظر :ا١تطرزم ،مرجع سابق ،مادة "أجر" ،ج ُ ص َّ
(ّ) ا١تًٍلنب :أداة صناعة اللًًٌنب.

انظر :ا١تطرزم ،مرجع سابق ،مادة "لنب" ،ج ِ ص ُِْ

(ْ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "قديد".
خبلؼ أيضان.
(ٓ) ا١تذكور يف كتب اللغة أف ًمن أىل اللغة من قاؿ :إف كلمة "ماحل"-كليست "مليح" -ىي لغة رديئة ،كيف ذلك
ه
انظر :ا١تطرزم ،مرجع سابق ،مادة "ملح" ،ج ِ ص ِّٕ .ابن منظور ،لساف العرب ،مادة "ملح" ،جِ ص ٗٗٓ.

(ٔ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ّٖ
(ٕ) الطست :إانء كىي أعجمية كالطست تعريبها ،كاٞتمع طساس كطسوس ،كقد يقاؿ الطشوش.

انظر :ا١تطرزم ،مرجع سابق ،مادة "طس" ،ج ِ ص َِ .العيٍت ،البناية شرح ا٢تداية ،ج ٖ ص ّّٕ

(ٖ) القمقمة :كعاء من ٨تاس لو يعركاتف.

انظر٣ :تمع اللغة العربية ،ا١تعجم الوسيط ،مادة "قمقم" ،ص َٕٔ
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ِ
ِ
ال فيما ال يعلم قَ ْدرهُ ِ
ِ
والرطْبَ ِة ُج َرزاً،
وجلودهِ عدداً،
كاٟتيواف وأطرافِ ِو
واٟتطب ُح َزَماًَّ ،
وص َفتُوُ
ُ
ُ
قرية وٙت ِر ٍ
معُت مل يد ِر قدره ،وبػ ِر ٍ
٩تلة معيَّنت ِ
وبصاع وذر ٍاع َّ ٍ
ُت ،وفيما مل يوج ْد من
واٞتواى ِر ،وا٠تََرِز،
ٍ
َ ُّ
ِ
ِ
احملل.
حُت العقد إىل حُت ِّ

(ال فيما ال يُػ ْعلَم) معطوؼ على قولو" :فيما يعلم" .يعٍت :ال يصح السلىم فيما ال يػي ٍعلىم (قَ ْد ُرهُ
وص َفتُوُ كاٟتيواف وأطرافِ ِو) كالرؤكس كاألكارع ( ِ
ِ
وجلودهِ عدداً) أم :ال يصح السلىم يف جلوده؛ ألهنا
ِ
(ح َزَماً)
تتفاكت تفاكاتن فاحشان إال إذا بُت الطوؿ كالعرض ك الصفة( .
واٟتطب) أم :ال يصح يف اٟتطب ُ
والرطْبَ ِة) يقاؿ لو ابلًتكي :بو٧تو ( ُج َرزاً)
ٚتع حزمة كىي قطعة خشبة ٣تموعة مشدكدة كسطها ابٟتبل ( َّ
بضم اٞتيم كتقدًن الراء ا١تهملة على الزام ا١تعجمة -ىي القبضة ،كإ٪تا دل يصح؛ للتفاكت بُت أفرادىاكإ ٍف بُت ما يى يشد بو اٟتزمة أك اٞتيٍرزة أنو شرب أك ذراع ْتيث ال يؤدم إذل النزاع ٬توز (واٞتواى ِر ،وا٠تََرِز)
وبصاع وذر ٍاع َّ ٍ
قدره)؛ ألنو
أم ال يصح السلىم فيها لتفاكت آحادىا ( ٍ
معُت) أم شخص معُت (مل يُد ِر َ
قرية وٙت ِر ٍ
رٔتا يضيع فيؤدم إذل ا١تنازعة .قيػيًد ابلسلىم؛ ألف البيع ٔتجهوؿ ا١تقدار جائز (وبػ ِر ٍ
٩تلة معيَّنت ِ
ُت)
ٌ
ُّ
إ٪تا دل ٬تز؛ الحتماؿ أف يعًتيهما آفة فيتعذر السلىم .قيػيد بقرية؛ ألنو لو أسلم يف بػ ًر و
كالية ٬توز؛ ألف
يٌ
اندر كىذا إذا نسب إذل قرية ليؤدل من طعامها ،كأما إذا نسب إليها لبياف
كجود اآلفة ٟتنطة كل الوالية ه
كصف الطعاـ فأسلىم جائز( .وفيما مل يوج ْد) أم :ال يصح السلىم فيما دل يوجد (من حُت ِ
العقد إىل
ه
ىٍ
ٍ
ي
ِ
ط ٞتواز العقد ،كلكن كل كقت بعده
احملل)؛ ألف القدرة على تسليم ا١تسلىم فيو حاؿ كجوبو شر ه
حُت ِّ
٭تتمل أف يكوف كقت الوجوب أبف ٯتوت ا١تسلىم إليو فيحل األجل فيشًتط دكاـ كجوده لتدكـ القدرة
على التسليم حىت لو كاف منقطعان عند العقد موجودان عند ا﵀ل أك على العكس أك منقطعان فيما بُت
ذلك ال ٬توز ،خبلفان للشافعي(ُ).
(ُ) كىو أيضان رأم ا١تالكية كاٟتنابلة الذين اشًتطوا كجود ا١تسلىم فيو عند حلوؿ األجل فقط.

انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ُٖ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ُّْ .البغدادم،
ا١تعونة على مذاىب ِ
عامل ا١تدينة ،ج ِ ص ُْٕ .الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرج الكبَت ،ج ّ ص ِّّ .النوكم،
روضة الطالبُت وعمدة ا١تفتُت ،ج ْ ص ُُ .الشربيٍت ،مغٍت احملتاج ،ج ِ ص ُْٓ .ابن قدامة ،ا١تغٍت ،ج ٔ ص َْٔ.

ا١ترداكم ،اإلنصاؼ يف معرفة الراجح من ا٠تبلؼ ،ج ُُ ص ُِٕ.ِِٕ-
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جنس ِو كبػ ٍر أو شعَتِ ،
طراي .وشروطُوُ بيا ُف ِ
ونوع ِو :كسقيَّة أو َٓتْسية وصفتِ ِو:
وال يف اللَّ ْح ِم ِّ
ُّ
ٍ
ِ
ٍ
وقدرهُ معلوماً ٨تو كذا كيبلً ال
ينقبض وال ينبس ُ
ط أو وزانً .وأجل ِو معلوماً وأقلُّوُ
ُ
كجيد أو رديءُ .
أس ِ
األصح ،وقَ ْد ِر ر ِ
والعددي.
الكيلي
ا١تاؿ يف
شهر يف
ِ
ِّ
ِّ
ٌ
والوزينّ
ِّ


كإف كاف موجودان من كقت العقد إذل ا﵀ل فلم أيخذه بعد ا﵀ل حىت انقطع :يخًٌَت رب السلىم بُت
=
أس
أف يفسخ كأيخذ رأس ا١تاؿ كبُت أف ينتظر كجوده فيأخ ىذ ما أ ٍ
يبطل العقد كيسًتد ر ى
ىسلم .كقاؿ زفر :ي
ا١تاؿ(ُ) .كحد االنقطاع :أف ال يوجد يف األسواؽ كإف يكجد يف البيت.
ً
ً
السمن
(وال يف اللَّ ْح ِم ِّ
طراي)؛ لتفاحش التفاكت ابعتبار كثرة العظم كقلتو كصغره ككربه ابعتبار ٌ
كا٢تزاؿ فيكوف ا١تسلىم فيو ٣تهوالن ،ىذا عند أيب حنيفة .كقاال :يصح؛ ألف اللحم موزكف مضبوط ًأبى ٍف بُت
كصفو كسنو كموضعو ك٢تذا ييضمن اب١تثل يف ضماف العيدكاف ،كعليو الفتول(ِ).
ككذا ا٠تبلؼ يف إقٍر ً
اض اللحم(ّ).

ِِ
ِِ
كس ِقيَّة(ْ)) كىي ما يس ًقي
(وشروطُوُ) أم شركط السلىم (بيا ُف جنسو كبُػ ٍّر أو شعَت ،ونوعوَ :
ٍ
رديء .وقد ِرهِ معلوماً ٨تو كذا كيبلً ال
ىسٍيحان (أو َٓتْ ِسية(ٓ)) كىي خبلؼ السقية (وصفتِ ِو :كجيِّ ٍد أو
ط) قيػيًٌد بو؛ ألنو لو كاف ينكبس كالزنبيل كاٞتراب ال يصح السلىم فيو للمنازعة (أو
ينقبض وال ينبس ُ
ُ
وزانً) يعٍت كذا كزانن (وأجلِ ِو) أم :كبياف أ ً ً
األصح)؛ ألف من حلف ليقضُت
شهر يف
ِّ
ىجلو معلومان( .وأقلُّوُ ٌ
ى
حقو عاجبلن فقضاه قبل ٘تاـ شهر بر يف ٯتينو .احًتز عما قيل :أقلو ثبلثة أايـ كما يف شرط ا٠تيار.
أس ِ
(وقَ ْد ِر ر ِ
والعددي) كيف ذكر ىذه األشياء إشارة إذل أف رأس ا١تاؿ
ا١تاؿ يف
الكيلي و ِ
ِّ
الوزينّ
ِّ
(ُ) انظر :ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٕ ص ُٖ.

(ِ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ْٖ .ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٕ ص ْٖ٣ .تموعة من علماء ا٢تند،
الفتاوى ا٢تندية ،ج ّ ص ُْٖ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ُّْ.

(ّ) انظر :ا١تراجع السابقة.

(ْ) انظر :ا١تطرزم ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب ،مادة "سقي" ،ج ُ ص َّْ
(ٓ) البى ٍخ ًسية :ىي اٟتنطة ا١تنسوبة إذل البخس ،كىي األرض اليت تسقيها السماء ألهنا مبخوسة اٟتظ من ا١تاء
انظر :ا١تطرزم ،مرجع سابق ،مادة "سقي" ،ج ُ ص َّْ .العيٍت ،البناية شرح ا٢تداية ،ج ٖ ص ّْٔ.
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بياف َّ ِ
كل منهما ،وال بنقدي ِن ببل ِ
ُت ببل ِ
بياف ر ِ ِ
سبلـ يف جنس ِ
كل
فلم َ٬تُ ْز اإل ُ
حصة ٍّ
أس ماؿ ٍّ
ِِ
ِ
َّمن واألجرةُ والقسمةُ وما ال ِٛتْ َل لو
سلَم فيو .ومكاف إيفاء َسلَ ٍم ٟتملو مؤنةً ،ومثلُوُ الث ُ
منهما من ا١تُ َ
ِِ
أس ا١تاؿ قبل االفًت ِ
وقبض ر ِ
ط بقائو
األصح.
شاء ،وىو
اؽ شر ُ
ُّ
ُ
يوفّيو حيث َ
َ

لو كاف مذركعان فإف بياف ذي ٍرعانو ليس بشرط؛ ألف الذرع كصف لو فبل يتعلق العقد ٔتعرفتو،
فجهالتو ال تفضي إذل ا١تنازعة.
ُت ببل ِ
بياف ر ِ ِ
سبلـ يف جنس ِ
كل
مث فرع على ىذه ا١تسألة ا١تسألتُت ،فقاؿ( :فلم َ٬تُ ْز اإل ُ
أس ماؿ ٍّ
ً
ً و ً
أس ماؿ كل كاحد منهما ال يصح؛ ألف
منهما) كما إذا أسلم مائة درىم يف يكٌر بػيٌر كيكٌر شعَت كدل يي ٌبُت ر ى
إعبلـ قدر رأس ا١تاؿ شرط فتنقسم ا١تائة على البيػًٌر كالشعَت ابعتبار القيمة كىي تيعرؼ ابلظن فتكوف
٣تهولة.
بياف َّ ِ
(وال بنقدي ِن ببل ِ
سلَم فيو) كما إذا أسلم دراىم كداننَت يف يكًٌر بػيٌور
كل منهما من ا١تُ َ
حصة ٍّ
كقد علم كزف أحد٫تا كدل يعلم كزف اآلخر ال تصح عنده ،فإذادل يعلم أحد٫تا بطل العقد يف حصتو،
فيبطل يف حصة اآلخر؛ الٖتاد الصفقة.
ِِ
ِ
َّمن) كما إذا
(ومكاف إيفاء َسلَ ٍم) أم :يم ٍسلىم فيو إذا كاف (ٟتملو مؤنةً) كالبيػًٌر ك٨توه( .ومثلُوُ الث ُ
ابع ثوابن ٔتيًٌد حنطة مؤجلى وة (واألجرةُ) كما إذا استأجر داران ٔت ٌود مؤج ول (والقسمةُ) كما إذا اقتسما داران
كل منهما
كشرط أحد٫تا على صاحبو أف يعطيو يمد حنطة لزايدة يف نصيبو ،فعند أيب حنيفة :ييشًتط يف وٌ
األصح) احًتز بو عما قيل :يتعُت مكاف
بياف مكاف اإليفاء (وما ال ِٛتْ َل لو يُوفِّ ِيو حيث شاءَ ،وىو
ُّ
العقد(ُ).
كلو شرطا مكاانن لئليفاء يف ىذه الصورة؛
رب
يتعُت؛ ألنو يفيد سقوط خطر الطريق عن ًٌ
كاالستهبلؾ يتعُت لئليفاء اتفاقان(ُ).

قيل :ال يتعُت؛ ألف ىذا الشرط غَت مقيد ،كقيل:
السلىم كىذا ىو األصح(ِ) .ككذا مكاف الغصب

(ُ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ٔٗ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ّْٓ
(ِ) انظر :ا١تراجع السابقة.
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أس ا١تاؿ قبل االفًت ِ
وقبض ر ِ
ط بقائو
اؽ شر ُ
ُ
َ
أس ا١تاؿ قبل االفًت ِ
وقبض ر ِ
ط بقائو) سواء كاف رأس ا١تاؿ ىديٍنان كالدراىم أك عينان كالبقر
اؽ شر ُ
( ُ
َ

كالثوب .كقاال :بياف قدر رأس ا١تاؿ يف الكيلي كالوزين كالعددم ليس بشرط؛ ألهنا صارت معلومة
ابإلشارة فبل ييشًتط إعبلـ قدرىا.

كلو :أف جهالة قدر رأس ا١تاؿ قد تفضي إذل جهالة ا١تػيسلىم فيو أبف ٬تد ا١تػيسلى يم إليو بعض رأس
ً
الرد ،فيفسخ العقد يف ا١تردكد كيبقى يف غَته ،فيكوف ا١تػيسلىم فيو
ا١تاؿ كال يستبدلو رب السلىم يف ٣تلس ٌ
٣تهوالن فيما بقي ،فيجب أف ٭تًتز عنو إبعبلـ قدره(ِ) .فسران السلىم اب١تػيسلىم فيو؛ ألف مكاف العقد يتعُت
ً
إليفاء رأس ا١تاؿ اتفاقان(ّ).
اعلم أف ىذا ا٠تبلؼ مبٍت على ا٠تبلؼ يف مسألة أخرل :كىي أف ا١تػيسلىم إليو إذا كجد يف رأس
ً
الرد ،ككاف ا١تردكد كثَتان بطل عنده ،خبلفان ٢تما٢| .تما| :أهنما افًتقا
ا١تاؿ يزيوفان فردىا كاستبد٢تا يف ٣تلس ٌ
ً
ابلرد ،فإذا افًتقا بعد ً
قبض
عن قبض
و
قبض الزيوؼ صحيح ،كإ٪تا انتقض ذلك القبض | ٌ
صحيح؛ ألف ى
اٞتياد يقع العقد صحيحان .كلو :أف القبض انتقض من األصل ،فكأهنما افًتقا من غَت و
قبض|(ْ) إال أف

يف القليل ضركرة؛ ألف الدراىم ال تنفك عن زيف قليل ،فصح فيو كال ضركرة يف الكثَت فبطل(ٓ) .كحد
القليل عنده :أف يكوف ما دكف النصف كما فوقو كثَت ،كيف النصف عنو ركايتاف(ٔ).
حص ِة َّ
الديْ ِن فقط .ومل َ٬تُ ِز
َسلَ َم مائةً نقداً ومائةً َديْناً على ا١تسلَ ِم إليو يف ُك ِّر بُػ ٍّر بطل يف ّ
ولو أ ْ
كة والت ِ
كالشر ِ
ا١تاؿ قَػ ْبل قَػ ْب ِ
أس ِ
ؼ يف ر ِ
ض ِو ،وا١تُسلَ ِم فيو َّ
َّولية قبل قبضو.
َّص ُّر ُ
الت َ
َ

(ُ) انظر :ابن عابدين ،مرجع سابق ،ج ٓ ص ّْْ

(ِ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص َٗ .ُٗ-ابن ٧تيم ،البحر الرائق ،ج ٔ ص ِِٖٔٔٗ-
(ّ) انظر :ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ّْْ

(ْ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت يف الكل زايدة كردت يف نسخة (ب).

(ٓ) انظر :ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٕ ص ِٗ .ابن عابدين ،مرجع سابق ،ج ٓ ص ّْٓ
(ٔ) انظر :ابن عابدين ،مرجع سابق ،ج ٓ ص ّْٓ
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حص ِة َّ
الديْ ِن فقط) كصح
َسلَ َم مائةً نقداً ،ومائةً َديْناً على ا١تسلَ ِم إليو يف ُك ِّر بُػ ٍّر بطل يف ّ
(ولو أ ْ
السلىم يف حصة العُت .ىذه ا١تسألة ًٌ
ط؛ ألف النقود ال تتعُت يف
متفرعة على أف قبض رأس ا١تاؿ شر ه
العقود ،فينعقد السلىم صحيحان ،مث يفسد يف حصة الديٍن؛ لعدـ قبض رأس ا١تاؿ يف اجمللس ،حىت لو نقد
الديٍن يف اجمللس يصح .ىذا إذا كانت ا١تائتاف من جنس كاحد ،كإف كانت إحدا٫تا داننَت بطل السلىم يف
العُت(ُ) .قيػيًٌد بكوف الديٍن على ا١تػيسلىم إليو؛ ألنو لو
الديٍن كالعُت عند أيب حنيفة ،كقاال :صح السلىم يف ٍ

العقد
كديٍنان على غَته ،كما إذا قاؿ:
"أسلمت إليك ىذه ا١تائة كا١تائة اليت على فبلف" يفسد ي
عينان ى
ي
أسلم ٍ
الكل -كإف نقد الديٍن يف اجمللس-؛ ألف فساده مقارف يف العقد فيتعدل ،كا١تسألة ىكذا مذكورة يف
يف ًٌ
"الكايف"(ِ) ،كعلة فسخو أف تسليم غَت العاقد قد يكوف شرطان فيو.
أس ِ
ؼ يف ر ِ
ا١تاؿ) أبف يعطي بدؿ رأس مالو شيئان آخر لعدـ قبض رأس ا١تاؿ
َّص ُّر ُ
(ومل َ٬تُ ِز الت َ
ِِ
مبيع ،كالتصرؼ يف ا١تبيع قبل
(قَػ ْب َل قَػ ْبضو ،وا١تُسلَ ِم فيو) أبف يعطي بدلو شيئان آخر؛ ألف ا١تػيسلىم فيو ه
ِ
القبض غَت جائز ( َّ ِ
ػجز الشركة كالتولية يف ا١تػيسلىم فيو .صورة الشركة :أبف
كالشركة والتَّولية) أم كما دل تى ي
ك" .كصورة التولية :أف
نصف رأس ا١تاؿ ليكوف
"أع ًطٍت
نصف ا١تػيسلىم فيو لى ى
يقوؿ رب السلى يم آلخرٍ :
ي
ى
ك".
"أع ًطٍت مثل ما
أعطيت ا١تػيسلىم إليو حىت يكوف ا١تػيسلىم فيو لى ى
يقوؿٍ :
ي
وال شراء ٍ
ِ
أس ِ
شيء من ا١تسلَ ِم إليو بر ِ
رب
ا١تاؿ بعد
وأمر ُّ
اإلقالة حىت َ
ُ
يقبضو .ولو َش َرى ُك َّراً َ
الس ِ ِ ِ
صح.
قضاء مل يَ َّ
َّ
لم بقبضو ً

(وال شراء ٍ
ِ
أس ِ
شيء من ا١تُسلَ ِم إليو بر ِ
ضو) يعٍت :لو سلم عشرة
ا١تاؿ بعد
اإلقالة حىت يقب َ
ُ
دراىم يف يكًٌر بػيٌور مث تقايبل السلىم فأراد رب السلىم أف يشًتم برأس ا١تاؿ شيئان قبل القبض دل ٬تز؛ لقولو

(ُ) انظر :ابن ٧تيم ،مرجع سابق ،ج ٔ ص ِّٕ
(ِ) الكايف عند اإلطبلؽ ىو" :الكايف شرح الوايف" ،كبل٫تا لػ :أيب الربكات حافظ الدين النسفي (تَُٕ :ىػ) ،لكنو ٥تطوط،
كا١تسألة مذكورة يف :ابن ٧تيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ج ٔ ص ِّٕ.
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أسلمت فيو قبل اإلقالة أك رأس مالك
ك»(ُ) ،معناه :إال ما
س َمالِ َ
ْخ ْذ إَِّال َسلَ َم َ
َ « :ال َأت ُ
ى
ك ،أ َْو َرأْ َ

بعدىا .كلو كقع السلىم فاسدان(ِ) بفقد بعض شركطو فالشراء برأس ا١تاؿ جائز؛ ألنو ال يكوف [لو] حكم
السلىم ،فصار كسائر الديوف.
(ولو َش َرى ُك َّراً) يعٍت :إذا أسلم يف يكٌور فلما حل األجل اشًتل ا١تػيسلىم إليو من و
وأمر
رجل يكًّرا ( َ
لم ِ
الس ِ
بقبض ِو
ُّ
قضاء) ٟت ًٌقو فاقتضاه رب السل ًم (مل َّ
رب َّ
يصح)؛ ألنو اجتمعت فيو صفقتاف؛ صفقةه
ً
رب السل ًم.
جرت بُت ا١تػيسلىم إليو كابئعو ،كصفقة|جرت بُت | ا١تػيسلىم إليو ك ًٌ

(ُ) اٟتديث هبذا اللفظ ركاه ابن أيب شيبة يف :مصنَّفو (كتاب البيوع كاألقضية ،ابب من كره أف أيخذ بعض ىسلى ًمو كبعضان طعاما ،أثر
رقم ،َََِِ :ج ْ ص َِٕ) عن عبد هللا بن مغفل  موقوفان ،كركاه أيضان عبد الرزاؽ يف :مصنَّفو (كتاب البيوع ،ابب الرجل
يسلف يف الشيء ىل أيخذ غَته؟ ،أثر رقم ،َُُْٔ :ج ٖ ص ُْ) عن ابن عمر-رضي هللا عنهما -موقوفان كذلك.

٭توؿ ،حديث رقم ّْٖٔ) ،كابن ماجو يف :سننو (كتاب التجارات،
كركل أبو داكد يف :سننو (كتاب البيوع ،ابب السلف ال ٌ
و
ىسلى ىم ًيف ىش ٍيء فىبلى يى ٍ
ص ًرفٍوي
ابب من أسلم يف شيء فبل يصرفو إذل غَته ،حديث رقم ِِّٖ) عن أيب سعيد ا٠تدرم  مرفوعان « :ىم ٍن أ ٍ
ً
ً
تج ْتديثو" ،كما قاؿ ا١تنذرم كعبد اٟتق اإلشبيلي ،كاٟتديث أعلو أبوحامت
إذل ىغ ًٍَته» ،كيف سنده" :عطية بن سعد العويف"" :ال ي٭ت ٌ
كالبيهقي كابن القطاف ابلضعف كاالضطراب.
انظر :اإلشبيلي ،عبد اٟتق بن عبد الرٛتن ،األحكاـ الوسطىٖ ،تقيقٛ :تدم السلفي ك صبحي السامرائي (الرايض :مكتبة

الرشدُُْٔ ،ىػُٗٗٓ -ـ) ،ج ّ ص ِٖٕ .الزيلعي ،نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية ،ج ْ ص ُٓ .ابن حجر،
تلخيص اٟتبَت ،ج ّ ص َٔ .العظيم آابدم ،عوف ا١تعبود شرح سنن أيب داود (كهبامشو :هتذيب السنن ،البن القيم) ،ج ٗ ص

ّٕٓ.
(ِ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "فاسد".
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لنفس ِو ،فاكتالو لو ُث ِ
بقبض ِو لو ،ث ِ
السلَ ِم ِ
لنفس ِو.
أمر َّ
مقرضوُ بو َّ
رب َّ
أمر َ
صح .وكذا لو َ
ولو َ
ِ
الس ِ
لم أبم ِرهِ بغيبتِ ِو.
رب َّ
سلَ ُم إليو يف ظرؼ ِّ
ولو كاؿ ا١تُ َ
فإف(ُ) قلت :صفقة ا١تػيسلىم |إليو | سابقػ[ هػة] على شرل ا١تػيسلىم إليو من ابئعو ،فلم يكن ا١تػيسلىم
إليو ابئعان بعد الشرل حىت ٭تتاج إذل كيل؟ قلت :ا١تقبوض يف ابب السلىم [لو] حكم عقد جديد،
فكأهنما جددا ذلك العقد على ا١تقبوض؛ ألف ا١تقبوض غَتي الديٍن فصار ابئعان ما اشًتاه يمكايلةن قبل
الكيل.
صح) يعٍت :إذا استقرض يكًّرا من إنساف فلما طلب ا١تػيػق ًرض اشًتل
ضوُ بو َّ
أمر ُمق ِر َ
(ولو َ
ا١تػيستق ًرض من و
القرض إعارةه حىت ينعقد بلفظها،
ض بقبضو قضاءن ٟتقو صح؛ ألف
ى
رجل يكًّرا كأمر ا١تػيػق ًر ى
ً
كي هل كاح هد للمشًتل.
فكاف
ا١تقبوض ى
عُت ح ٌقو تقديران ،فلم تتحقق الصفقتاف ،فيجب ٍ
ي
ِِ
ِِ
ِِ
رب السل ًم
أمر َّ
رب َّ
السلَ ِم بقبضو لو ،ث لنفسو ،فاكتالو لو ُثَّ لنفسو) يعٍت :إذا أمر ٌ
(وكذا لو َ
بقبضو من ابئ ًع ال يك ًر لو مث بقب ً
ض ًو لنفسو ،فاكتالو للمػيسلىم إليو مث لنفسو :صح؛ لوجود ال ىكٍيل مرتُت ،فبل
ٍ
ٌ

يصَتي ا١تػيسلى يم إليو ابئعان ما اشًتاه يمكايلةن قبل ال ىكٍيل فيصح.

ِ
الس ِ ِ
ِِ
بغي ًبة |
رب َّ
سلَ ُم إليو يف ظرؼ ِّ
رب السل ًم (بغيبتو)|أم ٍ
لم أبم ِره) أم :أمر ًٌ
(ولو كاؿ ا١تُ َ
ًٌ ً
رب السل ًم،
أمرهي تناكؿ ٍ
عينان ٦تلوكةن للمػيسلىم إليو ال ل ًٌ
رب السلم دل يكن قبضان؛ ألف أمره ابلكيل دل يصح؛ إذ ي
٤تاؿ ،فصار ا١تػيسلى يم إليو يمستعَتان للظرؼ منو ،كقد
كج ٍع يل الديٍن يف ظرفو ه
ألف حقو يف الديٍن ال يف ٍ
العُت ،ى
رب السل ًم كما كاف .قيػيًٌد بغيبتو؛ ألنو إذا كاف حاضران صار قابضان،
ىج ىع ىل ى
ملك نفسو فيو ،فيبقى ىديٍن ًٌ
سواء كاف الظرؼ لو أك للمػيسلىًم إليو ،كبو قاؿ أبو الليث(ّ).
(ِ)

(ُ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "كإف".
(ِ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت يف الكل زايدة كردت يف نسخة (ب).
(ّ) ذكر القرشي يف "اٞتواىر ا١تضية" عددان من علماء اٟتنفية ٦تن اشتهر بكنية "أبو الليث" ،منهم أبو الليث السمرقندم (ت:
ّّٕىػ) ،كىو ا١تقصود ىنا يف ىذه ا١تسألة كما يشَت إليو كبلـ ابن عابدين يف "حاشيتو" ،ج ٓ ص َّٓ .
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ٓتبلؼ كيلِ ِو يف ِ
ِ
أو كاؿ البائع يف ظرفِ ِو أو ِ
ظرؼ
ظرؼ بَػ ْيتِ ِو أبم ِر ا١تشًتي مل يكن قابضاً(ُ)،
ُ
الدين والعُت يف ِ
ظرؼ ا١تشًتي :إف بدأ ابلع ِ
ُت كاف قابضاً ،وإف بدأ َّ
ابلديْن
ا١تشًتي أبم ِره .ولو َ
َ
كاؿ َّ ْ َ
ال عند أيب حنيفة.


البائع يف ظرفِ ِو) يعٍت إذا اشًتل من آخر طعامان عينان ،ك ىأمىر ا١تشًتم البائع أف يكيلو يف
(أو كاؿ ُ

ظرؼ البائع ففعل دل يصر قابضان؛ ألف ا١تشًتم صار مستعَتان ظرفو كدل يقبض فبل تصح العارية؛ ألهنا
تربع ،فبل يتم ببل قبض ،فبل يصَت الواقع فيو كاقعان يف يد ا١تشًتم(أو ِ
ظرؼ بَػ ْيتِ ِو أبم ِر ا١تشًتي) يعٍت :لو
ه
أمره أف يكيل كيعزلو يف جانب بيت البائع ،فكاؿ (مل يكن قابضاً) ىذا جزاء لقولو "كلو كاؿ"؛ ألنو ال
ٓتبلؼ كيلِ ِو يف ِ
يد للمشًتم على بيتو؛ ألنو مستعَت دل يقبضِ ( .
ظرؼ ا١تشًتي أبم ِره) يعٍت :لو اشًتل

طعامان من آخر كأمره أف يكيلو يف ظرؼ ا١تشًتم ففعل كا١تشًتم غائب فهو قبض؛ ألف األمر صح ألنو
األمر صار البائع ككيبلن عنو يف إمساؾ الظرؼ،
تناكؿ ملك اآلخر ألنو ىملىك العُت ابلبيع ،فلما صح ي
فصار الظرؼ يف يد ا١تشًتم حكمان ،فصار الواقع فيو كاقعان يف يد ا١تشًتم حكمان.

الدين والعُت يف ِ
ظرؼ ا١تشًتي :إف بدأ ابلع ِ
ُت كاف قابضاً ،وإف بدأ َّ
ابلديْن :ال)
(ولو َ
َ
كاؿ َّ ْ َ
يعٍت :إذا اجتمع العُت كالديٍن؛ أبف اشًتل يكًّرا يمعينان كلو على البائع يكر آخر ىديٍنان(ِ) كىو ا١تػيسلىم فيو،
فدفع رب السلىم الظرؼ كأمره أف ٬تعل العُت كالديٍن فيو ،فإ ٍف بدأ ابلعُت مث ابلديٍن صار ا١تشًتم قابضان
٢تما؛ أما العُت؛ فلصحة األمر فيو ،كأما الديٍن فؤلنو خلطو ٔتالو كٔتثلو يصَت قابضان.
كإف بدأ ابلديٍن مث ابلعُت دل يصر قابضان (عند أيب حنيفة) :أما الديٍن؛ فلعدـ صحة األمر ،كأما
ً
ا١تبيع قبل التسليم إذل ا١تشًتم ،فينتقض
العُت فؤلنو ىخلىط ى
ماؿ ا١تشًتم ٔتاؿ نفسو قبل التسليم يمستهلكان ى
و
ابستهبلؾ
شارىكوي يف ا١تخلوط كإف شاء نىػ ىقض البيع؛ ألف ا٠تلط ليس
البيع .كعند٫تا :إف شاء ا١تشًتم ى
عند٫تا(ّ).

(ُ) يف نسخة (أ) يجعلت ضمن الشرح ،كيف نسخة (ب) يجعلت من ا١تنت ،كىو ا١توافق للمطبوع.
(ِ) يف نسخة (أ) ك (ب)" :دين" ابلرفع ،كا١تثبت أصح لغةن على تقدير أنو حاؿ.

(ّ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص َُٕ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص َّٓ
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ت فتقايبل ،فماتت يف يده بقي وٕتب قيمتُها يوـ ِ
قبضها ولو
ضْ
أسلم أَ َمةً يف ُك ٍّر وقُبِ َ
َ
ُ
|ولو | َ
ِ
اختلف عاقدا
ٓتبلؼ الشرى ابلثَّم ِن فيهما .ولو
صح .وكذا ا١تقايضةُ يف وجهيو.
ماتتُ ،ثَّ تقايبل َّ
َ
لم يف ِ
الس ِ
فالقوؿ َّ
١تدعيهما.
شرط الرداءةِ واألجل،
ُ
َّ


أس ا١تاؿ (فتقايبل ،فماتت
ضْ
أسلم أَ َمةً يف ُك ٍّر وقُبِ َ
ت) أم :ى
(ولو َ
قبض ا١تػيسلى يم إليو األ ىىمةى؛ ألهنا ر ي
يف يده) أم :األىمةي يف يد ا١تػسلىًم إليو (بقي) التقايل (وٕتب) على ا١تػسلىًم إليو (قيمتُها يوـ ِ
قبضها ،ولو
َ
ُ
ي
ي
ى
يي
كقياموي بقياـ ا١تعقود عليو كىو ا١تػيسلى يم فيو
ماتت ُثَّ تقايبل َّ
صح)؛ ألف صحة اإلقالة ي
تعتمد ى
قياـ العقد ،ي
ت إضافةي اإلقالة إليو بعد
كإف كاف ىديٍنان فهو يف حكم العُت حىت دل يػى يج ًز
ي
االستبداؿ قبل قبضو ،فصح ٍ
ً
ً
ردىا ١توهتا ،فيجب عليو رد
العقد يف ا١تػيسلىًم فيو
موهتا ،كإذا انفسخ ي
عاجز عن ٌ
ي
ينفسخ يف األ ىىمة كىو ه
مثل السلىم حىت تصح اإلقالة كتبقى
قيمتها( .وكذا ا١تقايضةُ يف وجهيو) يعٍت :بيع ما يتعُت |ٔتا ي
يتعُت| ي
و
مبيع فيو ،فيكوف العقد قائمان بقياـ أحد٫تا فتصح كتبقى
بعد ىبلؾ أحد العوضُت؛ ألف كل كاحد منهما ه
( ِ
ٓتبلؼ الشرى ابلثَّم ِن فيهما) أم يف الوجهُت ،يعٍت :لو اشًتل أ ىىمةن أبلف مث تقايبل ،فماتت يف يد
ا١تعقود عليو األ ىىمةي ،فبقي العقد
ا١تشًتم ،بطلت اإلقالة ،كلو تقايبل بعد موهتا فاإلقالةي ابطلةه أيضان؛ ألف
ى
الفسخ|(ُ) دل
ببقائها كبطل ٔتوهتا ،فإذا ماتت دل يبق العقد فلم يصح الفسخ لفوات ٤تلًٌو| ،كإذا دل يصح
ي
يبق الفسخ بعد ىبلؾ ٤تلًٌو إذا البقاءي يف غَت ٤تلًٌو مستحيل.
ى

السلَ ِم يف ِ
شرط الرداءةِ) أبف قاؿ ا١تػيسلى يم إليو" :شرطت لك ًرًد ًّاي" ،كقاؿ
(ولو
اختلف عاقدا َّ
َ
رب السلىم" :دل نشًتط شيئان" ،فالقوؿ للمػيسلىًم إليو؛ ألف رب السلىم متعنًٌت يف إنكاره الصحة إذ الظاىر
أف ا١تػيسلى ىم فيو مع ردائتو يربو على رأس ا١تاؿ ،ككبلـ ا١تتعنًٌت -كىو ىمن يينكر ما ينفعو -مردكد .كيف
ً
لرب السلىم عند أيب
م كأنكر ا١تػيسلى يم إليو الشرط أصبلن فالقوؿ ًٌ
عكسو :أبف ادعى رب السلىم شرط الرد ًٌ
حنيفة؛ ألنو يدعى الصحة فكاف القوؿ لو -كإف أنكر خصمو -إذ الظاىر شاى هد لو؛ ألف العقد الفاسد
معصية كالظاىر من حاؿ ا١تػيسلًًم التحرز عن ا١تعصية .كعند٫تا :القوؿ للمػيسلىًم إليو؛ ألنو منكر.

(ُ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت يف الكل زايدة كردت يف نسخة (ب).
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ِ
فالقوؿ َّ
١تد ِعيهما) يعٍت :إذا اختلفا كقاؿ ا١تػيسلى يم إليو" :دل يكن لو أجل" ،كقاؿ رب
واألجل:
(
ُ
لرب السلىم اتفاقان؛ ألف كبلـ ا١تػسلىًم إليو خرج ٥ترج التعن ً
ت ألنو يينكر ما
السلىم" :كاف لو أجل" ،فالقوؿ ًٌ
ي
لرب السلىم ييرجع يف مقدار
ينفعو كىو األجل فتعُت الفساد عوضان لو ،فكاف ابطبلن .كإذا يجعًل ي
القوؿ ًٌ
األجل إليو.
كيف عكسو :أبف ادعى ا١تػيسلى يم إليو األجل كأنكر رب السلىم ،فالقوؿ للمػيسلىًم إليو عند أيب حنيفة،
لرب السلم؛ ألنو يينكر حقان عليو كىو األجل(ُ).
كعند٫تاًٌ :

(ُ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص َُٖ .َُٗ-ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ُّٓ
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[فصل يف االستصناع]



واالستصناعُ ٍ
أبجل َسلَ ٌم تعاملوا فيو أو ال................................،
[فصل يف االستصناع]

(ُ)

ً
(واالستصناعُ ٍ
ك يخفًّا
أبجل َسلَ ٌم) كىو أف يقوؿ للصانع -كا٠تفاؼ مثبلن" :-اصنع رل ًمن مال ى

من ىذا اٞتنس هبذه الصفة بكذا" ،فإف أجل فيو أجبلن معلومان كاف ىسلىمان فتيعترب شرائطو (تعاملوا فيو أو

تعامل فهو
ال) سواء جرل فيو التعامل أك ال عند أيب حنيفة .كعند٫تا :لو ضرب األجل |فيما فيو
ه
(ِ)
قبض رأس ا١تاؿ
عام ىل فيو صار ىسلىمان عندىم حىت ييشًتط ي
استصناعه ،كلو ضرب األجل | فيما ال تى ي
=
كاستقصاءي الوصف كال يكوف فيو خيار الرؤية(ّ).
ٍ
ٍ
أجل فيما يتعامل ٍ
وببل ٍ
صح بيعاً ال ِع َدة.........................،
وقمقمة
كخف
وطست َّ
ُ ُ
(ُ) االستصناع لغة :استفعاؿ من صنعٔ ،تعٌت طلب الصنعة ،يقاؿ "اصطنع فبلف خا٘تان" :إذا سأؿ رجبل أف يصنع لو خا٘تان،
كاستصنع الشيء دعا إذل صنعو ،كالصناعة :ىي حرفة الصانع ،كعملو الصنعة ،كالفاعل صانع.
كيف االصطبلح على ما عرفو بعض فقهاء اٟتنفية (( :ىو عقد على مبيع يف الذمة شرط فيو العمل )) ،كقاؿ ابن ا٢تماـ(( :
ٌ
االستصناع طلب الصنعة كىو أف يقوؿ لصانع خف أك مكعب أك أكاين الصفر :اصنع رل خفا طولو كذا كسعتو كذا أك دستا أم برمة
كعرفتو ٣تلة األحكاـ العدلية
تسع كذا كزهنا كذا على ىيئة كذا بكذا ،كيعطي الثمن ا١تسمى أكال يعطي شيئان ،فيعقد اآلخر معو ))ٌ ،
أبنو (( :مقاكلة مع أىل الصنعة على أف يعملوا شيئان )) .
كأما ٚتهور الفقهاء من ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة فلم يعدكا االستصناع عقدان مستقبلًّ ،كإ٪تا أٟتقوه ابلسلىم ،فتيؤخذ أحكامو
كشركطو عندىم من كبلمهم عن السلىم يف الصناعات.
انظر :ابن منظور ،لساف العرب ،مادة "صنع" ،ج ٖ ص َِٗ .الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج ْ ص ّٗ .ابن ا٢تماـ ،فتح

القدير ،ج ٕ صُُْ .حيدر ،درر اٟتكاـ شرج ٣تلة األحكاـ ،ج ُ ص ُُْ .الدسوقي ،حاشية الدسوقي ،ج ّ ص ِّّ.

الشافعي ،األـ ،ج ْ ص ِِٕ .ِّٕ-ا١ترداكم ،اإلنصاؼ يف معرفة الراجح من ا٠تبلؼ ،ج ُُ ص َُٓ

(ِ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).
(ّ) كعليو :إذا ضرب األجل فيما ال تعامل فيو بُت الناس يكوف ىسلىمان ابالتفاؽ ،كإذا ضرب األجل فيما فيو تعامل يكوف ىسلىمان عند
أيب حنيفة كاستصناعان عند الصاحبُت.
كإذا دل يضرب أجبلن :فإف كاف ٦تا ٬ترم فيو التعامل كاف استصناعان ابالتفاؽ ،كإف كاف ٦تا ال تعامل فيو فهو عق هد فاس هد.

انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ُُٔ .ُُٕ-ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ّّٓ.

حيدر ،درر اٟتكاـ شرج ٣تلة األحكاـ ،ج ُ ص ِْْ.
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االستصناع؛
تصحيحوي ىسلىمان كاستصناعان ،لكنهما رج ىحا
كاٟتاصل :أف ا١تبيع لػما كاف ىديٍنان أمكن
=
ى
ي
إعماالن(ُ) لً
عامل فيو؛ ألنو ال ٯتكن
ت
ال
ما
ٓتبلؼ
ا١تدة،
يف
التعجيل
على
للتأجيل
بل
كٛت
اٟتقيقة
يف
فظو
ل
ى
ن
ى
ي
فح ًمل على السلىم ضركرنة .كىو رج ىح السلىم؛ ألف جوازه ابلكتاب كالسنة كإٚتا ًع
تصحيحو استصناعان ي
االستصناع ابلتعامل ،كفيو شبهة؛ ألنو عند زفر كالشافعي ال ٬توز(ِ).
األيمة ،كجو ياز
ً
ٍ
ٍ
(وببل ٍ
صح بيعاً ال ِع َدة(ّ)) ككاف اٟتاكم الشهيد
وقمقمة
ف
وطست َّ
كخ ٍّ
تعامل ُ
أجل فيما يُ ُ
لكل ك و
يقوؿ" :االستصناعي مواعدةه(ِ) كإ٪تا ينعقد العقد ابلتعاطي ،ك٢تذا يثبت ا٠تيار ًٌ
احد منهما"،
ا١تعدكـ اعتيرب موجودان حكمان؛ للحاجة.
كالصحيح عند اٞتمهور :أنو بيع؛ ألف دمحمان ٝتاه شراءن ك ي
(ُ)

(ُ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "عماال".
(ِ) اختلف الفقهاء يف حكم عقد االستصناع بناءن على اختبلفهم يف تكييفو على قولُت:

القوؿ األوؿ :عدـ جواز عقد االستصناع إذا كاف على غَت كجو السلىم ،كىو رأم ٚتهور العلماء من ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة

كزفر من اٟتنفيٌة.
دليلهم :أنو بيع و
معدكـ كقع على غَت كجو السلىم ،فلم يصح.
ي
القوؿ الثاين :جواز عقد االستصناع ،ابعتباره عقدان مستقبلًّ بذاتو كلو خصائصو كأحكامو ا٠تاصة بو ،كىو مذىب اٟتنفية كبعض
اٟتنابلة.

ً
كل عص ور من غَت نكَت.
دليلهم :ما ثبت من استصناعو  ا٠تامت كا١تنرب ،كابالستحساف القائم على تعامل الناس بو يف ٌ

٣تمع الفقو اإلسبلمي الدكرل يف مؤ٘تره السابع ا١تنعقد ّتدة لعاـ ُُِْ ىػ ا١توافق
ىذا ،كقد رجح القوؿ ّتواز عقد االستصناع ي
ُِٗٗ
انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج ْ ص ّٗ .ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٕ ص ُُْ .ا١توصلي ،االختيار لتعليل ا١تختار،

ج ِ ص ِٓٔ .األصبحي ،ا١تدونة الكربى ،ج ّ ص ُِٕ .الشافعي ،األـ ،ج ْ ص ِِٕ .ِّٕ-ا١ترداكم ،اإلنصاؼ يف

معرفة الراجح من ا٠تبلؼ ،ج ُُ ص َُٓ٣ .تمع الفقو اإلسبلمي الدكرل ،قرارات وتوصيات ٣تمع الفقو اإلسبلمي الدويل ،ص
ِِّ.ِِْ-
كموعدا ،كيكوف ذلك يف ا٠تَت كالشر ،أما
ككعدا
ن
إخبار عن فعل أم ور يف ا١تستقبل ،يقاؿ:كعده األمر ،كبو ،يعده ًعدةن ن
(ّ) الوعد لغة :ه
الوعيد فبل يكوف إال يف الشر.
كاصطبلحان :عرفو ابن عرفة ا١تالكي أبهنا :إخبار عن إنشاء ا١تخرب مع كفاء يف ا١تستقبل.
انظر :ابن منظور ،لساف العرب ،مادة "كعد" ،ج ّ صُْٔ .الرصاع ،شرح حدود ابن عرفة ،ص َٔٓ.
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ِ
ِ
فَػي ْجِرب َّ ِ
مر عنو.
ُ ُ
الصان َع على عملو ،وال يَػ ْرج ُع اآل ُ

صح ،وال
صنعوُ غَتُه ،أو ىو قبل العقد ،فأخ َذهُ َّ
وا١تبيع ىو ُ
العُت ال َع َملُو ،فلو جاء ٔتا َ
ُ
الصان ِع قبل ِ
عام ُل
بيع َّ
رؤية اآلمر ،ولو أخ ُذهُ وترُكوُ ،ومل َّ
يتعُت لو ببل اختيا ِرهَّ ،
َّ ُ
يصح فيما ال يُػتَ َ
فصح ُ

كالثَّوب.


ِ
ِ
(فَػي ْجِرب َّ ِ
مر عنو) أم :ال يرجع ا١تستصنً يع
ُ ُ
الصان َع على عملو)؛ ألنو ابع ما دل يره (وال يَػ ْرج ُع اآل ُ
العقد بينهما الزمان ،كلو كاف ًع ىد نة يصح رجوعو.
عن استصناعو؛ ألنو انعقد ي
نفي لقوؿ أيب يوسف ًمن أف ا١تعقود عليو ىو العمل؛ ألف
وا١تبيع ىو ُ
( ُ
العُت ال َع َملُو) ىذا ه
طلب الصٍنع  -كىو العمل -فتسميةي العقد يدؿ على أف ا١تعقود عليو ىو العمل كاألدًن آلةه
ى
االستصناع ي
يبطل
صنعوُ غَتُه ،أو ىو) أم جاء ٔتا صنعو نفسو (قبل العقد ،فأخ َذهُ َّ
لو (فلو جاء ٔتا َ
صح) كإ٪تا ي
ٔتوت أحد٫تا؛ ألف لو ىشبىهان ابإلجارة ابتداءن حيث طلب العمل.
الصان ِع قَػبل ِ
رؤية
يتعُت
للمستصنًع (ببل اختيا ِرهَّ ،
بيع َّ ْ
(وال َّ ُ
ي
يتعُت لو) أم ال ي
فصح ُ
ا١تعقود عليو ي
ً
ً
ً
العقد دل يتعُت فيو قىػٍبل
ابعوي ًمن غَته صح بيعيوي؛ ألف ى
اآلمر) يعٍت لو ىعملىوي الصان يع ف ىقٍب ىل أف يراه ا١تػيستصنع ى
ً
أيخ ىذه أك يًتىكوي حُت يراه؛ ألنو اشًتل ما دل يره.
اختيا ًرهً (ولو أخ ُذهُ وترُكوُ) أم لل يمستصنع أف ي
يصح فيما ال يػتَعامل كالثَّوب) فإنو ال يطلب من اٟتائك أف ً
ينس ىج لو ثوابن بغىٍزوؿ ًمن عنده،
(ومل َّ
ي
ُ َُ
ط لو قميصان ًمن كًٍرابس ًمن عنده.
كال ييطلب ًمن ا٠تياط لو أف ٮتي ى

(ُ) اٟتاكم الشهيد (تّّْ :ىػ) :ىو دمحم بن دمحم بن أٛتد ،أبو الفضل الػ ىم ٍرىكًزم السلىمي  ،الشهَت ابٟتاكم الشهيد ،العادل الكبَت،
كحفاظيها قاطبةن ،اثر بو اٞتند عند األمَت فلما رأل سعيهم اغتسل كٖتنط كلبس أكفانو كأقبل على الصبلة ف يقتل
ٝتع منو أئمة خراساف ي
كذلك .من كتبو" :الكايف" ك "ا١تنتقى" كبل٫تا يف الفقو.
انظر :القرشي ،اٞتواىر ا١تضية يف تراجم اٟتنفية ،ج ّ ص ُّّ .الزركلي ،األعبلـ ،ج ٕ ص َِ.
(ِ) ا١تواعدة لغة :مفاعلةه من الوعد كالعًدة.
كاصطبلحان :إعبلف شخصُت عن رغبتهما يف إنشاء عقد يف ا١تستقبل تعود آاثره عليهما.

انظرٛ :تاد ،معجم ا١تصطلحات ا١تالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء ،ص ُْٓ.
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مسائل شىت
ِ ِ
بيع ال ِ
مي يف البي ِع كا١تُ ْسلِ ِم إال يف ا٠تم ِر
والس ِ
باع عُلِّ َم ْ
ت أو ال ،وال ِّذ ُّ
َ
ص َّح ُ
كلب والفهد ّ
ِ
زوج مشريَّػتَوُ قبل ِ
كا٠تل َّ
طئت فقد
وا٠تِْنزي ِر
قبضها َّ
صح ،فإف ُو ْ
والشاة يف عقد ا١تُ ْسل ِمَ ،
ومن َّ َ
ِّ
(ُ)
ابعوُ منو مل يبِ ْع يف
ومن َش َرى شيئاً
ض ْ
قُبِ َ
فأقاـ ابئعُوُ بيِّنةً أنَّو َ
وغاب ْ
غيبةً معروفةًَ ،
َ
ت ،وإال فبلَ .
َديْنِو.

(مسائل شىت) ٚتع شتيت كىو ا١تتفرؽ.
ِ ِ
ِ
ماؿ ًٌ
متقوهـ
بيع
ت أو ال) أم سواء أكاف يمعل ىمان أك ال؛ ألنو ه
والس ِ
باع عُلِّ َم ْ
(َ
ص َّح ُ
الكلب والفهد ّ
(ِ)
كا٠تل َّ
والشاة
مي يف البي ِع كا١تُ ْسلِ ِم إال يف ا٠تم ِر وا٠تِْنزي ِر
آلةن لبلصطياد فصح بيعو كالبازم ( .وال ِّذ ُّ
ِّ
ِ
االنتفاع هبما كقد أ ًيمران بًتكهم كما يى ًدينوف.
إابحة
ً
يف عقد ا١تُ ْسل ِم)؛ ألهنم يعتقدكنو ى

زوج مشريَّػتَوُ قبل ِ
صح)؛ ألهنا صارت ٦تلوكةن لو بنفس الشراء ،كا١تلك ا١تطلق
قبضها َّ
(َ
ومن َّ َ
(ّ)
ً
بيع |
للتصرؼ .ككاف
امتنع للغيركر كالنٌكاح ال يىػٍبطيل بو .ك٢تذا ال يصح | ي
القياس جو ىاز بيعها إال أنو ى
ي
ً
ً
ت ،وإال فبل) أم إف دل يطأىا
ضْ
تزكيج اآلبقة (فإف ُو ْ
الزكج (فقد قُبِ َ
طئت) أم ىكطئها ي
اآلبق كيصح ي
يصَت ا١تشًتم قابضان ٢تا بنفس النكاح؛ ألف النكاح
زكجها فبل يكوف ا١تشًتم قابضان ٢تا .ككاف
القياس أف ى
ي
ب يحكمي حىت لو اشًتل أ ىىمةى فوجدىا ذات زكج لو ردىا .كجو االستحساف :أف الوطءى فً ٍع هل ًح ًٌسي
تعي ه
ً
الزكج على الوطء فصار ٔتنزلة
عم يل ىع ىملىوي كال كذلك النٌكاح؛ ألنو حكمي ،كا١تشًتم سلط ى
كالقبض فيى ى
ً ًً
ومن َش َرى شيئاً
فأقاـ ابئعُوُ بيِّنةً أنَّو َ
ابعوُ
بض ذلك الشيءى ( ْ
غيبةً معروفةًَ ،
َ
ف ٍعلوَ ( .
وغاب) قبل أ ٍف يىػ ٍق ى
بديٍنو (مل يُبِ ْع
يبيعوي ى
منو) أم ى
الثمن ،كطلب من القاضي أف ى
ابع ذلك الشيءى من فبلف ،كغاب أف ين يق ىد ى
يف َديْنِو) أم دل يىبً ٍعوي القاضي يف ىديٍن البائع؛ ألنو يتوص يل إذل ح ًٌقو بدكف بيعو ابلذىاب إذل مكاف
ا١تشًتم ،فبل حاجة إذل بيعً ًو.
(ُ) ا١تثبت من نسخة (أ) ،كيف نسخة (ب) "اشًتل".
(ِ) البازم :جنس من الصقور الصغَتة أك ا١تتوسطة اٟتجم.

٣تمع اللغة العربية ،ا١تعجم الوسيط ،مادة "بزا" ،ص ٓٓ.
(ّ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (أ).
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وإف ج ِهل مكانَوُ بِيع .وإف َشرى ِ
وحبسوُ إف
اثناف
دفع ٙتنِوُ ،
وقبضوُ
َ
وغاب واح ٌد ،فللحاض ِر ُ
َ
ُ
َ
ُ َ
وفضة َِ٬ت ِ
ٍ
حصتَوُ .وإف َشرى ِ
أبلف ٍ
مثقاؿ ذَ َى ٍ
نصف ،ويف:
ب
ض َر
الغائب إىل أف أيخ َذ َّ
كل ٌ
َح َ
ُ
ُ
َ
ب من ٍّ
الفضة دراىم وز ُف ٍ
ِ
ِ
ٍ
أبلف من َّ
ِ
الذ ِ
سبعة.
الذىب مثاقي ُل ،ومن
والفضة من
ىب
ُ

يع) أم ابع القاضي العبد يف ديٍن
(وإف ُج ِه َل مكانَوُ) أم مكا يف ا١تشًتم كدل يي ٍد ىر أين ىو (بِ َ
البائع كأعطاه الثمن؛ ألف ملك ا١تشًتم ظهر إبقراره ،فيظهر على كجو أقر بو مشغوالن ْت ًٌقو ،فيظهر ا١تلك
يقدر البائع أف يصل إذل ح ًٌقو فاحتيج إذل بيعو؛ إحياءن ٟتقو ،كا١تشًتم
للغائب مشغوالن ًٌ
ْتق البائع ،فبل ي
ً
يبق حقو يمتعلًٌقان بو .مث إف كاف الثمن
إذا مات يمفلسان كدل يقبض ا١تبيعٓ ،تبلؼ ما بعد القبض؛ ألنو دل ى
الفضل للمشًتم حىت ٭تضر؛ ألنو بى يد يؿ ح ًٌقو ،كإف كاف أنقص :رجع
ك
الثاين أكثر من الثمن األكؿ :ٯتيٍ ىس ى
ي
البائع على ا١تشًتم إذا ظىًفر بو.
ي
ِ
ِ ِ
دفع ٙتنِوُ ،
سوُ
(وإف شرى اثناف) عبدان ( َ
ض ا١تبي ًع ( َ
وغاب واح ٌد ،فل ْلحاض ِر ُ
وقبضوُ) أم ٍقب ي
وح ْب ُ
ً
ا١تبيع عن الغائً ً
ضىر إذل أ ٍف أيٍ يخ ىذ
ض َر
الغائب إىل أف َأيْ ُخ َذ َّ
إف َح َ
ب إذا ىح ى
ُ
س ى
حصتَوُ) أم للحاضر أف ٍ٭تب ى
ً
تربعان؛ إذ ال
ضطر إذل أداء ًحصتً ًو ،فيكوف
اٟتاضر ككيبلن عن صاحبو ال يم ًٌ
حصتىوي اليت أداىا منو؛ ألنو يم ه
ي
ضطىهر يف ٗتليص مالو.
يرجع ٔتا أدل ألنو يم ٍ
ترب ى
كمعَت الرىن ي
ع مع الضركرة ،ي
نصف) أمٜ :تسمائة ً
(وإف َشرى " ِ
أبلف ٍ
ٍ ِ
مثقاؿ(ُ) ذَ َى ٍ
ب ِمن ٍّ
مثقاؿ ذىب
كل
ٌ
ب وفضة" َ٬ت ُ
َ
ا١تثقاؿ إليهما ،فبل رجحا ىف ًأل ً
مثقاؿ و
كٜتسمائة ً
ىحد٫تا على اآلخر ،فاستواي( .ويف:
أضاؼ
فضة؛ ألنو
ى
ى

الفضة دراىم وز ُف ِ
ِ
ىب ِ
" ٍ
أبلف من َّ
ِ
الذ ِ
والف َّ
"مثاقيل"،
سبعة) [قولو]:
الذىب مثاقيل ،ومن
ض ِة" من
ُ
ي
العقد
حاؿ من "مثاقيل" ك"دراىم"؛ ألنو
"دراىم" فاعل٬ :تب .قولو" :من الذىب كالفضة" ه
ى
أضاؼ ى
كل ك و
احد منهما .كقيل :ينبغي أف ييراد يف زماننا ٜتسمائة درىم من
إليهما ،فينصرؼ إذل الوزف ا١تعهود يف ًٌ
ا١تتفاىم [عليو] من كبلـ الناس ،ككز يف
العقد فيو؛ ألنو ا١تعهود
النقد ا١تعركؼ يف ذلك البلد الذم كقع ي
ى
الس ً
بعة دل يبق معهودان ،كال يفهم ذلك يف عرفنا من ً
إطبلؽ اللفظ.
ي
ى
ي
مثقاؿ الشيء مثليوي يف كزنو ،كمقدار ا١تثقاؿ درىم كثبلثة أسباع درىم ،كىو يساكم ابلغرامات ّ.ِْٗٗ :غراـ.
(ُ) ا١تثقاؿ لغة :ي

انظر٣ :تمع اللغة العربية ،ا١تعجم الوسيط ،مادة "ثقل" ،ص ٖٗ .حبلؽ ،اإليضاحات العصرية للمقاييس وا١تكاييل واألوزاف

والنقود الشرعية ،ص َِّ.
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يوسف يَػ ُر ُّد مثل ز ِيفو
ضاءٌ ،وعند أيب
قبض َزيْفاً َ
َ
بدؿ َجيِّ ٍد جاىبلً بو وأَنْػ َف َق أو نَػ َف َق فهو قَ َ
ولو َ
ٍ
ٍ
ابض طَتٌ يف ٍ
بشبكة
كصيد تعلَّ َق
ب فيها ،فهو لآلخذ
ويرجع ّتيِّ ِده .ولو فَػ َّر َ
خ أو َ
ُ
َّس ظَ ْ ٌ
أرض ،أو تكن َ
ودرىم أو سك ٍر نُثِر فوقَ َع على ٍ
ٍ
يعد لو ،ومل َّ
ثوب مل َّ
يكف.
نصبت للجفاؼ،
ْ
َ

ض"
قبض َزيْفاً َ
بدؿ َجيِّ ٍد جاىبلً بو) أم بكونو ىزيٍػ ػ ىفان ،ه
(ولو َ
حاؿ من الضمَت ا١تستكن يف "قىػبى ى
ا١تقبوض من جنس ىح ًٌقو حىت لو
ضاءٌ) عند أيب حنيفة كدمحم؛ ألف
(وأَنْػ َف َق أو نَػ َف َق) أم ىىلىك (فهو قَ َ
ى
تػج ًوز بو يف الصرؼ كالسلًم جاز ،كلو دل يكن من ًجنس ح ًٌقو لكاف استبداالن ببدؿ الص ً
رؼ كالسلًم ،كىو
ي ي ٌى
ويرجع
يوسف يَػ ُر ُّد مثل زي ِفو
بقي حقوي يف اٞتودة كال قيمة ٢تا( .وعند أيب
َ
ُ
حر هاـ ،فوقع بو االستيفاءي كإ٪تا ى
ِ
ا١تقبوض قائمان لو أف يرده
رب الديٍن مرعي يف صفة ملكو كما يف قى ٍد ًرهً ،ك٢تذا لو كاف
ي
ّتيِّده)؛ ألف حق ًٌ
كيرجع ٔتثلو ح ًٌقو(ُ).
ى
ابض طَتٌ يف ٍ
ب) أم جعل لو كناسة كمأكل كيف بعض
(ولو فَػ َّر َ
خ أو َ
َّس ظَ ْ ٌ
أرض ،أو تكن َ
(ِ)
ِِ
ت إليو
مباح ىسبىػ ىق ٍ
النسخ( :تكسر) أم انكسر[ت] رجلو (فيها :فهو لآلخذ) ال ًٌ
لرب األرض؛ ألنو ه
ً
اآلخذ فكاف أحق بو.
يد
ي

لرب األرض كإف دل ييعًد؟ قلت:
الع ىسل يكوف ًٌ
حل يف أرضو فإف ى
فإف قلت :أليس إذا ىعس ىل الن ي
يد ١تن أخذ ،كالعسل ليس و
بصيد ،بل ىو من إنزاؿ األرض كقد صار قائمان
البيض كالفرخ صي هد ،كالص ي
ىىي
ٍ
أبرضو فيكوف اتبعان ٢تا ( ٍ
ودرىم أو ُس َّك ٍر نُثِر فوقَ َع على ٍ
ٍ
ثوب مل
صبت للجفاؼ،
كصيد تعلَّ َق
بشبكة نُ ْ
َ
عد لو) يكوف لآلخذ .ق ػيػػيًٌد بو؛ ألنو لو أ ًيعد الثوب لذلك فهو لصاحب الثوب (ومل َّ
يُ َّ
يكف) فلو أ ى
ىخ ىذهي
بً ىك ًٌفو يكوف لو| ،كهللا أعلم|(ّ).



الص ْرؼ
ابب َّ
َّقابض قبل االفًت ِ
ّتنس أو بغ َِت ٍ
بيع الث ََّم ِن ابلثَّم ِن جنساً ٍ
اؽ.
جنس ،و ُش ِر ُ
ط فيو الت ُ
ىو ُ

(ُ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ُِٗ .َُّ-ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ّّٔ
(ِ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ)" :رجليو".
(ّ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).
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ِ (ُ)

الص ْرؼ
ابب َّ
َّقابض قبل االفًت ِ
ٍ
بيع الث ََّم ِن ابلثَّم ِن جنساً ٍ
اؽ)
ّتنس أو بغ َِت
جنس و ُش ِر ُ
ط فيو الت ُ
(ىو ُ
(ِ)
ب ِاب َّ
ابألبداف؛ لقولو َّ « : 
لذ َى ِ
اؽ ابألبداف؛ ألنو
ب ِمثْ ًبل ِٔتِثْ ٍل ،يَ ًدا بِيَ ٍد »  .كإ٪تا قيدان االفًت ى
الذ َى ُ
(ّ)
العقد؛ لقوؿ
كم ىشيا فرسخان أك قاما يف اجمللس أك أغمي عليهما مث تقابضا قبل االفًتاؽ صح ي
لو قاما ى
(ْ)
ابن عمر -رضي هللا عنهما« :-وإِ ْف وثَب ِمن سط ٍ ِ
ب َم َعوُ»
ْح ،فَث ْ
َ َ َ ْ َ

كبيع الذىب ابلفضة.
(ُ) الصرؼ يف اللغة :فى ٍ
كج ٍودة الفضة ،ي
ض يل الدرىم يف القيمة ،ى
كيف االصطبلح :بيع األٙتاف بعضها ببعض.

انظر :الفراىيدم ،العُت ،مادة "صرؼ" ،ج ٕ ص َُٗ .اٞترجاين ،التعريفات ،ص ُِّ.

(ِ) اٟتديث عند مسلم يف :صحيحو ،مع شرح النووي (كتاب ا١تساقاة ،ابب الصرؼ كبيع الذىب ابلورؽ نقدان ،حديث رقم
ضةُ ِابل ِْفض ِ
ب ِاب َّ
ُٕٖٓ ،ج ٔ ص ُٔ) عن عبادة بن الصامت  قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا َّ « :
لذ َى ِ
بَ ،وال ِْف َّ
َّةَ ،والْبُػ ُّر ِابلْبُػ ِّر،
الذ َى ُ
الشعَِت ِاب َّ ِ
ِ
ْحِ ،مثْ ًبل ِٔتِثْ ٍلَ ،سو ِ
س َو ٍاء ،يَ ًدا بِيَ ٍد ،» ..كتقدـ ص ٗٗ.
ْح ِابل ِْمل ِ
لشع َِتَ ،والت َّْم ُر ِابلت َّْم ِرَ ،والْمل ُ
ًَ
َو َّ ُ
اء ب َ
(ّ) الفرسخ :الفرجة كالطويل من الزماف ليبل أك هناران ،كمقياس قدًن من مقاييس الطوؿ يقدر بثبلثة أمياؿ.
انظر٣ :تمع اللغة العربية ،ا١تعجم الوسيط ،مادة "فرسخ" ،ص ُٖٔ.

(ْ) اٟتديث غريب جدان كما ذكره الزيلعي.

كركل مالك يف :ا١توطأ (كتاب البيوع ،ابب بيع الذىب ابلورؽ عينان كتًٍربان ،حديث رقم ِّّٕ) عن عبد هللا بن عمر  أف عمر
ب ِاب َّ
ابن ا٠تطاب  قاؿ« :الَ تَبِيعُوا َّ
لذ َى ِ
ض َها َعلَى بَػ ْع ٍ
ضَ ،والَ تَبِيعُوا ال َْوِر َؽ ِابل َْوِر ِؽ إِالَّ ِمثْبلً
ب إِالَّ ِمثْبلً ِٔتِثْ ٍل َوالَ تُ ِش ُّفوا بَػ ْع َ
الذ َى َ
ِ
ِ
ِ
يعوا ال َْوِر َؽ ِاب َّ
لذ َى ِ
ض َها َعلَى بَػ ْع ٍ
استَػ ْنظََر َؾ إِ َىل أَ ْف يَلِ َج بَػ ْيػتَوُ فَبلَ
ِٔتِثْ ٍل َوالَ تُ ِش ُّفوا بَػ ْع َ
ب َو ْاآل َخ ُر َانج ٌزَ .وإِف ْ
ضَ .والَ تَبِ ُ
بأَ
َح ُد ُ٫تَا غَائ ٌ
الرَماءُ ُى َو ِّ
الرَاب».
َخ ُ
الرَماءََ .و َّ
اؼ َعلَْي ُك ُم َّ
تُػ ْن ِظ ْرهُ ،إِِّين أ َ

كركل عبد الرزاؽ يف :مصنَّفو (كتاب البيوع ،ابب الصرؼ ،حديث رقم ُِْْٓ ،ج ٖ ص ُُٔ) بسنده عن عمر بن
ؼ أَح ُد ُكم ِمن ص ِ
ِ
اؼ
َخ ُ
استَػ ْنظََرهُ َح َّىت يَ ْد ُخ َل بَػ ْيػتَوُ فَ َبل يُػ ْن ِظ َرهُ فَِإِّين أ َ
احبِ ِو فَ َبل يُػ َفا ِرقُوُ َح َّىت َأي ُ
ْخ َذ َىاَ ،وإِف ْ
ص َر َ َ ْ ْ َ
ا٠تطاب  قاؿ« :إِذَا َ
َعلَْي ُك ُم ِّ
الرَاب».
انظر :الزيلعي ،نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية ،ج ْ ص ٔٓ.
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ٍ
ِ
بيع َّ
الذ ِ
ِ
ِ
ابٞتنس إالَّ مساوايً -وإف اختلفا
اٞتنس
بيع
ىب
َّ
ابلفضة ب َف ْ
وجزاؼ ،ال ُ
ض ٍل ُ
وصح ُ
الص ِ
ض ِو ،فلو ابع ذَ َىباً بفض ٍ
رؼ قبل قَػ ْب ِ
جو َدةً ِ
َّة و َش َرى هبا قَػ ْب َل
ؼ يف ٙت ِن َّ
َّصر ُ
وصياغَػة .وال الت ُّ
َْ
ِ
س َد شراءُ الثَّوب...........................................................
قَػ ْبض َها ثَػ ْوابً فَ َ

ٍ
ِ
ف النػَّو َع ِ
بيع َّ
الذ ِ
ف
ىب
( َّ
ابلفضة ب َف ْ
اف فَبِيعُوا َكيْ َ
وجزاؼ)؛ لقولو « :إ َذا ا ْختَػلَ َ ْ
ض ٍل ُ
وصح ُ
(ُ)
ِ
ابٞتنس إالَّ مساوايً -وإف اختلفا جو َدةً ِ
ِ
ِ
وصياغَة)-؛ لقولو : 
اٞتنس
بيع
َْ
ش ْئػتُ ْم» ( .ال ُ
« َجيِّ ُد َىا َوَرِديئُػ َها َس َواءٌ»(ِ).
الصر ِ
ؼ قَػ ْبل قَػ ْب ِ
ض ِو) أبف أبرأ صاحبو ما عليو أك كىبو لو أك تصدؽ بو
َّصر ُ
(وال الت ُّ
ؼ يف ٙت ِن َّ ْ
َ
كقىبًل اآلخر؛ ألف الرباءة تي ً
العقد لفوات الشرط .كلو دل يقبل ىمن عليو دل
وجب سقو ىط القبض،
فيبطل ي
ى ي
ي
يثبت بقوؿ أحد٫تا بعد صحة العقد( .فلو ابع ذَ َىباً َّ
بفض ٍة و َش َرى
يبطل؛ ألف الرباءة سبب الفسخ كال ي
ِ
س َد شراءُ الثَّوب) كبقي الصرؼ على حالو لو قبضو منو يتم العقد األكؿ؛ ألف
هبا قَػ ْب َل قَػ ْبض َها ثَػ ْوابً فَ َ
االستبداؿ يي ًٌ
عُت.
فوت
اجب يف بدؿ الصرؼ ،ك
ي
القبض ا١تػي ٌى
القبض ا١تػي ٌى
ى
عُت ك ه

ُت يف العقود ىعٍينان كانت أك
فإف قلت :كجب أف ال يفسد البيع يف الثوب؛ ألف الدراىم ال تتع ي
مبيع؛ إذ البيع ال بيد لو من ا١تبيع،
ىديٍنان فانصرؼ ي
العقد إذل يمطٍلى ًق الدراىم؟ قلت :الثمن يف الصرؼ ه
و
ً
كبيع ا١تبيع قبل القبض ال يصح .فإف قلت :لو كاف ىمبًيعان لكاف
ي
فجعل كل كاحد مبيعان لعدـ األكلوية ،ي
)
ّ
(
كجو ،كىو و
كجوٙ ،تن من و
متعيًنان ؟ قلت :مبيع من و
كاؼ لًس ٍل ً
ب اٞتىوا ًز.
ه
ي ٌ
ه
ى

(ُ) تقدـ ٗتر٬تو ص ٗٗ.
(ِ) تقدـ ٗتر٬تو ص ُّٖ.
(ّ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) تكرار عبارة "لو كاف مبيعان ".
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ٍ
ألف ٍ
ابعها
ابع أمةً تَػ ْع ِد ُؿ َ
قيمتُوُ ألف أبلفُت ،ونَػ َق َد من الثَّم ِن ألفاً ،أو َ
ومن َ
َ
درىم مع طوؽ َ
(ُ)
ف نسيئةً ٍ
ُت أل ٍ
أبلف ِ
ٜتسُت
وٗتلص ببل ضرٍرٔ -تا ٍئة ونق َد
ابع سيفاً ِحليتُوُ ٜتسوف-
وألف نقداً  ،أو َ
َ
ُ
ِ
سكت أو قاؿ" :خذ ىذا من ٙتنِهما"،
الفضة
فما نق َد َٙتَ ُن
َ

(ِ)
ابع أمةً تَػ ْع ِ
درىم مع ٍ
ٍ
ألف أبلفُت ونَػ َق َد من الثَّم ِن ألفاً(ّ) ،أو
طوؽ
ألف
ؿ
د
ن
وم
(
ُ
قيمتُوُ ٌ
َ
َ
َ
َ
)
ْ
(
ابعها أبلف ِ
وٗتلص ببل ضرٍرٔ -تا ٍئة ونق َد
ابع سيفاً ِح ْليتُوُ ٜتسوف -
ُت ألفاً نسيئةً وألفاً نقداً  ،أو َ
َ
ُ
ِ
الفضة) ىذا جزاء لقولو" :كمن ابع" .يعٍت يكوف ا١تقبوض حصة الفضة
ٜتسُت(ٓ) :فما نق َد َٙتَ ُن
َ
(سكت) أم :دل يي ًٌبُت ذلك (أو قاؿ" :خذ ىذا من ٙتنِها")؛ ٛتبلن ألمور ا١تسلمُت على الصبلح؛ ألنو
قد ييعبػر اب١تثٌت عن الواحد ٣تازان كما قاؿ تعاذل :نى ًسيىاٍ يحوتىػ يه ىما )ٔ(كالناسي صاحب موسى .

(ُ) يف نسخة (أ) ك (ب)" :نقد" ،كا١تثبت ىو الصحيح لغة.

اٞتمع بُت النقود كغَتىا يف البيع ال يٮترج النقود عن كوهنا صرفان ٔتا يقابلها من الثمن.
(ِ) حاصل ىذه ا١تسائل اليت ستأيت :أف ى
انظر :البابريت ،شرح العناية على ا٢تداية ،ج ٕ ص ُُْ.

ألف مثقاؿ ،مث
أبلفي مثقاؿ كنػى ىق ىد من الثمن ى
(ّ) يعٍت :إذا ابع جارية قيمتها ألف مثقاؿ فضة كيف عنقها طوؽ فضة فيو ألف مثقاؿ ٍ
اجب ًّ
حقا للشرع؛ لكونو بدؿ الصرؼ ،كقبض ٙتن اٞتارية ليس
ٙتن الفضة؛ ألف ى
قبض حصة الطوؽ يف اجمللس ك ه
افًتقا :فالذم نػى ىق ىد ي
بواجب ،كال معارضة بُت الواجب كغَته.
انظر :ا١ترجع السابق.

ألف نسيئةن ك و
(ْ) يعٍت :إذا ابع جارية قيمتها ألف مثقاؿ فضة كيف عنقها طوؽ فضة فيو ألف مثقاؿ أبلفي مثقاؿ و
ألف نقدان فالنقد
ٍ
ابطل يف الصرؼ جائز يف بيع اٞتارية.
ٙتن الطوؽ؛ ألف األجل ه
انظر :ا١ترجع السابق ،ج ٕ ص ُِْ
(ٓ) يعٍت :لو ابع سيفان ٤تلى ٔتائة درىم ً
كح ٍليتو ٜتسوف كدفع من الثمن ٜتسُت ،فإف دفع ساكتان عنهما جاز البيع ككاف ا١تقبوض
حصة اٟتلية ،كإف صرح بذكر٫تا فكذلك ألف االثنُت قد ييراد بذكر٫تا الواحد ،كإف قاؿ عن ٙتن السيف خاصة كقاؿ اآلخر" :نعم" أك
صرؼ فيها.
"ال" ،كتفرقا على ذلك انتقض البيع يف اٟتًلية؛ ألنو ه
انظر :ا١ترجع السابق.
(ٔ) سورة الكهف ،جزء من آية رقم.ُٔ :
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ِ
فإف افًتقا ببل ٍ
صبلً.
ص بَطَ َل أَ ْ
بطل يف اٟتلية فقط ،وإف مل َٗتْلُ ْ
قبض َ

قبض بطل يف ِ
اٟتلية فقط)؛ ألنو صرفو فيو كقد فات شرطو .كصح يف السٍيف
(فإف افًتقا ببل ٍ َ
ص ببل ضرر؛ ألنو أمكن إفراده اب١تبيع( .وإف مل َٗتْلُص) اٟتًٍلية إال بضرور (بَطَ َل
إف كانت اٟتلية تتخل ي
البيع يف السيف؛ ألنو ال يصح إفراده ابلبيع ،كاٞتً ٍذع يف السقف .ىذا إذا كانت الفضة
أَ ْ
صبلً) أم بطل ي
ا١تفردة أ ٍىزيػد ٦تا فيو من الفضة ،فإف كانت مثلو أك أقل منو دل يصح البيع؛ للراب .ككذا دل ييدر؛ الحتماؿ
الراب(ُ).
صح فيما قَػبض فقط ،واشًتكا يف ِ
ابع إانء فض ٍ
اإلانء .وإف
َّة
بعض ٙتنِو ،ث افًتقا َّ
َ َ
وقبض َ
َ
َ
ومن َ َ
بعضوُ أخ َذ ا١تشًتي ابقيو ْتصتِو أو ردَّهُ .ولو استَح َّق بعض ِ
بيعت أخ َذ ما بقي
قطعة نُػ ْقرة ْ
استَ َح َّق َ
ّ
ْ
ُ
ْ َ
بيع در٫ت ِ
ٍ
وبيع ُك ِّر بُػ ٍّر وُك ِّر شع ٍَت ب ُك َّري بُػ ٍّر وُك َّري
ُت ودينا ٍر
ْتصتِ ِو ببل خيا ٍرَّ .
ّ
بدرىم ودينارينُ ،
وصح ُ
ِ
ُت غلَّتُت بدر٫ت ِ
صحيح ودر٫ت ِ
وبيع ٍ
ُت
درىم
ٍ
عشر در٫تاً بعشرة دراىم ودينارُ .
شع ٍَتُ .
وبيع أح َد َ
صحيح ِ
ُت ودرىم غلَّة.

ابع إانء فض ٍ
ض فقط) كبطل فيما دل ييقبض،
َّة
بعض ٙتنِو ،ث افًتقا َّ
صح فيما قَػبَ َ
وقبض َ
َ
(َ
ومن َ َ
الفساد إذل ما بقي؛ ألنو طار[ئ] (ِ) ألنو يصح مث يبطل ابالفًتاؽ قبل القبض .فإف قلت:
كإ٪تا دل يتعد
ي
فيو تفريق الصفة فكاف ينبغي أف ال ٬توز يف بعض اإلانء؟ قلت :التفريق جاء من جهة الشرع ابشًتاطو
ِ
ؼ يكلو.
ص ٍر ه
القبض ال من العاقد؛ كهبلؾ أحد العبديٍن(.واشًتكا يف اإلانء)؛ ألنو ى
بعضوُ) أم :بعض اإلانء (أخ َذ ا١تشًتي ابقيو ّ ِ
عيب
استَ َح َّق َ
(وإف ْ
ْتصتو أو ردَّهُ)؛ ألف الشركة ه
بصػنػٍ وع منو كىو االفًتاؽ قبل التقابض.
يف اإلانء .كدل يثبت ا٠تيار يف ا١تسألة األكذل؛ ألف العيب حصل ي
تحق بػ ْعض قِ ِ
يعت) يعٍت إذا ابع قطعة فضة ال صياغة فيها مث استحق بعضها (أخ َذ
طعة نُػ ْقرةٍ بِ ْ
(ولو ْ
اس َّ َ ُ
(ُ) ألف األصل :أنو إذا بًيع نق هد مع "غَته" و
بنقد من جنسو ال بد أف يزيد الثمن على النقد ا١تضموـ إليو ،حىت يكوف النقد مقاببلن
للنقد كالزائد يقابل "الغَت" فينتفي الراب.
انظر :ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٕ ص ُِْ .البابريت ،شرح العناية على ا٢تداية ،ج ٕ ص ُّْ.
(ِ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "ألنو يصح طار".
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ْتصتِ ِو) أم بقسطو من الثمن (ببل خيا ٍر)؛ ألف الشركة ليست و
بعيب فيها؛ ألهنا ال تنتقض
ما بقي ّ
استى ىحق قبلو فلو ا٠تيار؛ لتفرًؽ الصفقة عليو قبل
استى ىحق ه
بعض بعد قبضها ،فأما إذا ٍ
ابلتبعيض .ىذا إذا ٍ
التماـ.
بيع در٫ت ِ
ٍ
وبيع ُك ِّر بُػ ٍّر وُك ِّر شع ٍَت ب ُك َّر ْي بُػ ٍّر وُك َّر ْي شع ٍَت،
ُت ودينا ٍر
( َّ
بدرىم ودينارينُ ،
وصح ُ
ِ
صحيح ودر٫ت ِ
وبيع ٍ
ُت غلَّةً) كىي ما يرده بيت ا١تاؿ
درىم
ٍ
عشر در٫تاً بعشرة دراىم ودينارُ ،
ُ
وبيع أح َد َ
ُت صحيح ِ
كأيخذ التجار (بدر٫ت ِ
ُت ودرىم غلَّة) أبف جعل كل جنس ٓتبلفو؛ تصحيحان للعقد.
ِ
وبيع َمن عليو عشرةُ در ٍ
وتقاصا العشرَة
ينار
ّ
اىم ٦تَّن ىي لو ديناراً هبا مطلقة إف َ
ُ
دفع ال ّد َ
ابلعشرة.

فإف قلت :إنو قابى ىل الكل ابلكل ،فتكوف األجزاءي مقابلةن ابألجزاء على سبيل الشيوع ،كيف صرؼ
=
اٞتنس إذل خبلفو تغيَت لكبلمو ،كالتغيَت للتصحيح غَت جائز؛ كما لو ٚتع بُت عبده كعبد غَته كقاؿ:
"بعتك أحد٫تا" ال يصح كإف أمكن تصحيحو بصرفو إذل عبده ،ككذا لو ابع در٫تان كثوابن بدرىم كثوب مث
العقد يف الدرىم كإف أمكن تصحيحو بصر ً
ؼ الدرىم إذل الثوب
افًتقا عن اجمللس قبل القبض بطل ي
ي ي ىٍ
كالثوب إذل الدرىم؟
قلت :العقد يقتضي مطلق ا١تقابلة ال مقابلة الفرد ابلفرد ،كلكن ىٖتىملها فتيحمل عليو؛ تصحيحان
لتصرفو،كما ي٭تمل على اجملاز ،كىذا ليس بتغي وَت لكبلمو ،بل ي
تعيُت أحد ى
ا﵀تملى ٍُت كإف كاف فيو تغيَتي
كصفو كىو بطبلف صفة الشيوع ال أصلو؛ إذ م ً
ً
وجبو األصلي ي ً
الكل .كلو ابع
ي
الكل ٔتقابلة ًٌ
ثبوت ا١تلك يف ًٌ
دينارين بدينارين فقبض كل كاحد منهما ديناران يصح العقد فيو كلو قوبل األجزاء ابألجزاء ١تا صح؛ ألف
جائز؛ كما لو ابع عبدان أبلف درىم
ا١تقبوض يكوف مقابىبلن اب١تقبوض كغَته ،كتقييد الكبلـ للتصحيح ه
البيع إذل
أركج :ي٭تمل عليو؛ تصحيحان لتصرفً ًو .كفيما
ي
استشهدت أيضيف ي
كيف البلد نقود ٥تتلفةه بعضها ي
ً
ً
ٔتحل العقد .كيف ا١تسألة الثانية :كقع العقد
غَت ا١تػيعُت فبل ينعقد على العُت للتنايف ،كغَت ا١تػيعُت ليس ًٌ
اٞتنس إذل خبلفو ليبقى
صرؼ
صحيحان كالفساد بعد الصحة يعارض االفًتاؽ ال عن قبض .فإف قلت :يي ي
ي
موىوـ ٞتواز أف يتقابضا يف اجمللس ،كىذا
صحيحان ،كما ييصرؼ ىنا لينعقد صحيحان؟ قلت:
الفساد ٙتػ ػةى
ي
ه
ً
ا١تتحق ًق ال ا١توىوـ.
ؼ
ص ًر ى
يمتى ىح ٌق هق فى ي
اٞتنس إذل خبلفو لدفع ى
ي
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وبيع) ىذا معطوؼ على "بيع در٫تُت" ( َمن عليو عشرةُ در ٍ
اىم ٦تَّن ىي لو) أم :من الدائن
( ُ
ِ
وتقاصا
ينار
ّ
الذم العشرة لو (ديناراً هبا مطلقة) أم ابلعشرة ا١تطلقة" .ديناران" مفعوؿ "بيع" (إف َ
دفع ال ّد َ
العشرةَ ابلعشرة) بعد دفع الدينار ،كلو أضاؼ بيع الدينار إذل الديٍن أبف قاؿ" :بعتيك الدينار ابلعشرة
اليت علي" فهو جائز أيضان فتسقط العشرة عن ذمة ىمن ىي عليو.

كىنا فصل آخر :كىو أف يبيع الدينار بعشرة ،مث ٖتدث ١تشًتم الدينار عشرةه على ابئع الدينار-
أبف ابع ثوابن منو بعشرة -فتقاصا جاز؛ ألف حكم الديٍن البلحق كالديٍن السابق.
رىم الفضة وعلى ال ِّدينا ِر ال َّذ ِ
ب على ال ِّد ِ
بيع
ضةٌ
ىب ،فهما ف ّ
وذىب حكماً ،فلم َ٬تُ ْز ُ
ٌ
فإف غَلَ َ
ا٠تالصُت بو ،وال بيع ِ
ٍ
الغش فهما يف حك ِم
بعض ِو
ب عليهما ِّ
ُ
ببعض إال متساوايً وزانً ،وإف غَلَ َ
ِ
ِ
ا٠تالصة على وجوهِ ِ
ِ
َع ْرض ِ
ِ
القبض يف
بشرط
صح
السيف
ض ِة
وّتنس ِو متفاضبلً َّ
حلية َّ
ُت ،فبيعُوُ ابلف ّ
ُ
اجمللس.

رىم الفضة وعلى ال ِّدينا ِر َّ
الذ ِ
ب على ال ِّد ِ
٬تز
ضةٌ
ىب ،فهما ف ّ
وذىب حكماً ،فلم ْ
ٌ
(فإف غَلَ َ
بيع ا٠تالِصة بو) أم اب١تغشوش (وال بيع ِ
ٍ
الغش
بعض ِو
ب عليهما ِّ
ُ
ُ
ببعض إال متساوايً وزانً ،وإف غَلَ َ
ضِْ
فهما يف ِ
ُت) يعٍت :إذا كاف الص ٍف ير أك النحاس ىو الغالب كاف يف حكم الص ٍف ًر أك النحاس
حكم َع ْر َ
حىت ال بياع ابلص ٍف ًر أك النحاس إال مثبلن و
ٔتثل يىدان بيود.
ِ
(فبيعُوُ) ىذا تفريع لقولو" :فهما يف حكم عرضُت" .أم :بيع ا١تغشوشة ( َّ
ا٠تالصة على
ابلفض ِة
وجوهِ ِ
السيف) إف كاف ا٠تالص أكثر ٦تا يف ا١تغشوشة جاز ليكوف قدرىا ٔتثلها كالزائد ابلغش،
حلية َّ
ُ
على مثاؿ بيع الزيت ابلزيتوف .كإف كاف ا٠تالص ٔتثل ذلك أك أقل أك ال ييدرل :ال ٬توز كما يف ًحلية
السيف .كيف "شرح األقطع"(ُ) :ىذا إذا عيرؼ أف الفضة يٕتمع عند إذابة ا١تغشوشة كال ٖتًتؽ ،كأما إذا
عيرؼ أهنا ٖتًتؽ فبل ٬توز بيعها ّتنسها متفاضبلن .كأما متساكم الغش كالفضة فكغالب الفضة يف التبايع

(ُ) ىو شرح أبو نصر ا١تعركؼ ابألقطع على "٥تتصر ال يقدكرم".
كأبو نصر األقٍطع (تْْٕ :ىػ) :ىو أٛتد بن دمحم بن دمحم أبو نصر ا١تعركؼ ابألقطع أحد شراح ا١تختصر ،درس الفقو على
ث فظهرت على اٟت ىد ً
مذىب أ ى حنيفة علي أيب اٟتسُت القدكرم حىت برع فيو ،كقرأ اٟتساب حىت أتقنو ،كاتفق أنو ماؿ إذل ح ىد و
ث
ى
ى
سرقة فاهتم أبنو شاركو فيها ف يقطعت يده اليسرل .كقيل :إف يده قي ًطعت يف ً
حرب كاف بُت ا١تسلمُت كالتتار ،كهللا أعلم.
انظر :القرشي ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية ،ج ُ ص ُُّ
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ً
ش يف الصرؼ حىت إذا بيعت ّتنسها متفاضبلن
ٙتن ،ككغالب الغ ًٌ
حىت ال يينت ىقض العقد هببلكها ألهنا ه
صح) صرفان للجنس إذل خبلفو؛ ألنو يف حكم شيئُت فضة ك٨تاس ( ِ
جاز(ُ)ِ ( .
بشرط
وّتنس ِو متفاضبلً َّ
ِ
القبض يف اجمللس)؛ لوجود الفضة من اٞتانبُت ،كمىت يشرط القبض يف الفضة اعتيًرب يف النحاس؛ لعدـ

٘تيزه(ِ).


ابلفلوس الن ِ
ِ
وإف شرى َّ
ت بَطَ َل.
ابلدراىم ا١تغشوشة أو
َّافقة َّ
س َد ْ
صح ،فإف َك َ
ابلفلوس الن ِ
ِ
(وإف شرى َّ
صح)؛ ألهنا لػما صارت
ابلدراىم ا١تغشوشة أو
َّافقة) أم :الرائجة ( َّ

يعطي غَتىا كإ ٍف
ٙتنان ابالصطبلح أخذت حكم النقود ا١توضوعة للثمنية ،فبل ي
تتعُت يف العقد ،كلو أف ى
عيػنىها (ّ).
(ُ) انظر :داماد أفندم٣ ،تمع األهنر يف شرح ملتقى األْتر ،ج ّ ص ُٕٔ.
(ِ) ا١تثبت من نسخة (أ) ،كيف نسخة (ب) "٘تييزه".
(ّ) الفلوسٚ :تع فىػ ٍلس :كىي عملة يتعامل هبىا مضركبة من غَت الذىب كالفضة ،كالفلوس يف النظر الفقهي نقد ابالصطبلح ال
اب٠تلقة؛ ألف قيمتها ليست ذاتية كا١تسكوكات الذىبية كالفضية بل ىي مفًتضة مصطلح عليها بُت الناس.
كلقد اختلف الفقهاء يف اعتبار الفلوس الرائجة أٙتاانن على ثبلثة أقواؿ:
 القوؿ األكؿ :األصح عند الشافعية ،كالصحيح عند اٟتنابلة ،كىو قوؿ الشيخُت – أيب حنيفة كأيب يوسف -من اٟتنفية،كقوؿ عند ا١تالكية :أهنا ليست أٙتاانن ربوية كأهنا كالعركض.
 القوؿ الثاين :قوؿ دمحم من اٟتنفية ،كقوؿ عند ا١تالكية ،كمقابل األصح عند الشافعية ،كمقابل الصحيح عند اٟتنابلة :أهناأٙتاف كالنقود.
 القوؿ الثالث :كىو قوؿ للمالكية :أهنا كسط بُت العركض كالنقود ،فهي كالنقد يف ٨تو الصرؼ كالراب ،كىي كالعركض يفغَت ذلك ،كعلى ىذا القوؿ يكره التفاضل عند بيع الفلوس ّتنسها متفاضبلن من غَت ٖترًن ،كالكراىة تنزيهية عن الراب
كتستحب شركط الصرؼ.
٣تمع اللغة العربية ،ا١تعجم الوسيط ،مادة "فلس" ،ص ََٕٛ.تاد ،معجم ا١تصطلحات ا١تالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء ،ص

ّٓٓ  .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص َُّ .العدكم ،علي الصعيدم ،حاشية العدوي على كفاية الطالب الرابين
على رسالة ابن أيب زيد القَتواين للمنويفٖ ،تقيق :أٛتد ٛتدم إماـ ،ط ُ (القاىرة :مطبعة ا١تدينَُْٗ ،ىػ ُٖٗٗ -ـ) ج ّ ص

ِْٗ .النوكم ،روضة الطالبُت وعمدة ا١تتقُت ،ج ّ ص َّٖ .النوكم ،اجملموع شرح ا١تهذب ،ج ٗ ص ِٖٗ .ابن قدامة،
ا١تغٍت ،ج ٔ ص ٗٓ.
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ت) قبل تسليمها (بَطَ َل) عند أيب حنيفة .كحد الكساد :أف ال يركج يف بلد
س َد ْ
(فإف َك َ
العاقديٍن .قيػيًٌد ابلكساد؛ ألهنا إذا رخصت ال يبطل فيطالبو ٔتا كرد العقد عليو بذلك العيار الذم كاف
كقت البيع ،كذا يف "الفوائد الظهَتية(ُ)"(ِ) ألف الثمنية ثبتت ٢تا بعارض االصطبلح فإذا كسدت رجعت
=
تبق ٙتنان فبطل البيع.
إذل أصلها كدل ى


ْ ِ
ب مثلُها.
ولو
استقرض فلوساً
َ
فكسدت َ٬ت ُ

= كقاال :ال يبطل؛ ألف الثمن تعلق(ّ) ابل ًٌذمة ،كالكساد ىعىرض على األعياف ،كلػما دل يتمكن من
ٕتب قيمتو؛ فعند أيب يوسف قيمتو يوـ العقد ،كعند دمحم قيمتو يوـ ترؾ الناس
تسليم الثمن بكساده ي
ا١تعاملة.
ْ ِ
ب مثلُها) إف كانت ىالكةن ،كعينيها إف كانت قائمةن عند أيب
(ولو
استقرض فلوساً
َ
فكسدت َ٬ت ُ
ً
ا١تردكد ليس بثمن،
حنيفة ،كقاال٬ :تب رد قيمتها؛ ألنو تعذر ردىا كما قىػبى ى
ضها؛ ألف ا١تقبوض كاف ٙتنان ك ي
ا١تردكد يف القرض يجعً ىل
فتجب قيمتيها يوـ القبض عند أيب يوسف ،كيوـ الكساد عند دمحم .كلو :أف
ى
ي
(ْ)
عُت ا١تقبوض كإال تلزـ ً
جنس و
مبادلة و
ّتنس نسيئةن ،كىو حراـ .
ٍى
ي
(ُ) يف نسخة (أ) ك (ب)" :الظهرية".
(ِ)"الفوائد الظهَتية" لػ ظهَت الدين البخارم (ت619 :ق) :دمحم بن أٛتد بن عمر القاضي ،لو فوائد على "اٞتامع الصغَت" للحساـ
الشهيد تسمى "الفوائد الظهَتية".
انظر :القرشي ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية ،ج ّ ص ٓٓ

(ّ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "ال تعلق".
معلوما مث كسد قبل األداء ،أك
(ْ) لو اشًتل شخص سلعة ما بنقد ٤تدد معلوـ ،مث كسد ذلك النقد قبل الوفاء ،أك استداف ن
نقدا ن
كجب يف ذمتو ا١تهر ا١تؤجل من نقد ٤تدد ،مث كسد قبل حلولو ،فماذا ٬تب على ا١تدين يف كل تلك اٟتاالت؟ اختلف الفقهاء يف
ذلك على أربعة أقواؿ:
 القوؿ األكؿ :أليب حنيفة  ،كىو أف النقد الذم كسد إذا كاف ٙتننا يف بيع ،فإنو يفسد العقد ،ك٬تب الفسخ ماداـ ٦تكننا؛ ألنوكاسدا.
مهرا مؤجبلن فيجب رد مثلو كلو كاف ن
ابلكساد خرج عن كونو ٙتننا .أما إذا كاف ديننا يف قرض أك ن
 القوؿ الثاين :أليب يوسف من اٟتنفية كاٟتنابلة :كىو أنو ال ٬تزئ رد ا١تثل بعد ما كسد ،ك٬تب على ا١تدين رد قيمة النقدالذم كقع عليو العقد – يوـ التعامل – من نقد آخر.
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فلوس أو قَت ِ
ِ
ِ
بنصف ِ
فلوس أو ِ
اط ٍ
دانق ٍ
درىم ٍ
بنصف
ومن َش َرى
فلوس َّ
صح وعليو ما يُباعُ
َ
دانق ،أو قَت ٍ
ِ
اط منها .ولو قاؿ ١تَن أعطاه در٫تاً" :أعطٍت ِ
ٍ
وبنصف ِو نصفاً إالَّ
درىم ،أو ٍ
بنصف ِو فلوساً
صبلً.
البيع أَ ْ
فس َد ُ
حبَّةً" َ

(ُ)
فلوس ،أو قَت ِ
ِ
بنصف ِ
فلوس ،أو ِ
ٍ
ٍ
اط(ِ)) كىو نصف عشر ا١تثقاؿ
دانق
درىم
ومن َش َرى
(َ
دانق ،أو قَت ٍ
ِ
بنصف ٍ
درىم ،أو ٍ
ٍ
اط منها) أم :من
(فلوس َّ
صح ،وعليو) أم :على ا١تشًتم (ما يُباعُ
الفلوس ،بياف لقولو" :ما يباع" ،كما ييباع بنصف درىم كغَته من الفلوس معلوـ عند الناس فصار كأنو
صرح بقدر الفلوس.

ِِ
ِِ
صبلً)
البيع أَ ْ
فس َد ُ
(ولو قاؿ ١تَن أعطاه در٫تاً" :أعطٍت بنصفو فلوساً وبنصفو نصفاً إالَّ حبَّةً" َ
يف الكل عند أيب حنيفة؛ ألف معناه "أعطٍت ً
بنصف ًو فضةن تيساكم نصف درىم إال حبةن" فيكوف الراب؛ ألنو
الفساد يسرم إذل بيع الفلوس .كقاال :البيع جائز يف
ابع الفضة ابلفضة يمتفاضبلن كزف اٟتبة كىذا
ي

 القوؿ الثالث  :﵀مد بن اٟتسن الشيباين من اٟتنفية :كىو أنو ٬تب على ا١تدين رد قيمة النقد الذم كقع عليو العقد منالنقد اآلخر كقت الكساد  ،أم يف آخر نفاقها ،كىو آخر ما تعامل الناس هبا.
 القوؿ الرابع :للشافعية كا١تالكية على ا١تشهور :كىو أف النقد إذا كسد بعد ثبوتو يف الذمة كقبل أدائو ،فليس للدائن سواه،قرضا أك ٙتن مبيع أك غَت ذلك.
كيعترب ىذا الكساد كجائحة نزلت ابلدائن ،كال فرؽ يف ذلك بُت أف يكوف الدين ن
ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ُْٓ .ُٓٓ-ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ََْ .الدسوقي،

حاشية الدسوقي ،ج ّ ص ٕٔ .النوكم ،اجملموع شرح ا١تهذب ،ج ٗ ص َِٔ .ابن قدامة ،ا١تغٍت ،ج ٔ ص ِْْ.
(ُ) الدانق -ابلفتح كالكسر :-قَتاطاف ،كىو يساكم سدس درىم ،كاٞتمع دكانق كدكانيق.

كالدانق ابٟتساب ا١تعاصر يساكم تقريبان :عند اٟتنفية )َ.ُِٓ( :جراـ ،كعند ٚتهور الفقهاء )َ.ْٗٔ( :جراـ.

انظر :ا١تطرزم ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب ،مادة "دنق" ،ج ِ ص ِٔٗٚ .تعة ،ا١تكاييل وا١توازين الشرعية ،ص ِْ

(ِ) القَتاط :معيار يف الوزف كيف ا١تقياس ،اختلفت مقاديره ابختبلؼ األزمنة ،كيف كزف الذىب خاصة :ٯتثل جزءان من أجزاء الدينار
يساكم ثبلث قمحات من الشعَت كابٟتساب ا١تعاصر :عند اٟتنفية )َ.ُِِٓ( :جراـ ،كعند ٚتهور الفقهاء )َ.ُُٕٕ( :جراـ.
انظر٣ :تمع اللغة العربية ،ا١تعجم الوسيط ،مادة "قرط" ،ص ِٕٕٚ .تعة ،ا١تكاييل وا١توازين الشرعية ،ص ِّ
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الفلوس؛ ألف فساده غَت سا ور عند٫تا(ُ)ِ ( .
نصف ِ
درىم ٍ
فلوس)
ٓتبلؼ) متعلًٌق بقولو" :فسد" "(أعطٍت َ
ابٞتر صفة درىم | :أم درىم |(ِ) ىو فلوس ،ك٬توز ابلنصب على أنو صفة( .ونصفاً إال حبَّةً"
صف إال حبَّةً ٔتثلِ ِو) أم :إبزائو يف الفضة من الدرىم (وما بقي ابلفلوس) يعٍت :تكوف الفلوس إبزاء
فالنِّ ُ

ما بقي من الدرىم.


ِ
الفلوس فق ْط.
ص َّح يف
ولو َّ
كرر" :أعطٍت" َ

ِِ
ِِ
صبلً)
البيع أَ ْ
فس َد ُ
(ولو قاؿ ١تَن أعطاه در٫تاً" :أعطٍت بنصفو فلوساً وبنصفو نصفاً إالَّ حبَّةً" َ
يف الكل عند أيب حنيفة؛ ألف معناه "أعطٍت ً
بنصف ًو فضةن تيساكم نصف درىم إال حبةن" فيكوف الراب؛ ألنو

الفساد يسرم إذل بيع الفلوس .كقاال :البيع جائز يف
ابع الفضة ابلفضة يمتفاضبلن كزف اٟتبة كىذا
ي
الفلوس؛ ألف فساده غَت سا ور عند٫تا(ّ)ِ ( .
نصف ِ
درىم ٍ
فلوس)
ٓتبلؼ) متعلًٌق بقولو" :فسد" "(أعطٍت َ
ابٞتر صفة درىم | :أم درىم |(ْ) ىو فلوس ،ك٬توز ابلنصب على أنو صفة( .ونصفاً إال حبَّةً"
صف إال حبَّةً ٔتثلِ ِو) أم :إبزائو يف الفضة من الدرىم (وما بقي ابلفلوس) يعٍت :تكوف الفلوس إبزاء
فالنِّ ُ
ما بقي من الدرىم.

كتاب الكفالة
ض ُّم ِذ َّم ٍة إىل ِذ َّم ٍة يف ا١تُ ِ
طالبة ال يف َّ
األصح.
الديْن ،ىو
ىي َ
ّ

(ٓ)
كتاب الكفالة

(ُ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص َُٔ .البابريت ،شرح العناية على ا٢تداية ،ج ٕ ص َُٔ .ابن
عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص َّْ

(ِ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).

(ّ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص َُٔ .البابريت ،شرح العناية على ا٢تداية ،ج ٕ ص َُٔ .ابن
عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص َّْ

(ْ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).
(ٓ) الكفالة لغةن :الضم قاؿ هللا تعاذل  :ىكىكفلى ىها ىزىك ًراي [ سورة آؿ عمراف :جزء من آية ّٕ] أم :ضمها إذل نفسو .يقاؿ :ىك ىف ىل بًًو ىك ٍفبلن كيكفوالن
ً
يل :الض ًام ين.
ككفالةن ،كال ىكافً يل :الذم يى ٍك يف يل ن
إنساان يػى يعوليوي ،كال ىكف ي
كاصطبلحان :عرفو اٟتنفية ٔتا ذكر يف الشرح.
217

ِ
ا١تطالبة ال يف َّ
احًتز بو عما قالو بعض
الديْن ،ىو
ض ُّم ِذ َّم ٍة إىل ِذ َّم ٍة يف
ُّ
(ىي َ
األصح) ي
ا١تشايخ من أهنا ىي الضم يف الدين ،كىو مذىب الشافعي(ُ)؛ ألنو لو دل يثبت الدين دل تثب ً
ت ا١تطالبة؛ إذ
ٍ
ٍ
ي
ا١تطالبةي فرع الديٍن ،ك٢تذا لو كىب الديٍ ىن من الكفيل صح كىبةي الديٍ ًن ًمن غَت ىمن عليو الديٍ ين ال تصح.
=
ت بِنَػ ْف ِس ِو" و٨توىا ٦تَّا يُعبَّػ ُر بو عن
وىي ضرابف :ابلنَّفس ،وا١تاؿ .فاأل ََّو ُؿ ينعقد ب ػ" :تَ َك َّف ْل ُ
ِ
بدنِو،
علي" ،أو " َّ
وبنصفو ،وبثُػلُثِو ،وبػ " َ
ض ِم ْنػتُوُ" ،أو " َّ
ويلزموُ
إيل" ،أو "أان بو زعيم" ،أو "قبيل"ُ .
ِ ِِ
ِ
ِ
ب ا١تَ ْك ُف ُ
إح َ
عُت َ
لزموُ
٭تبسو اٟتاكم ،وإف َّ َ
ْ
وقت التَّسليم َ
ضُ
ار ا١تَ ْك ُفوؿ بو إِ ْف طَلَ َ
وؿ لَوُ ،فَإ ْف َملْ ُْ٭تض ْرهُ ُ
ذلك.


كعند ا١تالكية :ىو شغل ذم وة أخرل ابٟتق.
و
حق و
اثبت يف ذمة الغَت أك إحضار ىمن ىو عليو أك ع و
مضمونة.
ُت
عند الشافعية ىو :التزاـ وٌ
كعند اٟتنابلة :التزاـ ما كجب على غَته مع بقائو كما قد ٬تب.

انظر :اٞتوىرم ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،مادة "كفل" ،ج ٓ ص ُُُٖ .ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي،

ج ٕ ص ُّٔ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ُْْ .الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت ،ج ّ ص

َُٓ .الشربيٍت ،مغٍت احملتاج ،ج ِ ص ِٗٔ .البهويت ،الروض ا١تربع شرح زاد ا١تستقنع ،ص ِٖٔ.
(ُ) اختلف الفقهاء يف األثر الذم يًتتب عليو الضمافٔ :تعٌت ىل يًتتب على الضماف الضم بُت ذمة ا١تضموف عنو كالضامن يف
الديٍن أـ يف ا١تطالبة فحسب؟
ٚتهور العلماء :أف الضماف يثبت بو اٟتق يف ذمة الضامن مع بقائو يف ذمة ا١تضموف عنو ،كال تربأ بو ذمة ا١تضموف عنو،

كلصاحب اٟتق مطالبة ىمن شاء منهما يف اٟتياة كبعد ا١توت ،كقاؿ مالك يف ركاية عنو :ال ييطالىب الضامن إال تعذرت مطالبة ا١تضموف
عنو.
بعض اٟتنفية :أف الضماف ىو الضم لذمة الضامن مع ذمة ا١تضموف عنو ،إال أف الضم إ٪تا ىو الضم يف ا١تطالبة فقط ال يف الديٍن.
كا٠تبلؼ يف ا١تسألة نظرم ،كليست لو ٙترة حقيقية -كما رجحو بعض الباحثُت ا١تعاصرين-؛ التفاؽ اٞتميع على أف الديٍن كاح هد،
بديٍن كاحد.
كأف الديٍن الذم على الضامن ىو الذم على األصيل ال غَته كالذمتاف مشغولتاف بو كالرىنُت ى
انظر :ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ُْْ .الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت ،ج ّ ص ُِٓ.

الشربيٍت ،مغٍت احملتاج ،ج ِ ص ِِٖ .ابن قدامة ،ا١تغٍت ،ج ٕ ص ْٖ .ٖٔ-ا١توسى ،د .دمحم بن إبراىيم ،نظرية الضماف
الشخصي (الكفالة)( ،الرايض :جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية ،د.ت) ج ُ ص ُُٓ فما بعدىا.
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ًً
فج ٍعليوي ىديٍ ٍنُت قلب ا١توضوع ،كيف ىبة الديٍن للكفيل
=
كلنا :أف الديٍ ىن يف ذمة األصيل كما كاف ى
جعلناه(ُ) يف حكم الديٍ ٍنُت لضركرة تصحيح تصرفً ًو كفيما كراءه ال يكوف كذلك ،كليس من ضركرة
ً
أصل الثمن على ا١توٌكًل ،ك٢تذا لو أبرأ
ا١تطالبة
ي
كيل ابلشراء ييطالىب ابلثمن ك ي
كجوب الديٍن .أال ترل أف الو ى
البائع ا١توٌكً ىل عن الثمن صح.
ي
(وىي) أم :الكفالة (ضرابف ):أم نوعاف (ابلنَّفس ،وا١تاؿ)( .فاأل ََّو ُؿ ):أم :الكفالة ابلنفس
ت بِنَػ ْف ِس ِو" و٨توىا ٦تَّا يعبَّػر بو عن بدنِو) كالرأس كالفرج كالركح كغَتىا ( ِ
وبنصفو،
(ينعقد ب ػ" :تَ َك َّف ْل ُ
ُ ُ
وبثُػلُثِو)؛ ألف النفس الواحدة يف الكفالة ال تتجزأيً ،
علي"،
فذ ٍك ير بعضها كذكر كلها (وبػ " َ
ض ِم ْنػتُوُ" ،أو " َّ
إيل") معناه" :ضمانيوي يمت ًجوه إرل( ،أو "أان بو زعيم" ،أو "قبيل"(ِ)) كبل٫تا ٔتعٌت الكفيل.
أو " َّ

ِ ِِ
وؿ لَوُ ،فَِإ ْف َمل ُْ٭ت ِ
ا١تكفوؿ بو
الكفيل
ض ْرهُ) أم
ب ا١تَ ْك ُف ُ
ى
إح َ
ويلزموُ ْ
ْ
( ُ
ضُ
ار ا١تَ ْك ُفوؿ بو إِ ْف طَلَ َ
ي
و
ً و
اٟتبس جز ياؤهي.
سوُ
ُ
(حبَ َ
اٟتاكم)؛ ألنو ٖتق ىق امتناعيوي عن إيفاء ىح ٌق يمستى ىح ٌق عليو ابلتزامو ،فصار ظا١تان ،ك ي
ىذا إذا كاف قادران على إحضاره ،كإف دل يقدر أبف مات أك غاب كدل ييعلىم مكانو بطلت الكفالة( .وإف

لزموُ ذلك).
عُت َ
َّ َ
وقت التَّسليم َ

(ُ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "جعلنا".
(ِ) القبيل :الكفيل كالعريف.

انظر :ابن منظور ،لساف العرب ،مادة "قبل" ،ج ُُ ص ْْٓ.
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ِ
ِِ
ِ
يقل" :إذا
كفل لو حيث ٯتُْكنُوُ ٥تاصمتُو ،وإف مل ْ
كفل بو ولو أنَّو عب ٌد ،وبدفعو إىل َمن َ
ويربأُ ٔتوت َمن َ
الس ِ
تسليموُ يف ِ
وؽ أو يف مص ٍر آخر
ط
دفعت إليك فأان بريءٌ" ،فإف َش َر َ
وسلَّ َموُ يف ُّ
ُ
٣تلس القاضي َ
َ
ِ
غَتهُ ال ،
برئ .وإف َسلَّ َم يف بَػ ػ ِّريػٍَة ،أو يف َّ
السواد ،أو يف ّ
حبسوُ َ
السج ِن ،وقد َ

ِ
كفل بو ولو أنَّو عب ٌد) "لو" للوصل ،أم :كلو كاف ا١تكفوؿ بو عبدان .إ٪تا ذكره
(ويربأُ ٔتوت َمن َ
الكفيل إذا دفع
تسليموي لزمو قيمتو (وبدفْ ِع ِو) أم :يربأ
ماؿ ،فإذا تعذر
لدفع توى ًم ىمن قاؿ :إف العبد ه
ي
ي
ً
ً
ِ
دفعت
يقل" :إذا
ى
ُ
ا١تكفوؿ بو (إىل َمن َك َف َل لو حيث ٯتُْكنُوُ ٥تاصمتُو) كما إذا يسلٌم يف ا١ت ٍ
صر (وإف مل ْ
إليك فأان بريء") "إف" للوصل؛ ألف م ً
وجب التسليم الرباءة فيثبت بدكف التنصيص عليو كال ييشًتط
ٌ
ي
قىبوؿ الطالب التسليم كما يف قضاء الديٍن.

الس ِ
تسليموُ يف ِ
وؽ ،أو يف مص ٍر آخر) غَت ا١تصر الذم
ط
(فإف َش َر َ
وسلِّ َم يف ُّ
٣تلس القاضيُ ،
َ
كفل فيو (برئ) عند أيب حنيفة؛ إذ ا١تعترب تسليمو على و
كجو يتمك ين من إحضاره ٣تلس اٟتكم كقد
يي
ً
ص ور ىك ىف ىل فيو .قيل :يف
يكجد .كعند٫تا :ال يربأ؛ ألنو إ٪تا يربأ ابلتسليم الذم التزمو كىو التزـ التسليم يف م ٍ
زماننا ال يربأ بتسليمو يف السوؽ؛ ألنو ال ييعاكنو أح هد على إحضاره ٣تلس القاضي(ُ).
ِ
غَتهُ) أم :غَت الطالب (ال)
(وإف َسلَّ َم يف بَػ ػ ِّريٍَة ،أو يف َّ
السواد ،أو يف ّ
حبسوُ َ
السج ِن ،وقد َ
يقدر على ا١تخاصمة؛ لعدـ
أم ال يربأ .أما ي
عدـ براءىتو فيما إذا سلمو يف البى ػًٌرية أك السواد :فؤلنو ال ي
و
رض عن التسليم تػمكنو من
٭تكم بينهما .كأما عدـ الرباءة فيما إذا سل ىمو يف السجن :فؤلف الغى ى
حاكم ي
٣تلس القاضي لييثبت عليو حقوي ،كذا ال يتأتى إذا كاف ٤تبوسان .قيل :إ٪تا ال يربأ عنها إذا كاف
إحضاره ى
ً
ً
سجن و
سجن ىذا القاضي يربأ كإف كاف ىحبى ىسوي غَتي الطالب؛
جن
جن
ى
الس ي
ى
الس ي
قاض آخر ،أما لو كاف ٌ
ٌ
قادر على إحضاره ًمن سجنو(ِ).
ألف القاضي ه

(ُ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ُٗٔ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ِْٔ.
(ِ) انظر :ابن عابدين ،مرجع سابق ،ج ٓ ص ِْٕ
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ِ
ِ
سوُ ِمن َك َفالَتِ ِو ،وبتسليم و ِ
مات
كيل
الكفيل ورسولِ ِو إليو ،ولو َ
وبتسليم َمن َك َف َل بو نَػ ْف َ
والوارث مطالبتُوُ بو.فإف كفل ِ
ِ
ضامن
بنفس ِو على أنَّو إف مل يواؼ بو غداً فهو
فللوصي
ا١تكفوؿ لو
ُ
ٌ
َ
ِّ
لِما عليو ،ومل ِ
يواؼ بو غداً لَ ِزَموُ ما عليو ومل يربأْ ِمن كفالتِ ِو ابلن ِ
ض ِم َن
مات
ُ
ا١تكفوؿ عنو َ
َّفس .وإف َ
بنفس ِو آخر على أنَّو إف مل ِ
ا١تاؿ .ومن ادَّعى على رجلٍ ماالً بيَّػنَو أو ال فكفل ِ
يواؼ بو غداً فعليو
َ
ُ
َ
ِ
الشرط.
و٬تب عند
ُ
ا١تاؿ َّ
صحتُ ،

ِ
ا١تكفوؿ بو نفسو إذل ا١تكفوؿ لو ّتهة
سوُ ِمن َك َفالَتِ ِو) يعٍت :إذا سلم
(
ي
وبتسليم َمن َك َف َل بو نَػ ْف َ
الكفالة صح كبرئ الكفيل من الكفالة ،كلو دل يقل عند التسليم" :أان برمء عن كفالة فبلف" ال يربأ
ِ
فيقع التسليم عن نفسو( .وبتسليم و ِ
الكفيل
كيل
اجب على ا١تكفوؿ بو ي
الكفيل؛ ألف تسليم النفس ك ه
ورسولِ ِو إليو) أم :إذل ا١تكفوؿ لو؛ ألهنما قائماف مقامو.

ِ
ا١تكفوؿ لو فللو ِ
والوارث مطالبتُوُ بو) أم :مطالبة الكفيل اب١تكفوؿ بو؛ ألف
ص ِّي
مات
ُ
(ولو َ
َ
قائم مقاـ ا١تكفوؿ لو يف استيفاء ح ًٌقو.
كبلًّ منهما ه

بنفس ِو على أنَّو إ ْف مل يواؼ بو) أم إف دل ً
(فإف كفل ِ
ضامن
الكفيل اب١تكفوؿ بو (غداً فهو
أيت
ٌ
َ
ي
لِما عليو ،ومل ي ِ
صحيح؛
واؼ بو غداً لَ ِزَموُ ما عليو)؛ ألنو علق الكفالةى اب١تاؿ بعدـ ا١توافاة ،كىذه التعليق
ُ
ه
لتعامل الناس إايه (ومل يربأْ من كفالتِ ِو ابلن ِ
َّفس)؛ إذ ال تنايف بُت الكفالتُت فكل كاحدةو منهما للتوثق.
ض ِم َن ا١تاؿ)؛ لوجود الشرط كىو عدـ ا١توافاة.
مات
ُ
ا١تكفوؿ عنو َ
(وإف َ
(ومن ادَّعى على رجل ماالً) مقداران (بيَّػنَو أو ال) أم بُت صفتو على و
كجو تصح الدعول أك دل
َ
بنفس ِو آخر على أنَّو إف مل ِ
ي ًبُت (ف َك َفل ِ
و٬تب عند
يواؼ بو غداً فعليو ُ
ا١تاؿ َّ
يٌ
صحت) الكفالة ( ُ
ُ
َ
الش ِ
ا١تاؿ ذيكر معرفان فينصرؼ إذل ما على ا١تدعى عليو ،كأما
رط) .أما إذا بُت ا١تاؿ عند الدعول :فؤلف ى
إذادل يي ًٌبُت :فؤلف الناس ٭تملوف ا١تاؿ ا١تدعى بو يف غَت ٣تلس القاضي كال ييبيًٌنوف إال عند القاضي؛ دفعان
ٟتًيىل ا٠تصوـ كصوانن لكبلمهم إذل كقت اٟتاجة ،فإذا بُت انصرؼ بيانيوي إذل ابتداء الدعول.
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ٍ
ِ
حىت
جرب على إعطاء
حبس فيهما َّ
نفسوُ َّ
ٝتح ْ
الكفيل يف ح ّد وقصاص ،ولو َ
وال َ
ت ُ
صح ،وال َ
كفيل ابلن ِ
اج ،وأَ ْخ ُذ ٍ
يشه َد مستوراف أو ٌ
آخر و٫تا كفيبلف .
ىن والكفالة اب٠تر ِ
عدؿَّ .
وصح َّ
الر ُ
َّفس ُثَّ ُ
ِ
الكفيل يف ح ٍّد وقصاص) عند أيب حنيفة .كقاال :ي٬ترب على إعطاء
جرب على إعطاء
(وال َ
اجب على
الكفيل يف ح ًٌد القذؼ كالقصاص؛ ألف الكفالة يشرعت لتسليم النفس،
كتسليم النفس ك ه
ي

األصيل ،فصحت الكفالة بو .كلو :أف الكفالة لبلستيثاؽ كمبٌت اٟتدكد كالقصاص على الدرء فبل ي٬ترب

على إعطاء الكفيل(ُ).

صح) اتفاقان؛
نفسوُ بو) أم أعطى ا١تطلوب ابٟت ًٌد كالقصاص الكفيل من غَت ج ورب ( َّ
ٝتح ْ
(ولو َ
ت ُ
حبس فيهما) أم :يف اٟت ًٌد
مستحق على األصيل ا١تطالب فتصح الكفالة (وال
ألف تسليم النفس
ى
َ
حىت يشه َد مستوراف أو) شاىد ( ٌ
عدؿ)؛ ألف اٟتبس لثبوت التهمة كشهادة ا١تستوريٍن أك
كالقصاص ( َّ
الواحد العدؿ تكوف سببان للتهمة فقد صح «أ َّ
س َر ُج ًبل ابلتُػ ْه َم ٍة» (ِ).
َف النِ َّ
َّب َ حبَ َ
اج) ا١توظف(ّ)؛ ألنو ىديٍن مطالبة من جهة العبادٓ ،تبلؼ الزكاة
ىن والكفالة اب٠تر ِ
( َّ
وصح َّ
الر ُ
كفيل ابلن ِ
بديٍن ك٢تذا ال تؤخذ الزكاة من تركتو( .وأَ ْخ ُذ ٍ
آخر
حيث ال تصح الكفالة؛ ألهنا ليست ى
َّفس ُثَّ ُ
رجل ً
بنفس و
الطالب كفيبلن آخر ال يربأ الكفيل
رجل مث أعطى ا١تكفوؿ بو
ى
و٫تا كفيبلف) يعٍت :إذا كفل ه
األكؿ ك٫تا كفيبلف.

(ُ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ُٕٕ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ُّْ.ِّْ-

(ِ) اٟتديث ركاه أبو داكد يف :سننو (كتاب األقضية ،ابب يف اٟتبس يف الديٍن كغَته ،حديث رقم َّّٔ) ،كالًتمذم يف :سننو
(كتاب الدايت ،ابب ما جاء يف اٟتبس يف التهمة ،حديث ُُْٕ) من حديث هبز بن حكيم ،عن أبيو ،عن جده ،بو ،كحسنو
األلباين يف :إرواء الغليل ،ج ٖ ص ٔٓ.

(ّ) ا٠تراج لغة :الغلة ،كا٠تراج ا١توظف أك خراج الوظيفة :ىو ا٠تراج الذم يكوف الواجب فيو شيئان يف الذمة يتعلق ابلتمكن من الزراعة
قائم كىو الذم قصر يف ٖتصيلو فيتحمل تبعة
حىت لو دل يقع الزرع ابلفعل فيجب ا٠تراج على مالك األرض؛ ألف التمكن من االنتفاع ه
تقصَته.
ا١تطرزم ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب ،مادة "خرج" ،ج ُ ص ِْٗ .اٞترجاين ،التعريفات ،ص ٖٗٛ .تاد ،معجم ا١تصطلحات

ا١تالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء ،ص ُْٗ.
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والكفالةُ ِ
ك عليو أو ٔتا
تصح وإف ُج ِه َل
ُ
ا١تكفوؿ بو إذا َّ
اب١تاؿ ُّ
كفلت ٔتا لَ َ
صح دينُوُ ٨توُ " :
ٍ
بشرط ٍ
مبلئم٨ ،تو" :ما ابيعت فبلانً" ،أو "ما ذاب لك
يدركك يف ىذا البي ِع" أو علَّ َق الكفالةَ
الش ِ
رط فبل كػ" :إف َىبَّ ِ
ت ِّ
ٔتجرِد َّ
جاء ا١تطر".
فعلي" ،وإف عُلَّ َقت َّ
عليو" ،أو "ما غصبَك َّ
الر ُ
يح" ،أو " َ

(والكفالةُ ِ
صح
تصح) ىذا ىو الضرب الثاين (وإف ُج ِه َل
ُ
ا١تكفوؿ بو) "إف" للوصل (إذا َّ
اب١تاؿ ُّ
دينُوُ) الديٍن الصحيح ما ال يسقط إال ابألداء أك اإلبراء ،كىو احًتاز عن بدؿ الكتابة؛ ألنو يسقط
ك عليو أو ٔتا يدركك يف ىذا البي ِع") أٚتع األيمةي على صحة الكفالة
كفلت ٔتا لَ َ
ابلعجز (٨توُ " :
ٍ
بشرط
ا١تبيع"( ،أو علَّ َق الكفالةَ
ابلد ىرؾ كىو أف يقوؿ للمشًتم رجل" :أان ضامن للثمن إف استى ىحق ي
ٍ
فعلي)
مبلئم٨ ،تو" :ما
ابيعت فبلانً ،أو "ما ذاب) أم كجب (لك عليو" ،أو "ما غصبَ َ
ُ
ك) فبلف ( َّ
الش ِ
ٔتجرِد َّ
رط فبل) أم فبل يصح
ٙتنو أك قيمتو أك مثلو ٓتبلؼ" :ما لو غصبك أحد شيئان" (وإف عُلَّ َقت َّ
التعليق (كػ" :إف َىبَّ ِ
ت ِّ
تعليق بوصوؿ ا١تاؿ ٓتطر فبل يصح كالبيع كلكن
جاء ا١تطر")؛ ألنو ه
الر ُ
يح" ،أو " َ
تنعقد الكفالة ك٬تب ا١تاؿ حاالًّ.
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ٍ
الكفيل فيما يُِق ُّر بو مع
ص ِّد َؽ
ض ِم َن قَ ْد َر ما ْ
كفل ٔتا لك عليو َ
قامت بو بيِّنةٌ ،وببل بيّنة ُ
ُ
فإف َ
الب مطالبةُ من شاء ِمن أَ ِ
واألصيل فيما يُِق ُّر أبكثر منو على نَػ ْف ِس ِو فقط .وللطَّ ِ
صيلِ ِو وَك ِفيلِ ِو
َحلِ ِفو،
َ
َ
ُ
ِ
رجع
وتصح أبم ِر
ب أَ َح َد ُ٫تا فلو مطالبةُ اآلخ ِر.
ُّ
أمره َ
ومطالَبَػتُهما ،فإف طَلَ َ
األصيل وببل أم ِره ،ثَّ إف َ
ِِ
يرجع.
أيمرهُ مل ْ
عليو بعد أدائو إىل طالبِو ،وال يطالبُوُ قبلَو ،وإف مل ْ

قامت بو بيِّنةٌ)؛ ألف الثابت ابلبيًٌنة كالثابت عياانن
ض ِم َن قَ ْد َر ما ْ
ك عليو" َ
كفل بػ " :ما لَ َ
(فإف َ
ٍ
الكفيل فيما يُِق ُّر بو) "ما" موصولة الضمَت يف "بو" راجع إذل "ما"
ص ِّد َؽ
فيتحقق ما عليو (وببل بيّنة ُ
ُ
ِِ
واألصيل)
منكر للزايدة فيحلف أبنو ال يعلم أف أكثر من ىذا كاجب على األصيل (
(مع َحلفو)؛ ألنو ه
ُ
ا١تكفوؿ
األصيل (فيما) "ما" ىذه مصدرية (يُِق ُّر أبكثر منو على نَػ ْف ِس ِو فقط) يعٍت :إذا أقر
ص ًٌدؽ
ي
أم :ي
ي
ص ًٌدؽ على نفسو كدل ييصدؽ عل الكفيل؛ لقصور كالية ا١تػي ًٌ
قر على غَته.
عنو أبكثر ٦تا يعًتؼ الكفيل ي
ِ ِ ِِ ِ ِِ
(وللطَّ ِ
ب أَ َح َد ُ٫تا فلو مطالبةُ
شاء من أَصيلو وَكفيلو ومطالَبَػتُهما ،فإف طَلَ َ
الب مطالبةُ َمن َ
الغاصبُت من الغاصب كغاصب الغاصب فليس لو تضمُت اآلخر
اآلخ ِر) ٓتبلؼ تضمُت ا١تالك أحد
ٍ
بعد ذلك؛ ألنو إذا ضمن أحد٫تا ابلرضا أك ابلقضاء فقد ىملىك ا١تغصوب منو فبل ٯتلك ى
رجوعوي ك٘تلي ىكوي
من اآلخر ،كا١تطالبة ابلكفالة ال تتضمن التمليك ما دل توجد حقيقة االستيفاء ،حىت إذا استوفاه ًمن
أحد٫تا صار ا١تضموف كالديٍن ملكان لو فبل ٯتلك مطالبة اآلخر.

ِ
رجع عليو)
األصيل
أمر)
وتصح) الكفالة (أبم ِر
( ُّ
الكفيل ابلكفالة ( َ
األصيل وببل أم ِره ،ثَّ إف َ
ى
ي
ِ
ض ًمنو
أم :الكفيل على األصيل (بعد أدائِو إىل طالبِو) ٔتا أدل إذا أدل ما ضمنو ،كإف أدل خبلؼ ما ى
(ُ)
يرجع ٔتثل ما
ض ًمن ال ٔتا أدل ،حىت لو كفل عن رجل بدراىم جياد كأعطى
الطالب زييوفان
يرجع ٔتا ى
ي
ى
ً
ً
ىً
يؤدم
ب ا١تكفوؿ عنو اب١تاؿ قبل أف ٌ
ضمن على األصيل (وال يطالبُوُ قبلَو) أم :ليس للكفيل أف ييطال ى
عنو؛ ألنو ال يكوف يمتملًٌكان ٔتا يف ذمة األصيل قبل األداء فبل يرجعٓ ،تبلؼ الوكيل ابلشرل فإف لو أف =
(ُ) الدراىم ا١تستعملة قدٯتان على أنواع ،منها :الزيوؼ :كىي ا١تغشوشة ،كٝتيت بذلك ألهنا مردكدة من قًبل بيت ا١تاؿ ،كىذه الدراىم
أتخذىا التجار يف التجارات.
ا١تطرزم ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب ،مادة "زيف" ،ج ُ ص ّٕٔ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ّّٔ.
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ِ
ِ
ِ
حبسوُ .وإ ْف أبْرأَ
األصيل أو أوىف
لوزـ
فإف َ
س فلو ُ
َ
ُ
الكفيل اب١تاؿ فلو مبلزمةُ أصيلو ،وإف ُحب َ
ِ
ٓتبلؼ ِ
ِ
عكسو.
َّر عنو
ا١تاؿ بَ ِرئ الكفيل .وإ ْف أُبْ ِرئ ىو ال يَػ ْبػ َرأُ األصيل ولو أُ ِّخ َر عن
َ
األصيل أتخ َ
فإف صاحلَ الكفيل الطالب عن ٍ
ِ
األصيل هبا إف
ور َج َع على
ئ
ألف على ما ٍئة بَ ِر َ
الكفيل واألصيلَ ،
َ
ُ
ُ
ِ
َك َف َل أبم ِره ،وإف صاحلَ على ٍ
ابأللف.
آخر َر َج َع
جنس َ

=
يرجع ابلثمن على ا١توٌكًل قبل أداء الثمن إذل البائع ألنو تنعقد بُت الوكيل كا١توٌكًل مبادلةه حكميةه
يرجع)؛ ألنو متربع أبدائو.
بنفس الشرل حىت كاف لو كالية اٟتبس (وإف مل أيمر مل ْ

ِ
ِ
ِ
حبسوُ)؛ ألنو الذم أدخلو يف
لوزـ)
(فإف َ
س فلو ُ
الكفيل (اب١تاؿ فلو مبلزمةُ أصيلو ،وإف ُحب َ
ي
متربعه.
ىذه العهدة فيلزمو ٗتليصو ،كإف كانت بغَت أمره فليس للكفيل ا١تبلزمة؛ ألنو ًٌ
ا١تاؿ ب ِرئ الكفيل)؛ ألف براءة األصيل تي ً
وجب براءة
الطالب (
(وإ ْف أبْرأَ)
األصيل أو أوىف َ َ
َ
ي
الكفيل (ال يَػ ْبػ َرأُ األصيل)؛ ألف الثابت على
الطالب
الكفيل؛ ألف الديٍن عليو (وإ ْف أُبْ ِرئ ىو) أم:
ي
ى
الكفيل ا١تطالبة كىو فرع الدين ،كسقوط الفرع ال ي ً
وجب سقوط األصل ،كإال يلزـ ىج ٍعل التػبىع أصبلن
ٍ
ي
األصيل أتخَّر عنو) أم عن الكفيل ( ِ
ٓتبلؼ ِ
ك ً
عكسو) يعٍت لو أتخر عن
األصل تىػبىعان (ولو أُ ِّخ َر عن
ِ َ
الكفيل دل يكن أتخَتان عن األصيل؛ ألف التأخَت إبراء مؤقت  -ألنو يسقط ا١تطالبة إذل و
غاية -فييعترب
ه ه
ي
اٟتاؿ مؤجبلن إذل شهر فإنو يتأجل عن األصيل؛ ألف التأجيل
ابإلبراء ا١تؤبدٓ ،تبلؼ ما لو كفل اب١تاؿ ًٌ
يقبل األجل سول
مىت قارف الكفالة صار داخبلن يف نفس ا١تاؿ؛ ألنػ[ػو] حاؿ كجود الكفالة ال حق ي
الديٍن ،فكاف األجل داخبلن يف الديٍن ،فيتأجل الديٍن ،كإذا صار الديٍن مؤجبلن يظهر األجل يف ح ًٌقهما
ضركرةن.

(فإف صاحلَ الكفيل الطالب عن ٍ
الكفيل واألصيل) عن تسعمائة؛ ألف
ئ
ألف على ما ٍئة بَ ِر َ
َ
ُ
ُ
إضافة الصلح إذل األلف إضافة إذل ما على األصيل ،فيربأ األصيل عن تسعمائة ،فيربأ الكفيل أيضان؛ ألف
ً
ِ
ور َج َع على
األصيل هبا) أم :اب١تائة (إف َك َف َل أبم ِره ،وإف صاحلَ
براءة األصيل تيوجب براءة الكفيل ( َ
ِ
على ٍ
ابأللف)؛ ألنو مبادلةه فيملك ما يف ذمة األصل فَتجع بكلًٌو عليو.
آخر َر َج َع
جنس َ
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ِ
وإف صاحلَ عن م ِ
إيل من ِ
وج ِ
ِ
رجع
الطالب
قاؿ
ب
الكفالة مل يَػ ْربأْ األصيل .وإف َ
ئت َّ
للكفيل" :بَ ِر َ
ا١تاؿ" َ
ُ
ُ
يوسف خبلفاً ٍ
يرجع.
ت" عند أيب
َ
حملمد .ويف" :أبرأتُ َ
على أصيلو .وكذا يف" :بَ ِرئْ َ
ك" ال ُ

ِ
(وإف صاحلَ عن م ِ
وج ِ
الكفالة مل يَػ ْربأْ
األصيل) يعٍت :لو صاحل الكفيل عن األلف على مائة
ب
ُ
ُ

درىم على أنو برئ من الباقية فالطالب اب٠تيار :إف شاء أخذ ٚتيع ىديٍنو من األصيل كإف شاء أخذ من
الكفيل مائة درىم كمن األصيل تسعمائة .كيرجع الكفيل على األصيل ٔتا أدل إف كاف الصلح أبمره.
ِ (ُ)
ِ
رجع على أصيلو)؛ ألنو أسند الرباءة إذل
ت إيلَّ من ا١تاؿ"
الطالب
قاؿ
(وإف َ
للكفيل" :بَ ِرئْ َ
َ
ُ

الكفيل كغياىا إذل نفسو بقولو" :إرل" ،كالرباءة اليت ابتداؤىا من الكفيل كانتهاؤىا إذل الطالب ال تكوف
يوسف) ؛ ألنو أسند
ت" عند أيب
َ
إال ابإليفاء ،فكاف ىذا منو إقراران ابلقبض ،فَتجع (وكذا يف" :بَ ِرئْ َ
الرباءة إذل الكفيل على ا٠تصوص ،كالرباءة من الكفيل تكوف ابإليفاء فَتجع (خبلفاً ٍ
حملمد) (ِ)؛ ألنو

ئت
يت ا١تاؿ" فكاف إقراران ابلقبض فَتجع ،كأف يكوف معناه" :بر ى
ئت ألنك أد ى
٭تتمل أف يكوف معناه" :بر ى
جع) الكفيل اب١تاؿ على األصيل؛ ألف الطالب
ألنػي أبرأتك" فبل يرجع ابلشك( .ويف" :أبرأتُ َ
ك" ال ير ُ
أسند الرباءة إذل نفسو على ا٠تصوص ،كالرباءة اليت ٮتتص هبا الطالب تكوف ابإلسقاط فبل يكوف ىذا
إقراران ابلقبض فبل يرجع.

ً
"دفعت إرل" ،فهو براءة استيفاء ال براءة
مؤداين إرل  ،فكأنو قاؿ:
ت إىرل" :متعلق ٔتحذكؼ حاؿ :أم حاؿ كونك ٌ
ى
(ُ) قولو" :بىًرئٍ ى
إسقاط.
انظر :ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ْٔٓ

(ِ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ُٕٓ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ْٔٓ.
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الكفالة ابل ِ
ِ
شرط كسائ ِر الرب ِ
اءات،وال الكفالةُ ٔتا َّ
تعليق الرباءةِ عن
وال ُّ
يصح ُ
تعذ َر استيفاؤهُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
كالوديعة،
واب١ترىوف وابألماانت:
ٓتبلؼ الثَّم ِن.
والقصاص ،واب١تبيع،
كاٟتدود
الكفيل
من
والشر ِ
ِ
وا١تستأج ِرِ ،
ا١تضاربةَّ ،
كة،
وماؿ
وا١تستعا ِر،
َ


الكفالة ابل ِ
ِ
شرط كسائ ِر الرب ِ
اءات)؛ ألف فيها معٌت التمليك.
تعليق الرباءةِ عن
يصح
(وال ُّ
ُ
٘تليك ا١تطالبة
كىذا على قوؿ ىمن يقوؿ بثبوت الديٍن على الكفيل ظاىر ،ككذا على قوؿ غَته؛ ألف فيها ى
كىي كالديٍن؛ ألنو كسيلةه إليو ،كالتمليكات ال تقبل التعليق ابلشرط .كقيل :يصح؛ ألف الثابت على
الكفيل ا١تطالبة دكف الديٍن يف الصحيح ،فكاف إسقاطان ٤تضان كالطبلؽ كالعتاؽ ،ك٢تذا ال يرتد إبراء
ً
ابلرد ٓتبلؼ إبراء األصيل(ُ).
الكفيل ٌ

ِ
(وال الكفالةُ) أم :ال تصح الكفالة (ٔتا َّ
ِ
ِ
والقصاص)؛ ألهنا
كاٟتدود
الكفيل
تعذ َر استيفاؤهُ من
يش ًرعت زجران للعاصي ،ك٢تذا ال تتحقق إذا أقيم على غَت اٞتاين .ىذا إذا كفل بنفس اٟت ًٌدػ كلو كفل ٔتىن
اجب.
عليو اٟتد ٬توز؛ ألف التسليم إذل ابب القاضي ك ه

(واب١تبيع) يعٍت :لو كفل عن البائع اب١تبيع دل يصح؛ ألنو عُت مضمو هف بغَته كىو الثمن ( ِ
ٓتبلؼ
ه
ِ
واب١ترىوف) أم :ال تصح
الثَّم ِن) يعٍت :الكفالة ابلثمن جائزة؛ ألنو ىديٍ هن ٯتكن استيفاؤه من الكفيل (
الكفالة اب١ترىوف؛ ألنو مضموف ابلديٍن (وابألماانت) أم :ال تصح الكفالة ابألماانت؛ ألهنا غَت
والشر ِ
ِ
ِ
وا١تستأج ِرِ ،
ا١تضاربةَّ ،
كة) كعند أيب يوسف كدمحم :العُت
وماؿ
كالوديعة(ِ) ،وا١تستعا ِر،
مضمونة (
َ
يف يد األجَت ا١تشًتؾ مضمونػ ػ[ػة] فتصح الكفالة بو عند٫تا.

ا١تستأجر
كلو كفل بتسليم ا١تبيع قبل القبض أك بتسليم الرىن بعد القبض إذل الراىن أك بتسليم
ى
ً
مستحق على البائع أك ا١ترهتن إذا قبض الثمن أك الديٍن ككذا التسليم
ا١تستأجر يصح؛ ألف التسليم
إذل
ى

مستحق على ا١تؤجر.
ى

(ُ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ُٕٗ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ْٕٓ
(ِ) الوديعة لغة :فعيلة ٔتعٌت مفعولة ،كأكدعت زيدان ماالن دفعتيوي إليو ليكوف عنده كديعة ،كاشتقاقها من الدعة كىي الراحة.
كاصطبلحان :ىي أمانة تركت عند الغَت للحفظ قصدان.
الفيومي ،ا١تصباح ا١تنَت ،مادة "كدع" ،ص َِٓ .اٞترجاين ،التعريفات ،ص ُِٓ.
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ِ
وٓتدمة ٍ
ِ
ِ
عُت ،وعن
عبد
ٓتبلؼ غَت ا١تعيَّ ِنة،
مستأجرةٍ معيَّ ٍنة،
وابٟتمل على دابٍّة
مستأج ٍر ٢تا ُم َّ ٌ
َ
َ
ميِّ ٍ
ت ُمفلِس ،وببل قَ ِ
بوؿ الطَّ ِ
الب يف اجمللس،


ِ
تسليم دابة معينة
مستأجرةٍ معيَّ ٍنة) إ٪تا دل تصح الكفالة بو؛ ألف
وابٟتمل على دابٍّة
(
َ
ى
ا١تستحق ي
كىو عاجز عنو؛ ألهنا ملك الغَت ( ِ
ا١تستحق ىو اٟتمل
ٓتبلؼ غَت ا١تعيَّ ِنة) فالكفالة بو جائزة؛ ألف
ى
وٓتدمة ٍ
ِ
عُت) إ٪تادل تصح الكفالة بو؛
عبد
كٯتكنو اٟتمل على دابة نفسو( .
(م َّ
مستأج ٍر ٢تا) أم للخدمة ُ
َ
ألنو عاجز عن تسليمو لكونو ملك الغَت.
ٍِ ِ
رجل للغرماء دل يصح عند أيب
(وعن ميّت ُمفلس) يعٍت :إذا مات ا١تديوف مفلسان فتكفل عنو ه
حنيفة ،خبلفان ٢تما٢ .تما :أف الديٍن صار كاجبان عليو يف حياتو فبل يسقط إال ابإليفاء أك اإلبراء ،كاب١توت
بديٍ ون
دل يتحقق شيءه من ذلك ك٢تذا يؤاخذ بو يف اآلخرة ،كلو تربع إنساف بقضائو جاز .كلو :أنو يك ًفل ى
حق أحكاـ الدنيا .كإ٪تا صح التربع بو
ساقط فبل ٬توز؛ ألنو لػما مات كدل يًتؾ ماالن كال كفيبلن سقط يف ًٌ
و
حق صاحب الديٍن؛ ألف سقوطو عن ا١تديوف للضركرة ،فينعقد بقدر الضركرة،
بناء على أف الديٍن ابؽ يف ًٌ
حق ىمن عليو دكف ىمن لو(ُ).
فيظهر يف ًٌ
(وببل قَ ِ
بوؿ الطَّ ِ
الب يف اجمللس) يعٍت :ال تصح الكفالة ابلنفس أك ا١تاؿ إال ب ىقبوؿ الطالب يف
٣تلس عقد الكفالة؛ ألنو عقد ٘تليك على معٌت أف ا١تطالبة دل تكن ٦تلوكة لو ،كملكها بعقد الكفالة،
كالتمليك يقوـ ابلشطرين ،فكاف كبلـ الواحد شطر العقد ،كشطر العقد ال يتوقف على ما كراء اجمللس،

(ُ) اختلف الفقهاء يف حكم ضماف ديٍن ا١تيت ا١تفلس على قولُت:
 القوؿ األكؿ  :يصح ضماف دين ا١تيت مطلقان ،كىو قوؿ الصاحبُت من اٟتنفية ،كا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة القوؿ الثاين :ال يصح ضماف دين ا١تيت ا١تفلس ،كىو قوؿ أيب حنيفة ،كسفياف الثورما١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص َِْ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ْْٕ .ابن جزم ،القوانُت

الفقهية ،ص ّْْ .النوكم ،روضة الطالبُت وعمدة ا١تفتُت ،ج ْ ص َِْ .ابن قدامة ،ا١تغٍت ،ج ٕ ص ْٕ.
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ِ
مرض ِو مع ِ
مورثِِو يف ِ
غيبة غرمائِوِ .
إالَّ إذا َك َف َل عن ِّ
الكتابة ُح ّّر َك َف َل بو أو عب ٌد .وال
ؤتاؿ
أبلف أدَّى إىل كفيلِو ،وإف مل ِ
يرجع أصيل ٍ
يعطها طالبو.
ُ
ٌ

ِ
ِِ
(إالَّ إذا َك َفل عن ِِِ
ِ
عٍت
ّ
مورثو يف مرضو مع غيبة غرمائو) يعٍت :إذا قاؿ ا١تريض لورثتو" :تكفلوا ًٌ
َ
فض ًمنوا مع غيبة الغرماء جاز استحساانن ،كالقياس أف ال ٬توز؛ ألف الطالب
ٔتا علي من الديٍن لغرمائي" ى
غَت حاضر فبل يتم الضماف إال بقولو .كجو االستحساف :أف ا١تريض يف ىذا ا٠تطاب قاـ مقاـ الطالب
ً
نفع للطالب ،كألنو إ٪تا صح ىذا بطريق الوصية
ٟتاجتو إليو تفريغان لذمتو بقضاء الديٍن من تركتو ،كفيو ه
ً
٘تنع ًصحةى
لورثتو أبف يىػ ٍق ي
سم ا١تر ي
يض الديٍ ىن كرب الديٍ ًن؛ ألف اٞتهالةى ال ي
ضوا ىديٍنو .ك٢تذا يصح كإف دل يي ٌ
الوصية.
ِ
( ِ
بديٍ ون صحيح ١تا مر قريبان .ككذا
ؤتاؿ
الكتابة) أم :ال تصح الكفالة ٔتاؿ الكتابة؛ ألنو ليس ى
ً
السعاية عند أيب حنيفة؛ ألنو كا١تكاتب .كعند٫تا :تصح الكفالة بو؛ ألنو كاٟتػي ًٌػر ا١تديوف(ُ)ُ ( .ح ّّر
بدؿ ٌ

َك َف َل بو أو عب ٌد) إ٪تا ذكره لدفع كىم من قاؿ :إف كفالة العبد ينبغي أف تصح؛ ألنو ٬توز ثبوت مثل ىذا

الديٍن عليو؛ |ألف العبد ٤تل الكتابة ،فخصو دفعان ٢تذا الوىم|(ِ).

أبلف أدَّى إىل كفيلِو ،وإف مل ِ
(وال يرجع أصيل ٍ
يعطها) أم :إف دل يعط الكفيل األلف (طالَبَوُ)
ُ
ٌ
ً
يؤدم
كىو ا١تكفوؿ لو .يعٍت :إذا كفل عن رجل أبلف درىم فأدل
األصيل ى
ا١تاؿ إذل الكفيل قبل أف ٌ
ي
الكفيل إذل الطالب ،مث أراد
األلف من الكفيل :ليس لو ذلك؛ ألف ذلك صار حقان
األصيل أف يسًتد ى
ي
ي
ً
يؤدم الديٍن بنفسو ،فما دل ينقطع ىذا االحتماؿ ليس لو أف يرجع ،كإ٪تا ينقطع
للقابض على احتماؿ أف ٌ
ً
األصيل بنفسو ،فيسًتد من الكفيل ما أخذ.
ذلك أبداء

(ُ) الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،ج ْ ص َُٔ.
(ِ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).
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َّ
ور ُّدهُ على
الكفيل :فهو لو ،ال
وما َربِ َح فيها
كفل بو وقَػبَ َ
ضوُ :لوَ ،
يتصد ُؽ بوُ .
وربح ُك ٍّر َ
ُ
ِ
ب.
قاض ِيو أَ َح ُّ

الكفيل :فهو لو ،ال َّ
يتصد ُؽ بو) يعٍت :إذا عامل الكفيل يف األلف اليت أدل
(وما َربِ َح فيها
ُ
ضوي ًٌ
األصيل إليو ،ىكربً ىح فيها ًٌ
بح حصل على ًم ٍلكو فيطيب لو .أما
بح لو ه
حبلؿ؛ ألنو ىملى ىكوي حُت قىػبى ى
فالر ي
فالر ي
فظاىر؛ ألنو قبض ما ىو كاجب لو عليو فيملكو من حُت قبضو ،ككذا إذا قضى
إذا قضى الكفيل الديٍن
ه
ا١تطلوب بنفسو؛ ألف الكفالة مىت كانت أبم ور سبقو يستوجب الكفيل ديٍنان يف ذمة ا١تكفوؿ عنو لكنو
عينان عند الكفيل بذلك الديٍن يصح كإذا كاف أتخَت
يمؤج هل إذل غاية القضاء .ك٢تذا إذا رىن ا١تكفوؿ عنو ٍ
ا١تطالبة إذل كقت األداء ْتكم األجل فيملكو ابالستعجاؿ كسائر الديوف ا١تؤجلة.
وقبضوُ) معطوؼ على "كفل"،
كفل بو) اٞتملة صفة يكٌور ( َ
( ُ
وربح ُك ٍّر) ابإلضافة كىو مبتدأ ( َ
الربح (على ِ
قاض ِيو) اٞتار كاجملركر متعلًٌق
ور ُّدهُ) كىو مبتدأ .أم :رد
كخربه قولو( :لو)َ ( ،
الكفيل ذلك ًٌٍ ى
ي
الكفيل
ب) خربه .يعٍت :إذا كانت الكفالة ب يكًٌر بيػ ٌوػر فقبضو
ابلرد .أم :قاضي ال يكًٌر كىو ا١تكفوؿ عنو (أَ َح ُّ
ي
فالربٍ يح لو؛ لًما مر أنو ًم ٍلكو ،كييستحب أف يرد ًٌ
من ا١تكفوؿ عنو كابعو ىكربً ىح فيوًٌ ،
الربٍح على ا١تالك  -أم
ا١تكفوؿ عنو -عند أيب حنيفة ،كعند٫تا :ىو لو كال يرده؛ ألف البيػػر صار ًم ٍلكان لو ابلقبض؛ ألنو أخذ
صاحب الديٍن ىديٍنو ا١تؤجل ىكربً ىح فيو .كلو :أنو ٘تك ىن ا٠تيبث مع ا١تلك فيما يتعُت فَتده عليو أك يتصدؽ
بو؛ ألف االقتضاءى بيٍت على قياـ ا١تطالبة دكف حقيقة الديٍن فتمكنت الشبهة يف االقتضاء ،فكاف ا١تلك
ً
قاصران ،كلو كاف ا١تلك صحيحان من ً و
الرد ال إ٬تاابن كال استحباابن ،فإذا كاف
كل كجو ال يؤمر ابلتصدؽ ك ٌ
ٌ
ً
و
و
ابلرد على ا١تالك؛ ألف ا٠تيبث ٟتقو استحباابن ال
صحيحان من كجو فاسدان من كجو أمرانه ابلتصدؽ كلو ٌ
إ٬تاابن؛ توفَتان على الشبهُت حظهما(ُ).

(ُ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص َِٗ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ْْٕ
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ربح ابئعُوُ فعليو.
أمرهُ أصيلُوُ أبف َّ َ
ففعل ،فهو لو .وما ُ
ٌ
كفيل َ
يتعُت عليو ثوابً َ
يتعُت عليو ثوابً) أم :يشًتم عليو ثوابن بطريق
أمرهُ أصيلُوُ) اٞتملة صفة لو (أبف َّ َ
( ٌ
كفيل) مبتدأ ( َ

ً ()1
الرجل رجبلن ليستقرض فبل يرغب ا١تػيػق ًرض يف اإلقراض؛ طمعان يف الفضل الذم ال
أييت
أف
كىي
:
العينة
ي
ابثٍت عشرة در٫تان -كقيمتو عشرة-
ينالو ابلقرض ،فيقوؿ" :ال يتيسر رل القرض كلكن أبيعك ىذا الثوب ٍ
(ِ)
إذل و
كٝتي ًعينةن؛ ألف ا١تػيػق ًرض أعرض عن
أنت يف السوؽ ،فيحصل رل ربح در٫تُت"  .ي
أجل؛ لتبيعو ى

ففعل ،فهو لو) أم :الشراء ا١تذكور للكفيل دل يصر ككيبلن عنو ابلشرل؛ ألنو دل
القرض إذل بيع ى
الع ٍُت ( َ
=
يقل" :تعُت رل ثوابن" ،كإ٪تا قاؿ" :تعُت علي" ،كىي كلمة ضماف ال كلمة توكيل.

(ُ) العًينة لغة :السلف ،ك ٍاعتا ىف الرجل :اشًتل الشيء ابلشيء نسيئةن ،كبً ٍعتيو ىعٍيػننا ٍ و
بعُت :أم حاضران ْتاضر.
ً
ػذاىب الفقهػاء بػل ا١ت ً
كاصطبلحاً :تنوعت تعريفات أىل العلػم لبيػع العًينػة بسػبب اخػتبلؼ م ً
كحكٍمهػا
ػذىب الواحػد يف تصػويرىا ي
على ٨ت ًو ال ٯتكن معو ح ٍشر أقواؿ فقهاء ا١تذاىب يف تعريف ك و
احد ،وأما أبرز تلك الصور ،فهي  :أف يبيػع الرجػل سػلعة بػثمن معلػوـ
ي
إذل أجل معلوـ مث يشًتيها أبقل منو حاالًّ من جنس ٙتنها.
َخ ػ ْذ ُْمت
كحكػػم ىػػذه الصػػورة :ا١تنػػع عنػػد ٚتهػػور أىػػل العلػػم؛ ٟتػػديث ابػػن عمػػر رضػػي هللا عنهمػػا مرفوع ػان« :إِذَا تَػبَػػايَػ ْعتُ ْم ِابل ِْعينَػ ِػة َ ،وأ َ
أَ ْذ َانب الْبػ َق ِر ،ور ِ
ط َّ
اَّللُ َعلَْي ُك ْم ذُِّال َال يَػ ْن ِز ُعوُ َح َّىت تَػ ْرِج ُعػوا إِ َىل ِديػنِ ُك ْم» ركاه أٛتػد ( مطبػوع هبػامش
ادَ ،سلَّ َ
ضيتُ ْم ِاب َّلزْر ِعَ ،وتَػ َرْكتُ ُم ا ْٞتِ َه َ
َ َ ََ
الفتح الرابين ،ج ُٓ ص ْْ) كأبو داكد كىذا لفظو (سنن أيب داود ،كتاب البيوع ،ابب يف النهي عن العينة ،حديث رقم ِّْٔ)،
كصححو األلباين يف سنن أيب داود ،حكم على أحاديثو كآاثره كعلق عليو :دمحم بن انصر الدين األلباين ،اعتػٌت بػو :مشػهور بػن حسػن

آؿ سلماف ،ص ِٕٓ.
كقالت الشافعية٬ :توز مع الكراىة إذا دل يشًتط ا١تشًتم على البائع أف يشًتيها (أم البائع) منو بثمن يتواضعانو بينهما.
انظػػر :األزىػػرم ،دمحم بػػن أٛتػػد ،الزاىػػر يف غريػػب ألفػػاظ الشػػافعي ،دراسػػة كٖتقيػػق :د .عبػػد ا١تػػنعم طػػوعي بشػػنٌايت (بػػَتكت :دار

البشائر اإلسبلمية ،ط ُُُْٗ ،ىػُٖٗٗ-ـ) ص ُُّ .ُِّ-ا١تطرزم ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب ،مادة "عُت" ،ج ِ ص ٓٗ.

اٞترجاين ،التعريفات ،ص ْٖ .ابن عابدين ،حاشػية ابػن عابػدين ،ج ٓ ص ُْٔ .النػوكم ،روضػة الطػالبُت وعمػدة ا١تفتػُت ،ج ّ
ص ُْٖ .السعيد ،د .عبد هللا بن دمحم ،مذاىب الفقهاء يف ِ
العينة :دراسة تفصيلية مقا ِرنة٣ ،تلة الدرعية ،السنة السابعة ،العدد ِٔ

(ُِْٓىػ ََِْ-ـ) ص ُُٖٗٓ-
(ِ) لكن دل يرتض الكماؿ ابن ا٢تماـ ً
كمن بعده ابن عابدين عد ىذه الصورة من بيع العينة ،حيث حصرا بيع العينة يف ا١تعامبلت اليت
ٚتيع ما أخرجو أك بعضو ،فإف دل يعد ا١تبيع إليو -كما إذا ابعو ا١تشًتم يف السوؽ -فبل كراىة فيو.
يعود فيو إذل البائع ي
انظر :ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٕ ص ُِّ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ُْٔ
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ولو َك َفل ٔتا ذاب لو أو ٔتا قُ ِ
وغاب أصيلُوُ ،فأقاـ ُم َّدعيو بيِّنةً على كفيلِ ِو َّ
أف لو
ض َي لَوُ عليو،
َ
َ
َ
ِ
أف لو على ز ٍ
أقاـ بيِّنةً على َّ
يد كذا ،وىذا كفيلُوُ أبم ِره قُضي عليهما .ويف
على أصيلِ ِو كذا ُرد ْ
َّت .فإف َ
ِ
ِ
الكفيل فقط.
الكفالة ببل أم ِرهِ على

بح ابئعُوُ) أم ابئع
=
على أف ىذا التوكيل فاسد؛ ألنو دل ًٌ
يبُت نوع ثوب كال مقدار الثمن (وما ر ُ
الثوب (فعليو) أم :على الكفيل؛ ألف الشرل لػما كقع للكفيل كاف الفضل على قيمة الثوب على

الكفيل.
(ولو َك َفل ٔتا ذاب لو(ُ) أو ٔتا قُ ِ
وغاب أصيلُوُ ،فأقاـ ُم َّدعيو بيِّنةً على كفيلِ ِو َّ
أف
ض َي لَوُ عليو،
َ
َ
َ
َّت) بيًٌنتو حىت ٭تضر ا١تكفوؿ عنو فييقضى عليو؛ ألف شرط كجوب ا١تاؿ على
لو على أصيلِ ِو كذا ُرد ْ
الكفيل القضاءي اب١تاؿ على األصيل ،كىذا الشرط دل يوجد؛ ألنو ىك ىف ىل بديٍ ون موصوؼ كىو ما قضي بو
على الغائب .أما يف لفظ القضاء :فظاىر ،كأما يف لفظ "ذاب"؛ فؤلنو أراد بو الوجوب ٞتهة القضاء يف
عرفهم.
أف لو على ٍ
أقاـ بيِّنةً على َّ
زيد كذا ،وىذا كفيلُوُ أبم ِرهِ قُضي) اب١تاؿ (عليهما) أم :على
(فإف َ
ِ
الكفالة ببل أم ِرهِ) "يف"
األصيل كالكفيل حىت لو حضر ا١تكفوؿ عنو ال ٭تتاج إذل إعادة البيًٌنة (ويف
ِ
الكفيل) متعلًٌق بػ "قضى" (فقط) يعٍت :إذا كانت الكفالة بغَت أمره ثبت الديٍن
ظرؼ للقضاء (على
على الكفيل خاصة ،كإ٪تا قيضي على األصيل يف الفصل األكؿ دكف الثاين؛ ألف الكفالة بغَت أم ور تربعه
٤تض؛ إذ ال رجوع فيو ،كأبم ور :تربعه ابتداءن كمعاكضةه انتهاءن ٔتنزلة القرض .فإذا ادعى أهنا أبمر ف يقضي هبا
ه
ً
األصيل
تتعدل إذل الغائب كإال ال تكوف معاكضة ،كألف أمر
الكفيل ابلكفالة إقر هار اب١تاؿ ،فيصَت مقضيان
ى
عليو ضركرةن ،كإذا كانت الكفالة بغَت أمر فليس من ضركرة صحتها التع ًٌدم إذل الغائب.

ب ،مستعار من ذكب الشحم.
(ُ) يقاؿ :ىذاٍ ى
ب ًرل عليو ىحق :أم ىك ىج ى

انظر :ا١تطرزم ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب ،مادة "ذكب" ،ج ُ ص َُّ.
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ك ِ
ِ
ض ِم َن َّ
ب يف َّ
بطل دعواهُ بع َدهُ .ولو َش ِه َد َ
ولو َ
الص ِ َ
ابع مل َكوُ
وختَ َم ال .قالوا :إف ُكت َ
الد َر َؾ َ
كتب شهادتَوُ على إقرا ِر العاقديْ ِن ال.
كتبَ " :ش ِه َد بذلك" بطلَ ْ
ت .ولو َ
أو بيعاً اباتً انفذاً وىو َ

(ُ)
ض ِم َن َّ
بطل دعواهُ بع َدهُ) حىت لو ادعى أف
(
الد َر َؾ) كىو رد الثمن عند استحقاؽ ا١تبيع
(ولو َ
َ
ً
وختَ َم :ال) يعٍت :لو كتب
تسليم للمبيع (ولو َش ِه َد َ
الدار ا١تبيعة ملكو ال ييسمع؛ ألف كفالتو ابلد ىرؾ ه
الصك ،مث ٌادعى الشاىد أف الدار لو تصح دعواه .قاؿ
صك ا١تشًتم كختم على ذلك
ًٌ
شهادتو على ًٌ
الشرل" ،أك كتب "جرل البيع ٔتشهدم" ،أك
مشاٮتنا :ىذا ه
البيع ك ًٌ
٤تموؿ على ما إذا كتب :ى
"ش ًهد فبل هف ى
كتب" :أيقًر ابلبيع كالشرل"؛ ألف شهادتو بوجود البيع ال يدؿ على صحتو .قولو" :ختم" إشارة إذل
صك الشرل ىختىم يف آخره حىت يكوف ذلك عبلمةن
عرؼ زماهنم؛ ألف الرجل إذا كتب شهادتو يف ًٌ
لكاتبو ،كدل يبق ذلك العرؼ يف زماننا.
ِ
الص ِ
اتما (انفذاً ،وىو) أم
ب يف َّ
ابع ِمل َكوُ أو بيعاً اباتً) أم ًّ
ك َ
(قالوا ):أم :العلماء (إف ُكت َ
كتب شهادتَوُ على إقرا ِر
كتبَ " :ش ِه َد بذلك" بطلَ ْ
ت) دعواه؛ ألهنا تصَت تناقضان (ولو َ
الشاىد ( َ
العاقديْ ِن ال) أم :ال تبطل دعواه بعد ىذه الكتابة؛ لعدـ التناقض.

(ُ) راجع :اٞترجاين ،التعريفات ،ص ُّٖ
233

[فصل يف الضماف]

ا١تضارب الثَّمن ِّ ِ
كيل ابلبي ِع ١توّكِلِو ،أو
ا٠تبلص ،أو
ض ِم َن العُهدةَ ،أو
ولو َ
ُ
َ
َ
لرب ا١تاؿ ،أو الو ُ
ٍ
البائعُت حصةَ صاحبِ ِو من َٙت ِن ٍ
ِ
بصفقة بطل ،وبصفقت ِ
كضماف ا٠تراج،
صح.
أح ُد
ُت َّ
ابعاهُ
عبد َ
ِْ ّ

[فصل يف الضماف]

ض ِمن العهدةَ) (ُ) جواب "لو بطل" ،كإ٪تا دل يصح؛ ألف العهدة قد جاءت و
للصك
١تعاف:
ًٌ
(ولو َ َ ُ
ا٠تبلص) (ِ) ال يصح عند أيب
أحد ا١تعاين ابلشك (أو
القدًن ،كللعقد كحقوقو ،كللد ىرؾ فبل يثبت ي
َ

ا١تبيع فعليو شراؤه كتسليمو إذل ا١تشًتم كىو ابطل؛ ألنو غَتي قادر
حينفة؛ ألف معناه عنده :لو استحق ي
على ً
إيفاء ما ضمن .كعند٫تا :يصح؛ ألف معناه عند٫تا ضما يف الثمن إف عجز عن تسليم العُت كىو
(ّ)
ماؿ ا١تضارب ً
لرب ِ
ا١تاؿ) ال يصح؛
ابع
إذا
أم:
)
َّمن
ث
ال
ا١تضارب
أو
(
جائز
ا١تضارب ى
ى
كضمن الثمن ( ِّ
ُ
َ
ي
ً
كيل ابلبي ِع ١توّكِلِو)
ألف حق
القبض ي
للمضارب ،فلو صح الضماف لصار ضامنان لنفسو كىو ابطل (أو الو ُ
ِْ
حصةَ صاحبِ ِو من
أم :ابع الوكيل كضمن ١توٌكًلو الثمن ال يصح؛ لًما مر يف ا١تضارب (أو أح ُد
البائعُت ّ
ً
ٍ
َٙت ِن ٍ
مشًتكان بينهما فلو صح
عبد َ
ابعاهُ بصفقة بطل)؛ ألف الصفقة لػما كانت متحدةن ٬تب الثمن ٢تا ى
و ً
ً
ً
مشًتهؾ بينهما
ابطل؛ ألنو ما من جزء ٌ
يؤديو إال كىو ى
ضماف أحد٫تا لصاحبو يصَت ضامننا لنفسو كىو ه
احد منهما نص ىفو و
صح) يعٍت :إف ابعا العبد بصفقتُت أبف ابع كل ك و
ِْ
بعقد على ًح ىدةو مث
(
وبصفقتُت َّ
ي
لكل منهما
ض ًمن ي
ى
أحد٫تا لصاحبو حصتو من الثمن صح الضماف؛ ألف الصفقة إذا تعددت فما ي
٬تب ًٌ
و
ِ
كضماف ا٠تراج) يعٍت :كما صح الضما يف اب٠تراج؛ ألنو
بعقد على ًح ىدةو يكوف لو خاصة ببل شركة( .
٬تب يف ال ًٌذمة أبف
ىديٍ هن ك ه
اجب ي٭تبس بو كٯتنع كجوب الزكاة .ا١تراد بػ " :ا٠تراج" ا١توظف كىو الذم ي
يو ًظٌف اإلماـ كل سنة على ما وؿ و
معلوـ ،إلخراج ا١تقاٝتة كالربع أك الثلث فإنو ليس بو و
اجب يف الذمة فلم
ي
يكن ىديٍنان.
ا١تبيع ،أك يكًج ىد فيو عيب.
(ُ) العهدة :ىي ضماف الثمن للمشًتم إف استى ىحق ي
انظر :اٞترجاين ،التعريفات ،ص ُٗٓ.

(ِ) ضماف ا٠تبلص :عند أيب حنيفة :ضماف ٗتليص ا١تبيع كتسليمو ال ٤تالة ،كعند الصاحبُتٔ :تعٍت ضماف الدرؾ
انظر :ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٕ ص ِِٕ.

(ّ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ِِٔ.
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ِ
والن ِ
علي مائةٌ إىل شهر" ،فقاؿ ا١تَُق ُّر لو" :ىي حالَّة"،
َّوائب،
والقسمة .وإف قاؿ" :لك َّ
ِِ
ص َّد َؽ ىو ،وإف ادَّعى الطَّالب أنَّو ّّ
فالقوؿ َّ
حاؿ.
للمدعي مع َحلفو .وإف قاؿ" :ضمنتُوُ إىل شه ٍر" ُ
ُ

ً
(والن ِ
مشًت وؾ بينو كبُت غَته
َّوائب) ا١تراد :هبا ما يكوف وٌ
ْتق ٨تو أف يقضي القاضي ب ىك ٍر ًم هنر ى

فأ ى كاح هد منهم عن الكرم كأنفق شريكو أبمر القاضي تصَت حصة اآليب(ُ) ديٍنان يف ذمتو فتصح الكفالة
هبا .ككذا ما كظف اإلماـ على الناس عند اٟتاجة إذل ٕتهيز اٞتيش لقتاؿ ا١تشركُت أك فداء األسارل
ا١تسلمُت كقد خبل بيت ا١تاؿ عن ا١تاؿ تصح الكفالة بو .كأما النوائب اليت ييطالىب اإلنساف [هبا] بغَت
حق كاٞتباايت يف زماننا ال تصح الكفالة هبا؛ ألف الكفالة التز ياـ ا١تطالبة ٔتا على األصيل شرعان .كقيل:
وٌ
يصح(ِ)-منهم فخر اإلسبلـ علي البزدكم(ّ)-؛ ألهنا حق يوجب ا١تطالبة ،كالعربة يف ابب الكفالة
للمطالبة؛ ألهنا يشرعت اللتزامها ،ك٢تذا قلنا :ىمن قاـ بتوزيع ىذه النوائب على ا١تسلمُت ابلقسط يؤجر
كإف كاف اآلخذ ظا١تان.
ِ
يكُت القسمة من صاحبو ،كامتنع صاحبو من ذلك فإف
(والقسمة) يعٍت :إذا طلب أحد الشر ٍ
ض ًمن إنسا هف ليقوـ مقامو يف القسمة ٬توز ذلك .كقيل :أراد هبا أجرة القساـ .ك ًّأاي ما
القسمة كاجبةه ،فإذا ى

كاف فالكفالة هبا صحيحة.

َّ
للم َّدعي) أم:
(وإف قاؿ" :لك َّ
علي مائةٌ إىل شهر" ،فقاؿ ا١تَُق ُّر لو" :ىي حالة" ،فالقوؿ ُ
ي ً
القوؿ ١تن يينكر العارض (مع
األجل فيو من العوارض ،ك ي
للم ىقٌر لو؛ ألف األصل يف الديٍن أف ٬تب حاالًّ ،ك ي
ِِ
ص َّد َؽ ىو) أم الضامن =
َحلفو)( .وإف قاؿ" :ضمنتُوُ إىل شه ٍر") فقاؿ ا١تكفوؿ لو" :ىي حالة" ( ُ
الدر ِؾ إف استَح َّق ا١تبيع ما مل يػ ْقض بثمنِ ِو على ِ
ابئع ِو.
وال يؤخ ُذ
ُ َ
َ
ضامن َّ َ
ُ

يرض بو ،كا١تصدر :اإليباء.
األمر إذا دل ى
(ُ) اآليب :اسم الفاعل من أ ىى ى ى

انظر :ا١تطرزم ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب ،مادة "أيب" ،ج ُ ص ِْ

(ِ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ِِِ.

(ّ) فخر اإلسبلـ البزدكم (تِْٖ :ىػ) :علي بن دمحم بن اٟتسُت ،أبو اٟتسن ،ا١تعركؼ بفخر اإلسبلـ البزدكم ،الفقيو اإلماـ الكبَت
ٔتا كراء النهر ،من تصانيفو" :ا١تبسوط" ،ك "شرح اٞتامع الكبَت" ك "اٞتامع الصغَت" ،كلو ىف أصوؿ الفقو كتاب كبَت مشهور كمفيد.
انظر :القرشي ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية ،ج ِ ص ْٗٓ
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(وإف ادَّعى الطَّالب أنَّو ّّ
يثبت ببل شرط أبف
=
حاؿ)؛ ألف األجل يف الكفالة ليس بعارض حىت ي
ُ
حق الكفيل ببل شرط ،فوجب أف ييقبىل قولو.
بديٍ ون يمؤج ول فإف
ىك ىف ىل ى
األجل يثبت يف ًٌ
ى

ً
ضامن َّ
ا١تبيع ما مل
يطلب ا١تشًتم من
الد َر ِؾ) أم :ال
(وال يؤخ ُذ
الثمن (إف استَ َح َّق ُ
ُ
الكفيل ى
ي
ِِ
ِِ
للمستى ًح ًٌق ما دل ينفسخ العقد،
يُػ ْق َ
ض بثمنو على ابئعو)؛ ألف الثمن ال ٬تب على البائع ابلقضاء اب١تبيع ي
كإ٪تا ينفسخ العقد ك٬تب الثمن على البائع إذا قضى القاضي ابلثمن على البائع ،ك٢تذا لو أجاز ا١تػ ً
ستحق
ي
البيع .كإ٪تا يصَت كفيبلن إذا قضي على البائع فقبل ذلك[ .كحيث] ال كفالة فبل يكوف
البيع صح ي
ى
للمشًتم أف أيخذ الثمن من الكفيل.
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|فصل|(ُ) [يف كفالة الرجلُت]
ُت َك َفل كلّّ عن اآلخ ِر مل يرجع على ِ
َديْ ٌن على اثن ِ
شريك ِو إالَّ ٔتا أدَّى زائداً على النَّصف .ولو
ْ
َ
ٍ
بشيء عن ٍ
الب
كفبل
رجل وكلّّ بو عن صاحبِ ِو َر َج َع عليو بنصف ما أدَّى وإف َّ
قل .وإف أبرأَ الطَّ ُ
رب َّ
بكل َديْنِ ِو.
أح َد٫تا أخ َذ
خت ا١تفاوضةُ أخ َذ ُّ
اآلخر بكلِّو .ولو فُ ِس ْ
َ
الديْ ِن ّأايً شا َء من شريكيها ِّ
يرجع أح ُد٫تا على صاحبِ ِو إالَّ ٔتا أدَّى زائداً على الن ِ
َّصف.
ومل ْ

فصل [يف كفالة الرجلُت]
ُت َك َفل كلّّ عن اآلخ ِر ،مل يرجع على ِ
( َديْ ٌن على اثن ِ
شريك ِو إالَّ ٔتا أدَّى زائداً على النَّصف)؛
ْ
َ
و
ْتق األصالة.
كفيل ،فييػىرج يح يف األداء ما عليو ًٌ
أصيل يف نصفو كيف النصف اآلخر ه
ألف كل كاحد منهما ه
ٍ
بشيء عن ٍ
رجل) أم :كفل رجبلف عن رجل أبلف درىم (وكلّّ بو) أم :ىك ىف ىل كل
(ولو َك َفبل
ك و
قل) "إف" للوصل.
احد منهما بذلك الشيء (عن صاحبِ ِو) أبمره ( َر َج َع عليو بنصف ما أدَّى وإف َّ
يعٍت :ما أدل أحد٫تا رجع على شريكو بنصفو قليبلن كاف أك كثَتان؛ ألف أداءه كقع شائعان عنهما؛
بكل األلف ،فبل رجحاف ألحد٫تا على اآلخر.
الستوائها؛ إذ كل منهما ه
كفيل عن صاحبو كعن األصيل ًٌ
النصف ّتهة الكفالة ،كجهة األصالة أقول ،فإذا
ٓتبلؼ ما سبق؛ ألف ىناؾ
النصف ّتهة األصالة ،ك ي
ي
رجع عليو بنصف ما أدل :يرجعاف على األصيل؛ ألهنما أداي عنو ديٍنو :أحد٫تا بنفسو كاآلخر بنائبو.
ً
لكل ما أدل؛ ألنو كفل بكل ا١تاؿ عنو أبمره.
كإف شاء رجع ٌ
ا١تؤدم على األصيل ًٌ

الكفيل
الطالب
اآلخر بكلِّو) أم :أخذ
الكفيلُت (أخ َذ
الب أح َد٫تا) أم :أحد
ٍ
(وإف أبرأَ الطَّ ُ
َ
ي
ى
بكل الدين؛ ألف إبراء الكفيل ال ي ً
رب َّ
الديْ ِن
خت ا١تفاوضةُ أخ َذ ُّ
وجب إبراءى األصيل (ولو فُ ِس ْ
اآلخر ًٌ ٍ
ي
ى
بكل َديْنِ ِو) يعٍت :إذا افًتؽ
شاء ِمن
ْ
ّأايً َ
شريكيها) أم :شريكي ا١تفاكضة .ك"من" بياف لػ "أم"ِّ ( .
و
ً ً
كفيل عن صاحبو
ا١تفاكضاف فؤل ٍىرابب الديوف أف أيخذكا أيهما شاؤكا ّتميع الديٍن؛ ألف كل كاحد منهما ه
يرجع أح ُد٫تا على صاحبِ ِو إالَّ ٔتا أدَّى زائداً على الن ِ
َّصف)؛ لًما مر
على ما عيرؼ بو يف الشركة (ومل ْ
أف جهة األصالة أقول.
(ُ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).
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ِ
ٍ
ِ
ِ
َعتق
رجع كلّّ على اآلخ ِر
بنصف ما أدَّاهُ .فإف أ َ
عبداف كوتبا بعقد وَك َف َل كلّّ عن صاحبِوَ :
ِ
حصةَ َمن مل يُعتِ ْقوُ منو أصالةً ومن اآلخ ِر ضماانً،
السي ُد أح َد٫تا قبل
صح ،ولو أف أيْخ َذ َّ
األداء َّ
َّ
ورجع ا١تُعت ُق على صاحبِ ِو ٔتا أَدَّى عنو ال ِ
صاحبوُ عليو ٔتا أدَّى عن ِ
نفس ِو.
َ َ
ُ
عبداف كوتبا ٍ
( ِ
بعقد) يعٍت :كاتىب عبديٍو كتابةن كاحدةن على و
ألف ف ىقبًبل (وَك َف َل كلّّ عن صاحبِ ِو:
ى
بعقد ك و
بنصف ما أدَّاه) قيػيًد و
ِ
احد؛ ألنو لو كاتىػبىهما بعقديٍن :فالكفالةي ال تصح
رجع كلّّ على اآلخ ِر
َ
ُ ٌ
و و
القياس أف ال
قياسان كاستحساانن؛ ألنو كفالةه ببدؿ الكتابة .كإذا كاتب بعقد كاحد فصحيحةه استحساانن ك ي
ابطل ،فيكوف شرطهما يف
تصح؛ ألنو يشرط فيو كفالةي ا١تكاتب ،كالكفالةي ببدؿ الكتابة ،ككل ذلك ه
اجب
الكتابة فاسدان؛ إذ الكتابةي ي
تفسد ابلشركط الفاسدة .كجو االستحساف :أف تصرؼ اإلنساف ك ي
كل ك و
احد منهما ،كاآلخر
التصحيح بقدر اإلمكاف ،كقد أمكن تصحيح ىذه الكتابة أبف ي٬تعل ي
ا١تاؿ على ًٌ
ا١تاؿ عليها(ُ) كالولد(ِ) يٍتػبػعها ،فكاف كل ك و
احد منهما
حق تعلق ًعتقو أبدائو ،فا١تػيكاتًبة يكوف ي
اتبع لو يف ًٌ
ه
ىي
حق نفسو كأف ا١تاؿ عليو ،كصارت كفالتيو ٔتا عليو أصلو ،ككفالة ا١تكاتب ٔتا عليو أصلو جائز ،فصار
يف ًٌ
الكل كفيبلن عن صاحبو ،فيطالًب ا١توذل كل ك و
احد منهما ّتميع ا١تاؿ ْتكم
كل كاحد منهما أصبلن يف ًٌ
نصف ذلك؛
األصالة ،ال ْتكم الكفالة ،فإذا أدل ي
كل البدؿ ،فيقع عن صاحبو ي
أحد٫تا شيئان كقع عن ًٌ
فَتجع على صاحبو بنصفو.
الستوائهما ،ي
ِ
حصةَ َمن مل يُعتِ ْقوُ منو) الضمَت فيو
السي ُد أح َد٫تا قبل
صح ،ولو أف أيْ ُخ َذ َّ
األداء َّ
َعتق َّ
(فإف أ َ
راجع إذل "من" اٞتار كاجملركر ،متعلًٌ هق بقولو "أيخذ" (أصالةً) ٘تييز (ومن اآلخ ِر ضماانً) يعٍت :للسيًٌد أف

ورجع ا١تُعتَ ُق على
كفيل عن صاحبو كاآلخر؛ ألنو أصيل ( َ
أيخذ حصة ىمن دل يعتق ًّأاي شاء ا١تعتىق؛ ألنو ه
صاحبِ ِو ٔتا أَدَّى عنو)؛ ألنو أدل عنو أبمره (ال ِ
صاحبوُ عليو ٔتا أدَّى عن ِ
نفس ِو) يعٍت :إف أخذ ا١توذل
ُ
عن اآلخر ال يرجع على ا١تعتىق بشيء؛ ألنو أدل ىديٍ ىن نفسو فبل يرجع .

(ُ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "عليهما".
(ِ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "كلولد".
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[فصل يف كفالة العبد وعنو]
وماؿ ال َِ٬تب على ٍ
حىت يَػ ْعتِ َق ّّ
ٌ
رجع عليو بعد
عبد َّ
حاؿ على َمن َك َف َل بو مطلقةً .ولو أدَّى َ
ُ
١تد ِ
ِ
ٌ ِ
قيم بيِّنةٌ أنَّو َّ
ض ِم َن كفيلُوُ قيمتَو .فإف َك َف َل سيِّ ٌد عن
مات عب ٌد
عيو َ
عتقو .ولو َ
مكفوؿ برقبتو فأُ َ
ِ
ِ
ٍ
يرجع على صاحبِو.
غَت مديوف عن سيِّده ،فعتق فأدَّى ال ُ
عبده أو ىو َ
[فصل يف كفالة العبد وعنو ]
وماؿ) مبتدأ (ال َِ٬تب على ٍ
( ٌ
حىت يَػ ْعتِ َق) كما إذا أقر ابستهبلؾ ماؿ ككذبو مواله ،أك
عبد َّ
ُ
يسم حاالن أك غَت حاؿ ( ّّ
ً
حاؿ) خرب (على َمن َك َف َل بو) يعٍت:
أقرضو إنساف ،أك ابعو كىو ٤تجور كدل ٌ
يؤخذ الكفيل بو حاالًّ؛ ألف عدـ مطالبة العبد كاف ٟتق مواله ،كىذا ا١تعٌت معدكـ يف الكفيل (مطلقةً)
أم كفالةن مطلقةن .قيػيًٌد بو؛ ألنو لو كفل بديٍ ون مؤج ول ال ييطالىب قبل حلوؿ األجل.
(ولو أدَّى) الكفيل ما على العبد (رجع عليو بعد ِ
عتقو)؛ ألف الطالب كاف يرجع عليو بعد
َ
ي
العتق ،فكذا الكفيل؛ ألنو قاـ مقامو.

رجل رقبةى و
ٌ ِ
عبد يف يده ،ف ىك ىفل ً
رجل على و
بنفس
مات عب ٌد
(ولو َ
مكفوؿ برقبتو) يعٍت :إذا ادعى ه
١تد ِ
أقيم بيِّنةٌ أنَّو َّ
ض ِم َن كفيلُوُ قيمتَو)
عيو) يعٍت :أقاـ ا١تدعي بيًٌنةن أنو كاف لو ( َ
رجل ،فمات العبد (ف َ
العبد ه
كض ًٌمنها الكفيل أيضان؛ ألف ا١تدعي لػما ملك العبد ابلبينة ظهر أف ذا
ض ًٌمن ا١تدعى عليو قيمة العبد ي
أم ي
اليد كاف غاصبان للعبد ككجب عليو ضماف القيمة خلفان عن العبد ،فيجب على الكفيل ذلك؛ ألف
ً
لضم ًذمة الكفيل إذل ذمة األصيل ٔتا كاف األصيل مطالبان بو ،فإذا ٖتولت ا١تطالبة من
الكفالة يش ًرعت ٌ
حق األصيل ٖتولت يف حق الكفيل أيضان.
عُت العبد إذل قيمتو يف ًٌ

(فإف َك َفل سيِ ٌد عن ِ
عبدهِ) أبمره فأداه (أو ىو) أم :كفل عب هد (غَت م ْد ٍ
يوف) نصب على
َ ّ
َ َ
ِ
ِ
غَت يموجبة للرجوع؛
اٟتاؿ (عن سيِّده) أبمره ( َ
فعتَ َق فأدَّى ال ُ
يرجع على صاحبو)؛ ألف الكفالة كقعت ى
ً
ىح ًد٫تا ىديٍ هن على اآلخر ،فبل تنقلب يموجبةن للرجوع .قيػيًٌد [ب ػػ]غَت مديوف؛ ألنو لو
الستحالة أف ٬تب أل ى
(ُ)
ٟتق الغرماء.
كاف مديوانن مأذكانن بطلت كفالتو؛ ًٌ
(ُ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "بطلب".
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كتاب اٟتوالة
حتاؿ ،وا١تُ ِ
حيل ،وا١تُ ِ
ابلديْ ِن برضا ا١تُ ِ
حيل من َّ
تصح َّ
الدي ِن
ىي ُّ
حتاؿ عليو .وإذا َ٘تَّ ْ
ت َ
برئ ا١تُ ُ
حقوُ ِ
ٔتوت ا١تُ ِ
حتاؿ إالَّ إذا تَػ َوى ُّ
ابل َقبوؿ ،ومل يَػ ْرِج ُع عليو ا١تُ ُ
حتاؿ عليو ُم ْفلِساً ،أو َحلِ ِف ِو ُم ْن ِكراً حوالةً
ِ
ِ َّ
سوُ القاضي.
ال بيّنَةَ عليها ،وقاال بو وأبَ ْف فَػل َ

(ُ)
كتاب اٟتوالة
ِ
حيل) كىو الذم عليو الديٍن( ،وا١تُ ِ
برضاء ا١تُ ِ
تصح َّ
حتاؿ)
ابلديْ ِن
اسم من اإلحالة (ىي ُّ
كىي ه
كىو الدائن( ،وا١تُ ِ
حتاؿ عليو) كىو الذم قىبًل اٟتوالة.

حيل) عن الديٍن (ابل َقبوؿ) أم :قىبوؿ ا﵀تاؿ عليو (ومل يَػ ْرِج ُع عليو
(وإذا َ٘تَّ ْ
ت) اٟتوالة ( َ
برئ ا١تُ ُ
حقوُ ِ
ٔتوت ِ
بديٍنو على ال يػمحيل (إالَّ إذا تَػ َوى(ِ) ُّ
احملتاؿ عليو ُم ْفلِساً)
ا١تُ ُ
حتاؿ) أم :دل يرجع ال يػمحتاؿ ى
ً
ِِ ِ ِ
ف على
كدل يًتؾ كفيبلن (أو َحلفو ُم ْنكراً حوالةً ال بيِّنة عليها) أم يينكر ال يػمحتاؿ عليو اٟتوالة ،ك٭تل ي
ذلك ،كال بيًٌنة للطالب على ذلك ،فالتػ ىول أبحد ىذين األمرين عند أيب حنيفة( ،وقاال بو) اٟتق يتول
ِ َّ
سوُ القاضي) أم :٭تكم إبفبلسو حاؿ حياتو ،كىذا بناءن على أف اإلفبلس ال يتحق يق ْتكم
(وأبَ ْف فَػل َ
القاضي عنده؛ ألف ا١تاؿ و
غاد كرائح ،كقد يصبح الرجل(ّ) فقَتان كيٯتسي غنيان كابلعكس .كعند٫تا :يتحقق
حق غَته (ْ).
حق إخراجو من السجن فكذا يف ًٌ
حىت ييعترب يف ًٌ

أحلت" زيدا ٔتا كاف
( )1اٟتوالة لغة :مشتقة من التحوؿ ،كىو التنقل من موضع إذل موضع ،يقاؿ" :حاؿ" الشيء :تغَت عن حالو" ،ك ي
ك٤تتاؿ عليو.
لو علي كىو مائة درىم على رجل فاحتاؿ زي هد بو على الرجل :فأان ٤تيل ،كزيد ي٤تاؿ ،كا١تاؿ ي٤تاؿ بو ،كالرجل ي٤تاؿ عليو ي
كاصطبلحاً :نقل الديٍن كٖتويلو من ذمة ا﵀يل إذل ذمة ا﵀اؿ عليو.

راجع :ا١تطرزم ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب ،مادة "حوؿ" ،ج ُ ص ِّٓ .اٞترجاين ،التعريفات ،ص ّٗ.
م ا١تاؿ :ىلك كذىب ،فهو تى وو ىك ىات وك.
ل :ىبلؾ ا١تاؿ كذىابو ،يقاؿ :تىػ ىو ى
(ِ) التػ ىو ى
انظر :ا١تطرزم ،مرجع سابق ،مادة "توم" ،ج ُ ص َُُ.

(ّ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "الر".

(ْ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ِْٔ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ّْٖ.
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ِ
ِ
وتصح :بدر ِ
واب١تغصوبة  -ومل يربأْ هببلكِهاَّ ،-
وابلديْن .فبل
الوديعة  -ويربأُ هببلكِها،-
اىم
ُّ
ِ
حتاؿ عليو ،مع َّ
لغرماء ا١تُ ِ
حيل بعد موتِِو.
أف ا١تُ َ
حيل ا١تُ َ
حتاؿ أسوةٌ
ُ
يطالب ا١تُ ُ

ِ
وتصح:بدر ِ
رجل رجبلن ألف درىم كأحاؿ هبا عليو آخر فهو جائز
( ُّ
اىم الوديعة) يعٍت :إذا أكدع ه
ِ
٤تل بعينو ،فبل
(-ويربأُ هببلكها )-أم :يربأ ا﵀تاؿ عليو كىو ى
ا١تودع هببلؾ الوديعة؛ ألنو التزـ األداء من وٌ
٤تل آخر ،فيربأ هببلكها؛ ألف الوديعة أمانة كابٟتوالة ال ٮترج ًمن أف يكوف أمانة ،كىبلؾ
يلزـ األداء من وٌ
األمانة ال ي ً
ِ
واب١تغصوبة) أم :تصح اٟتوالة ابلدراىم ا١تغصوبة (-ومل يربأْ هببلكِها )-أم:
وجب الضماف( .
ي
دل يربأ الغاصب هببلؾ ا١تغصوبة؛ ألنو ال يبطل اٟتوالة؛ ألنو فات إذل ىخلى و
ف كىو الضماف ،كا٠تىلىف يقوـ
ي
ي
مقاـ األصل ،فكاف ا١تغصوب قائمان معٌت فبل يبطل .كأما إذا استى ىحق ا١تغصوب :فاٟتوالة بطلت؛ ألف
ا١تغصوب كصل إذل مالكو ،فهو ي ً
وجب براءة الغاصب عن الضمافَّ ( .
بديٍن
وابلديْن) أم :تصح اٟتوالة ى
ي
ا١تػيحيل على ا١تػيحتاؿ.
ِ
ِ
حق
يل ا١تُ َ
حتاؿ عليو) يعٍت :ال أيخذ ا١تػيحيل ذلك من ا١تػيحتاؿ عليو؛ لتعل ًق ًٌ
(فبل يطال ُ
ب ا١تُح ُ
حق ا١ترهتن بو .كلو دفعو ا١تػيحتاؿ عليو إذل ا١تػيحيل
اىن مطالبتو؛ لتعلق ًٌ
ا﵀تاؿ بو كالرىن ،فإنو ال ٯتلك الر ي
ِ
ض ًمن؛ ألنو استهلك ما تعل ىق بو حق ا١تػيحتاؿ (مع َّ
لغرماء ا١تُ ِ
حيل بعد موتِِو) يعٍت :إف
أف ا١تُ َ
حتاؿ أسوةٌ
ى
للمحيل على ا١تػيحتاؿ عليو
مات ا١تػيحيل كعليو ديوف قبل أف
ى
يقبض ا١تػيحتاؿ ىديٍن اٟتوالة فالديٍن الذم ي
للمحتاؿ على ا٠تصوص؛ ألنو اختص بو يف
ييقسم بُت غرماء ا١تػيحيل أسونة للغرماء .كقاؿ زفر :كاف ذلك ي
حق ا١ترهتن .كلنا :أف الديٍن يف ذم ًة ا١تػيحتاؿ عليو على ًملك ا١تػيحيل
حياتو ،ككذا بعد ٦تاتو كالرىن يف ًٌ
قبل قبض ا١تػيحتاؿ؛ ألنو لو صار ملكان لو لكاف ٘تليكي الديٍن ًمن غَت ىمن عليو الدين ،كذا ابطل .كإذا
االختصاص ٯتلك رقبةن أك يدان ،كدل يوجد كل
حتاؿ بو؛ ألف
بقي الديٍ ين على ملك ا١تػيحيل دل ٮتتص ا١تػي ي
ى
منهمآ .تبلؼ الرىن؛ ألنو ملكو يدان؛ ألنو بقبضو صار مستوفيان من و
كجو ،فكاف أخص بو .كإذا قي ًسم
يرجع ا١تػيحتاؿ ْتصة الغرماء على ا١تػيحتاؿ عليو؛ ألف اٟتوالة كانت مقيدة
الديٍ ين بُت غرماء ا١تػيحيل ال ي
بديٍ ون كاف عليو ،كقد استحق ذلك ،فتبطل اٟتوالة (ُ).
ى

(ُ) انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،ج ٓ ص َُ.
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حتاؿ عليو ،ومل تبطل ِ
ويف ا١تُ ِ
طلقة لو الطَّلب من ا١تُ ِ
قوؿ
أبخذ ما عليو أو عنده .وال يُػ ْقبَ ُل ُ
ُ
ْ
حيل للم ِ
عليك" وال قوؿ ا١تُحتاؿ
ت بديْ ٍن يل
َ
حتاؿ عليو عند طلبِ ِو ٔتثل ما أحاؿ بو" :أَ َح ْل ُ
ا١تُ ِ ُ
ِ
للم ِ
لسقوط خط ِر
اض
حيل عند طلبِ ِو ذلك" :أَ َح ْلتٍَِت بديْ ٍن يل
كرهُ ُّ
َ
السفتَجة :وىي إقر ٌ
ُ
عليك" .وتُ َ
الطَّ ِ
ريق.

حتاؿ عليو ،ومل تبطل ِ
(ويف ا١تُ ِ
طلقة لو الطَّلب من ا١تُ ِ
أبخذ ما عليو أو عنده) يعٍت :إذا أحاؿ
ُ
ْ
و
ك ابأللف
ىح ٍلتي ى
غَت مقيدة ابلوديعة أك ا١تغصوب أك الديٍن ،أبف قاؿ ا١تديوف ًٌ
لرب الديٍن" :أ ى
حوالةن يمطلقةن ى
للمحيل على ا١تػيحتاؿ عليو ،كال
اليت لى ى
ك على ىذا الرجل" ال يتعل يق حق ا١تػيحتاؿ ابلديٍن الذم ي
ابلوديعة ،أك الغصب الذم عنده ،بل ٬تب على ا١تػيحتاؿ عليو إيفاءي ىديٍن ا١تػيحتاؿ من ماؿ نفسو،
للمحيل أف يقبض ىديٍػنىو ككديعتىو كغصبىو من ا١تػيحتاؿ عليو ،كال تبطل اٟتوالة أبخذه ،فلو مات ا١تػيحيل
ك ي
ً
قيسم ىديٍػنىو ككديعتىو اليت قىبل ا١تػيحتاؿ عليو بُت غرمائو دكف ا١تػيحتاؿ؛ ألف ا١تػيحتاؿ ابٟتوالة صار غرًنى
ا١تػيحتاؿ عليو كدل يبق غرًن ا١تػيحيل.
حيل للم ِ
حتاؿ عليو عند طلبِ ِو) أم :عند طلب ا١تػيحتاؿ عليو من ا١تػيحيل
(وال يُػ ْقبَ ُل ُ
قوؿ ا١تُ ِ ُ
ك علي" دل ييقبل منو؛
(ٔتثل ما َ
ت بِ َديْ ٍن يل َ
حيل ("أَ َح ْل ُ
عليك") مقوؿ القوؿ "كال رجوع لى ى
أحاؿ بو) ا١تػي ي

ألف سبب الرجوع عليو قد ٖتقق كىو قضاءي ىديٍنو فَتجع عليو ،كاإلقرار ابٟتوالة ال يستلزـ اإلقرار ابلديٍن
ِ
للم ِ
أحاؿ بو"( :أَ َحلْتٍَِت) مقوؿ
حيل عند طلبِ ِو ذلك) أم :عند طلب ا﵀يل مثل ما ى
(وال قوؿ ا١تُحتاؿ ُ
ً
برد ذلك على ا١تػيحيل.
القوؿ ("بِ َديْ ٍن يل َ
عليك") فالقوؿ قوؿ ا١تػيحيل كيؤمر ا١تػيحتاؿ ٌ

الس ْفتَجة) بضم السُت كفتح التاء تعريب "سفتو" ٔتعٌت ا﵀كم .يًٝتٌ ىي القرض بو؛ إلحكاـ
كرهُ ُّ
(وتُ َ
ِ
لسقوط خط ِر الطَّ ِ
ريق) (ُ) صورهتا :أف يدفع إذل اتج ور ماالن قرضان ليدفعو إذل صديقو
اض
أمره (وىي إقر ٌ
يف و
ليستفيد بو يسقو ىط خط ًر الطريق ،كقد هنى رسوؿ
بلد آخر ،كإ٪تا يدفعو على سبيل القرض ال األمانة؛
ى
هللا « عن قَػ ْر ٍ
ض َج َّر نَػ ْفعاً »(ِ).

(ُ) انظر :اٞترجاين ،التعريفات ،ص َُِ.

(ِ) اٟتديث أخرجو اٟتارث بن أيب أسامة يف مسنده من طريق سوار بن مصعب عن عمارة ا٢تمداين ،قاؿٝ :تعت عليان  يقوؿ:
قاؿ رسوؿ هللا ُ « :ك ُّل قَػ ْر ٍ
ض َج َّر َم ْنػ َف َعةً فَػ ُه َو ِرابً» ،كأ ًيعل بػ" :سوار بن مصعب" قاؿ فيو عبد اٟتق اإلشبيلي( :مًتكؾ اٟتديث) اىػ.
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كتاب القضاء
ِ
األىل َّ ِ
يصح تقلي ُدهُ،
ط أىليَّتِها شرط أىليَّتو.
أىل
للقضاء ،وشر ُ
أىل لو ُّ
ُ
والفاسق ٌ
للشهادة ٌ
ُ
ِِ
ِ
َّ
ا١تذىب
العزؿ يف ظاى ِر
العدؿ
س َق
استحق َ
ُ
صح ُ
وال يُقلَّد ،كما َّ
قبوؿ شهادتو ،وال تُػ ْقبَ ُل .ولو فَ َ
وعليو مشاٮتنا..

(ُ)

كتاب القضاء
ِ
للقضاء)؛ ألف كل ك و
كىو اإللزاـ شريعةن (األىل َّ ِ
القوؿ على الغَت
أىل
احد منهما يينفذ ى
ي
للشهادة ٌ
ُ
أىل لو) أم
ط أىليَّتِها) من العقل كالبلوغ كاٟترية كالعدالة كالضبط (شرط أىليَّتو،
(وشر ُ
ُ
والفاسق ٌ
َّ
ؤمن عليو لقلة
للقضاء ( ُّ
يصح تقلي ُدهُ) أم :الفاسق (وال يُقلد) أم ال ينبغي أف ييقلد الفاسق؛ ألنو ال يي ى
قبوؿ شهادتِِو ،وال تُػ ْقبَ ُل) يعٍت :ينبغي أف ال يقضي القاضي بشهادة
صح ُ
مباالتو بواسطة فسقو (كما َّ
الفاسق ،كلو قضى نفذ عندان.
َّ
العزؿ يف
العدؿ) يعٍت :لو كاف القاضي ع ٍدالن ففسق أبخذ الرشوة أك غَته (
استحق َ
س َق ُ
(ولو فَ َ
ِ
ا١تذىب وعليو مشاٮتنا) كقاؿ بعض ا١تشايخ :ينعزؿ؛ ألف ا١تقلًٌد اعتمد عدالتو فلم يرض بقضائو
ظاى ِر

بدكهنا(ِ) .قاؿ قاضيخاف" :أٚتعوا على أنو إذا ارتشى ال ينفذ قضاؤه فيما ارتشى"(ّ) ،كقاؿ بعض
مشاٮتنا" :قضاايه ابطلة فيما ارتشى كفيما دل ير ً
تش" اىػ(ْ).
تار
ط لؤلولوية ،فلو قُػلِّ َد
واالجتهاد شر ٌ
جاىل َّ
صحُ .
ُ
ُ
وٮت ُ
ب القضاءُ
األقدر واأل َْو َىل .وال يُطلَ ُ
ٌ
انظر :الزيلعي ،نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية ،ج ْ ص َٔ.
اضٍيػتيوي :ىحا ىك ٍمتيوي.
ضى القاضي لو عليو بذلك قضاءن كقى ى
(ُ) القضاء لغة :اٟتكم ،يقاؿ :قى ى
خاص .كقيل :ىو اإللزاـ يف الظاىر على صيغة ٥تتصة أبمر ظن
كيف الشرع :فصل ا٠تصومات كقطع ا١تنازعات على كجو وٌ
لزكمو يف الواقع شرعان.
ا١تطرزم ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب ،مادة "قضي" ،ج ِ ص ُْٖ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ صَْٗ

(ِ) انظر :ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٕ ص ِْٓ .ابن عابدين ،مرجع سابق ،ج ٓ ص َّٓ
(ّ) يف فتاوى قاضيخاف ،ج ِ ص َْٓ( :كقضاؤه فيما ارتشى ابطل) اىػ.
(ْ) انظر :ابن ا٢تماـ ،مرجع سابق .ابن عابدين ،مرجع سابق.
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واالجتهاد) أم :كوف القاضي ٣تتهدان .كأصح ما قيل يف ح ًٌد اجملتهد :أف يكوف قد حول علم
(
ُ

الكتاب ككجوه معانيو ،كعلم السنة بطرقها كمتوهنا ككجوه معانيها ،كأف يكوف مصيبان يف القياس عا١تان
(ُ)
ط لؤلولوية) ال شرط اٞتواز (فلو قُػلِ
صح) خبلفان للشافعي؛ ألنو مأمور
د
شر
(
بعرؼ الناس
ٌ
ّ
جاىل َّ
َ
ٌ
ً
ا١تستح ًٌق ،كذا
اٟتق إذل
ابلقضاء ابٟتق كال أمر ببل قدرة ،كال قدرة ببل علم(ِ) .قلنا :إف ا١تقصود
ي
إيصاؿ ًٌ
(ّ)
للمقلًٌد أف ٮتتار للقضاء من أقدر عليو
تار
٭تصل إذا ىع ًمل بفتول غَته ُ ( .
ُ
وٮت ُ
األقدر واأل َْو َىل) يعٍت :ي
كأكذل بو ،كال يكوف فظان غليظان جباران عنيدان ؛ ألنو خليفة رسوؿ هللا  يف القضاء .قاؿ َ « :م ْن
ِ
قَػلَّ َد غَْيػ َرهُ َع َم ًبلَ ،وِيف َر ِعيَّتِ ِو َم ْن ُى َو أ َْو َىل ِم ْنوُ ،فَػ َق ْد َخا َف َّ
كعمل
ُت»(ْ).
اَّللَ َوَر ُسولَوُ َو َٚتَ َ
اعةَ ال ُْم ْسل ِم َ
ي
ً
أىم أمور ال ًٌدين كأعماؿ ا١تسلمُت.
القضاء من ٌ
ب كونو قاضيان بقلبو ،كال يسأ٢تا بلسانو؛ لقولو
(وال يُطلَ ُ
ب القضاءُ) يعٍت :ينبغي أف ال يطلى ى
(ٓ)
كي ِ
ِ
ِ
ِِ
ض ِ
اء ُوك َل إِ َىل نَػ ْفسوَ ،وَم ْن أ ْ
س ّد ُدهُ» أم :ييل ًه ىموي
ب الْ َق َ َ
َ « :م ْن طَلَ َ
ُجِ َ
رب َعلَْيو نَػ َز َؿ َعلَْيو َملَ ٌ ُ َ
الرشد كييوفًٌقو للصواب.
(ُ) انظر :البخارم ،كشف األسرار على أصوؿ فخر اإلسبلـ البزدوي ،ج ْ ص ُٓ
(ِ) كبقوؿ الشافعي قاؿ ا١تالكية كاٟتنابلة ،فهو قوؿ ٚتهور العلماء إذان.
انظر :البغدادم ،ا١تعونة على مذاىب ِ
عامل ا١تدينة ،ج ّ ص َُٕٔ .الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرج الكبَت ،ج ْ
ص َُِ .العمراين ،البياف يف مذىب اإلماـ الشافعي  ،ج ُّ ص ُٗ .ابن قدامة ،ا١تغٍت ،ج ُْ ص ُْ.

(ّ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ِٕٓ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص َْٓ.

(ْ) اٟتديث أخرجو اٟتاكم يف :مستدركو (كتاب األحكاـ ،ج ْ ص ُُٗ ،حديث رقم َُِٕ .ط الوادعي) من طريق حسُت بن
وؿ اَّللً « :م ِن استَػ ْعمل رج ًبل ِمن ِعصاب ٍة وِيف تِل َ ِ
صابَِة َم ْن ُى َو
قيس عن عكرمة عن ابن عباس ،رضي هللا عنهما قاؿ :قاؿ ىر يس ي
ْك الْع َ
َ ْ َ َ َُ ْ َ َ َ
ضى َِِّ
ِِ
َّلل ِم ْنوُ فَػ َق ْد َخا َف َّ
ُت» كسنده ضعيف؛ ألف "حسُت بن قيس" :ضعيف.
أ َْر َ
اَّللَ وخا َف َر ُسولَوُ وخا َف ال ُْم ْؤمن َ
كركاه الطرباين يف :ا١تعجم الكبَت (ج ُُ ص ُُْ ،حديث رقم ُُُِٔ) من طريق ٛتزة النصييب عن عمرك بن دينار عن ابن
عباس ىر ًض ىي اَّللي ىعٍنػ يه ىما ،كسند صعيف أيضان؛ ألف "ٛتزة النصييب" :ضعيف أيضان.
الزيلعي ،نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية ،ج ْ ص ِٔ .ابن حجر ،الدراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية ،ج ِ ص
ُٓٔ.

(ٓ) اٟتديث ركاه أبو داكد يف :سننو (كتاب األقضية ،ابب يف طلب القضاء كالتسرع إليو ،حديث رقم ّٖٕٓ) ،كالًتمذم يف :سننو
(كتاب األحكاـ  ،ابب ما جاء عن رسوؿ هللا  يف القاضي ،حديث رقم ُِّّ) من طريق إسرائيل عن عبد األعلى بن عامر
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عجزهُ وحي َفوُ .
وصح
ُ
الدخوؿ فيو ١تن يَثِ ُق عدلَوُ ،وُك ِرَه ١تن َ
ُّ
خاؼ َ
 
خاؼ
وصح
ُ
الدخوؿ فيو ١تن يَثِ ُق عدلَوُ)؛ ألف الصحابة تقلدكه ككفى هبم قدكنة (وُك ِرَه ١تن َ
( ُّ
عجزهُ وحي َفوُ)؛ كيبل يصَت الدخوؿ فيو شرطان ١تباشرتو القبيح(ُ) .كقيل :ييكره الدخوؿ فيو ٥تتاران؛ لقولو
َ
اء فَػ َق ْد ذُبِ َح بِغَ َِْت ِس ِّك ٍ
ُت»(ِ) .كقد ٖترز أبو حنيفة عن تقلده بعد ما يحبًس
َ « :م ْن ابْػتُلِ َي الْ َق َ
ضَ
كض ًرب ألجلو مراران ،كقاؿ" :البحر عميق فكيف أعرب ابلسباحة؟" ،فقاؿ أبو يوسف" :البحر عميق
ي
بك قاضيان" .كالصحيح :أف الدخوؿ يف القضاء رخصة:
كالسفينة كثيق كا١تبلح عادل" ،فقاؿ" :كأين ى

ضاء وكِل إِ َىل نَػ ْف ِس ِو ،ومن أُجِرب عَلَيوِ
ََ ْ ْ َ ْ
الثعليب عن ببلؿ بن أيب موسى الفزارم عن أنس  قاؿ :قاؿ رسوؿ اَّلل َ « :م ْن َسأ ََؿ ال َق َ َ ُ َ
يػ ْن ِز ُؿ َّ ِ
س ِّد ُدهُ» .كسنده ضعيف؛ ٞتهالة حاؿ "ببلؿ بن أيب موسى الفزارم".
ُ
اَّللُ َعلَْيو َملَ ًكا فَػيُ َ
ىذا ،كأصح من ىذا كغَته – كما قاؿ الكماؿ ابن ا٢تماـ -ما ركاه البخارم يف :صحيحو ،مع الفتح (كتاب األحكاـ ،ابب
من دل يسأؿ اإلمارة أعانو هللا عليها ،حديث رقم ُْٕٔ ،ج ُّ ص ُْٓ) كمسلم يف :صحيحو ،مع شرح النووي (كتاب اإلمارة،

ابب النهي عن طلب اإلمارة كاٟترص عليها ،حديث ُِٓٔ ،ج ٔ ص ُِٕ) عن عبد الرٛتن بن ٝترة  قاؿ :قاؿ رل رسوؿ هللا
الر ْٛتَ ِنَ ،ال تَ ْسأ َِؿ ِْ
ت َعلَْيػ َها
َ « :اي َع ْب َد َّ
اإل َم َارَة ،فَِإنَّ َ
ْت إِلَْيػ َهاَ ،وإِ ْف أُ ْع ِطيتَػ َها َع ْن غَ َِْت َم ْسأَل ٍَة أ ُِع ْن َ
ك إِ ْف أُ ْع ِطيتَػ َها َع ْن َم ْسأَل ٍَة أُكِل َ
».

انظر :ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٕ ص ِِٔ .الزيلعي ،نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية ،ج ْ ص ٗٔ.

منصب القضاء إذل
(ُ) كقد ذكر ابن قدامة تفصيبلن ٚتيبلن بُت فيو اختبلؼ اٟتكم الشرعي ابختبلؼ الشخص الذم ييسند إليو
ي
احدا من ثبلثة أصناؼ:
شخص ما ،فهو ال ٮتلو ىذا الشخص من أف يكوف ك ن
 الصنف األكؿ :من ال ى٬توز لو الدخوؿ فيو :كىو من ال ي٭ت ًسنو. الصنف الثاين :من ى٬توز لو القضاء كال ٬تب عليو ،كىو من كاف من أىل العدالة كاالجتهاد ،كيوجد غَته مثلو ،فلو أ ٍف يىليالقضاء ْتيكم حالو كصبلحيتو ،كال ٬تب عليو؛ ألنو دل يتعُت لو.
 الصنف الثالث :من ى٬تب عليو القضاء ،كىو من يصلح للقضاء كال يوجد سواه ،فهذا يتعُت عليو؛ ألنو فرض كفاية ال ي ًقدر
ىي
ى
على القياـ بو غَته ،فيتعُت عليو كغسل ا١تيت كتكفينو.
ابن قدامة ،ا١تغٍت ،ج ص

(ِ) اٟتديث ركاه أبوداكد يف :سننو (كتاب األقضية ،ابب يف طلب القضاء ،حديث رقم ُّٕٓ) ،كالًتمذم يف :سننو (كتاب
األحكاـ ،ابب ما جاء عن رسوؿ هللا  يف القاضي ،حديث رقم ُِّٓ) ،كابن ماجو يف :سننو (كتاب األحكاـ ،ابب
اؿ رس ي ً
ِ
ِ
ُت الن ِ
َّاس فَػ َق ْد ذُبِ َح
القضاة ،حديث رقم َِّٖ) من طرؽ عن أيب ىريرة  قى ى
وؿ اَّلل َ « :م ْن ُجع َل قَاضيًا بَػ َْ
اؿ :قى ى ى ي
ِس ِّك ٍ
ُت».
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ذكر
بِغَ َِْت

ٍِ
سأؿ ديوا َف ٍ
أخرب بو
ومن قُػلِّ َد َ
قاض قَػ ْبػلَوَُ ،
أنكر إال ببيّنة وإف َ
وألزـ ٤تبوساً أَقَػ ػ َّر ْت ٍّق ال َمن َ
ِ
الوقوؼ ابلبيِ ِنة ،أو إبقرا ِر ذي ِ
اليد ال
وعمل يف الودائ ِع وغلَّ ِة
ا١تعزوؿ ،وإال ينادي عليو ُثَّ ٮتلِّيو.
ُ
ّ
َ
أقر ذو ِ
ِ
اليد ابلتسليم(ُ) منو.
بقوؿ ا١تعزوؿ إالَّ إذا َّ


ِ ِ
ادةِ َسنَ ٍة»(ِ)  -كاالمتناع عنو
اع ٍة َخ ْيػ ٌر م ْن عبَ َ
طمعان يف إقامة العدؿ .يف اٟتديث « َع ْد ُؿ َس َ
عزٯتة؛ ألنو رٔتا ال يقدر على القضاء ابٟتق يف االنتهاء(ّ).
ً
سأؿ ديوا َف ٍ
ب
(ومن قُػلِّ َد َ
السجبلت كالصكوؾ كني ي
صي
قاض قَػ ْبػلَوُ) كىو ا٠ترائط اليت فيها ٌ
وألزـ
األكصياء كالقيًٌم يف أمواؿ الوقف كتقدير النفقات؛ ألنو ٤تتاج إذل معرفة ما فيو فكاف لو أخذه ( َ
٤تبوساً أَقَػ ػ َّر ْت ٍّق) اٞتملة صفة ٤تبوسان .يعٍت :يسأؿ القاضي الثاين عن ً
سبب حبس ا﵀بوس ،فمن أقر
ٍِ
ا١تعزوؿ)
أخرب بو
ُ
وٌ
أنكر) أم :ال يلزـ من أنكر اٟتق (إال ببيّنة وإف َ
ْتق ألزمو؛ ألف اإلقرار ملزـ( ،ال َمن َ
"إف" للوصل .يعٍت :ال يقبل قوؿ القاضي ا١تعزكؿ؛ ألنو صار كو و
احد من الرعااي (وإال) أم :إف دل يقم
ي
ً
يعجل بتخليتو ،بل أيمر مناداين ينادم عليو كل يوـ يف
البيًٌنة على ا﵀بوس ا١تنكر (ينادي عليو) يعٍت :دل ٌ
ِ
خصم أخذ
"من كاف يطلب فبلف بن فبلف ا﵀بوس وٌ
اجملالس :ى
ْتق فليحضر" ( ُثَّ ٮتلّيو) يعٍت :إف دل ٭تضر ه
منو كفيبلن مث أطلقو.

(ُ) ا١تثبت من نسخة (أ) ،كيف نسخة (ب)" :ابلتسليم منو".
(ِ) اٟتديث هبذا اللفظ غريب كما قاؿ الزيلعي.

كركاه الطرباين يف :معجمو الكبَت (ج ُُ ص ّّٕ ،حديث رقم ُُِّٗ) من طريق سعد أبو غيبلف الشيباين قاؿٝ :تعت
وؿ اَّللً « :يَػ ْوٌـ ِم ْن َإم ٍاـ
اؿ ىر يس ي
عفاف بن جبَت الطائي عن أيب حريز األزدم عن عكرمة عن ابن عباس رضي هللا عنهما قاؿ :قى ى
ِ ِ
اد ٍؿ ،أَفْ َ ِ ِ
ادةِ ِستُِّت سنَةً ،وح ّّد يػ َقاـ ِيف ْاألَر ِ ِ ِ ِ
َع ِ
ِ
ُت يَػ ْوًما» ،كركاه الطرباين يف :معجمو
ض ُل م ْن عبَ َ
ض ْتَ ّقو أَ ْزَكى ف َيها م ْن َمطَ ِر أ َْربَع َ
َ َ ََ ُ ُ
ْ
األوسط (ج ٓ ص ِٗ ،حديث رقم ْٕٓٔ ،طبعة دار اٟترمُت -القاىرة) من طريق زريق بن السخت :أخربان جعفر بن عوف:
أخربان عفاف بن جبَت الطائي عن عكرمة بو .
كاٟتديث سنده ضعيف؛ لتفرد "عفاف بن جبَت" بو -كما أشار إذل ذلك الطرباين كاأللباين.

انظر :الزيلعي ،نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية ،ج ْ ص ٕٔ .األلباين ،دمحم انصر الدين ،سلسلة األحاديث الضعيفة

وا١توضوعة وأثرىا السِتء يف األمة ،طُ( ،الرايض :دار ا١تعارؼُُِْ ،ىػ ُِٗٗ -ـ) ج ِ ص ُْٕ.

(ّ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ُِٔ .ِِٔ-ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص َٖٓ.
246

ِ
الوقوؼ ابلبيِ ِنة ،أو إبقرا ِر ذي ِ
اليد ال ِ
أقر ذو
وعمل يف الودائ ِع وغلَّ ِة
بقوؿ ا١تعزوؿ إالَّ إذا َّ
ّ
َ
)
ُ
(
ٍ
ِ
ِ
واٞتامع أوىل........................ ،
مسجد
للحكم ظاىراً يف
و٬تلس
اليد ابلتسليم منو.
ُ
ُ

ِ
الوقوؼ ابلبيِ ِنة ،أو إبقرا ِر ذي ِ
اليد)؛ ألف كل ذلك
وعمل) القاضي ال يػموذل (يف الودائ ِع وغلَّ ِة
ّ
( َ
أقر ذو ِ
حجةه (ال ِ
اليد ابلتسلُّم منو) أم
بقوؿ ا١تعزوؿ) أبف ىذه كديعة فبلف دفعتها إذل فبلف (إالَّ إذا َّ
اعًتؼ الذم يف يده الوديعة أبنو تسلمها القاضي ا١تعزكؿ ،فحينئذ يقبل قوؿ ا١تعزكؿ؛ ألنو ثبت إبقراره؛
ماؿ إذا أقر بذلك
ألف اليد كانت للقاضي فيصح إقرار القاضي ،كأنوي يف يده يف اٟتاؿ؛ ألف ىمن يف يده ه
ا١تاؿ إلنساف ييقبل إقراره ،إال إذا بدأ ذك اليد ابإلقرار لغَته فييسلم إذل ال يػم ًٌ
لسٍبق ح ًٌقو ،مث
قر لو األكؿ؛ ى
يضمن القاضي ا١تعزكؿ قيمةى ذلك العُت أك مثلو إبقراره.
ي

و
ِ
٥تفي عن الغيرابء (يف
للحكم ظاىراً) صفة مصد ور
و٬تلس
(
٤تذكؼ .أم :جلوسان ظاىران غَت ٌو
ُ
اج ُد لِ ِذ ْك ِر َِّ
ٍ
ت الْمس ِ
َّ ِ
اَّلل
مسجد
ُ
واٞتامع أوىل)؛ ألنو يكوف أشهر ا١تواضع ،كقولو « :إ٪تَا بُنيَ ْ َ َ
َوا ْٟتُ ْك ِم»(ِ) .ككاف الرسم يف زمن ا٠تصاؼ(ّ) :أف ٬تلس مستقبل القبلة بوجهو .كيف رسم زماننا :يستند
أىيب يف عُت الناظرين.
ظهره إذل ا﵀راب ،كىو أحسن .كيقف األعواف بُت يديو ليكوف ى
ابلد ِ
يقبل ىديةً إالَّ من ذي ٍ
جلس يف دا ِرهِ وأ َِذ َف ُّ
رحم ُ٤تَ َّرٍـ ،أو ٦تَّن
ولو
خوؿ فيو َ
جاز .وال ُ
َ
ويعود
يكن ٢تما خصومةٌ .وال َْ٭ت ُ
ض ُر دعوةً إالَّ عامةً .ويشه ُد اٞتنازةَُ ،
َ
اعتاد مهاداتَوُ قَ ْد َراً عُ ِه َد إذا مل ْ
ا١تريض،
َ

(ُ) ا١تثبت من نسخة (أ) ،كيف نسخة (ب)" :ابلتسليم منو".
(ِ) اٟتديث هبذا اللفظ غريب كما قاؿ الزيلعي.

كركل مسلم يف :صحيحو ،مع شرح النووي (كتاب الطهارة ،ابب كجوب غسل البوؿ ،حديث رقم ِٖٓ ،ج ِ ص ُّٗ)
عن أنس بن مالك  قاؿ :بػيػنىما ىٍ٨تن ًيف الٍمس ًج ًد مع رس ً
وؿ ًيف الٍ ىم ٍس ًج ًد ،...اٟتديث كفيو قاؿ
وؿ هللاً  إً ٍذ ىجاءى أ ٍىعىرًايب فىػ ىق ىاـ يػىبي ي
ى ٍ ىى ىي
ىٍ ى ي
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
« :إ َّف َى ِذهِ الْمس ِ
ِ
ِ
َّ
اءة الْ ُق ْرآف»
ش ْيء م ْن َى َذا الْبَػ ْوؿَ ،وَال الْ َق َذ ِر إ٪تَا ى َي لذ ْك ِر هللا َع َّز َو َج َّلَ ،و َّ
صلُ ُح لِ َ
اج َد َال تَ ْ
الص َبلة َوق َر َ
ََ
انظر :الزيلعي ،نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية ،ج ْ ص َٕ
(ّ) يعٍت :أف القاضي يف زمن ا٠تصاؼ  -كىو أبو بكر أٛتد بن عمرك بن مهَت الشيباين (تُِٔ :ىػ) -كاف ٬تلس يف ا١تسجد
مستقبل القبلة ،كقد اختلفت ىيئة اٞتلوس بعده فصار القضاة ٬تلسوف مسندم ظهركىم للمحراب.
ابن مازة البخارم ا١تعركؼ ابلصدر الشهيد ،عمر بن عبد العزيز ،شرح أدب القاضي للخصاؼٖ ،تقيق٤ :تيي ىبلؿ سرحاف ،ط
ُ (بغداد :مطبعة اإلرشادُّٕٗ ،ىػ ُٕٕٗ -ـ) ج ُ ص ُِّ
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ابلد ِ
جلس يف دا ِرهِ) مع جلسائو (وأ َِذ َف ُّ
جاز) كال ٬تلس كحده يف داره للحكم؛
خوؿ فيو َ
(ولو َ

ألنو يورث التهمة.

(وال يقبل ىديةً إالَّ من ذي ٍ ٍ
اعتاد مهاداتَوُ)؛ ألنو ال
رحم ُ٤تَ َّرـ)؛ ألنو من صلة الرحم (أو ٦تَّن َ
ُ
يصَت آخذان بقضائو بل ابعتبار ا١تعتاد بينهما (قَ ْد َراً عُ ِه َد) أم :يقبل قدران معهودان من ا٢تدية .كلو زاد
ً
ً
ابلرد يقبل كيعطيو
ال يػم ٍهدم على ا١تعتاد يرد الزايدة؛ ألنو إ٪تا زاد ألجل القضاء .كإف كاف ال يػمهدم يتأذل ٌ
يكن ٢تما خصومةٌ) أم للقريب ك١تن اعتاد مهاداتو (خصومةٌ) كلو كاف ٢تما خصومةه
مثل قيمتو (إذا مل ْ
ال يقبل ىديتهما؛ للتهمة.
ض ُر دعو ًة إالَّ عامةً) كىي اليت يتخذىا كإف دل ٭تضر القاضي .كلو كاف ٢تما صاحب
(وال َْ٭ت ُ
العامة أحد ا٠تصمُت ال ٭تضرىا القاضي.
ا١تريض)؛ ألهنما من حقوؽ ا١تسلم على ا١تسلم(ُ) ،كحق ا١تسلم ال
ويعود
(ويشه ُد اٞتنازَة،
ُ
َ
ا١تتخاصمُت ،فإف
يسقط ابلقضاء .كلكن ال يطيل مكثو يف ذلك اجمللس .ىذا إذا دل يكن ا١تريض من
ٍ
كاف فبل ينبغي أف يعوده.

(ُ) يشَت إذل اٟتديث الذم ركاه مسلم يف :صحيحو ،مع شرح النووي (كتاب السبلـ ،ابب من حق ا١تسلم للمسلم رد السبلـ،
وؿ ِ
حديث رقم ُِِٔ ،ج ٕ ص ّٕٗ) عن أيب ىريرة  مرفوعان« :ح ُّق الْمسلِ ِم َعلَى الْمسلِ ِم ِس ّّ ِ
هللا؟،
يلَ :ما ُى َّن َاي َر ُس َ
ُْ
َ ُْ
ت» ق َ
اؿ« :إِذَا ل َِقيتَوُ فَسلِّم َعلَي ِو ،وإِذَا َد َع َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قَ َ
ص َح َ
ض فَػعُ ْدهُ
س ّم ْتوَُ ،وإذَا َم ِر َ
اؾ فَأَج ْبوَُ ،وإِذَا ْ
ك فَانْ َ
استَػ ْن َ
َ ْ ْ َ
س فَ َحم َد هللاَ فَ َ
ص ْح لَوَُ ،وإذَا َعطَ َ
ات فَاتَّبِ ْعوُ»
َوإِ َذا َم َ
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ِّ
ٯتزح معو،
سار أح َد٫تا ،وال يضي ُفوُ ،وال
ويسوي بُت ا٠تصمُت جلوساً وإقباالً .وال يُ ُّ
ُ
يضحك ،وال ُ
حجةً.
وال يشَتُ إليو ،وال يُػلَ ِّقنُوُ َّ

الش ِ
تلقُت َّ
يوسف فيما ال هتمةَ.
اىد بقولِ ِو" :أتشهد بكذا وكذا؟" واستحسنَوُ أبو
َ
وُك ِرَه ُ
 
ويسوي بُت ا٠تصمُت جلوساً وإقباالً) لقولو « : إذَا اُبػتلِي أَح ُد ُكم ِابلْ َق َ ِ
( ِّ
س ِّو
ُْ َ َ ْ
ضاء ،فَػلْيُ َ
سَ ،و ِْ
بَػ ْيػنَػ ُه ْم ِيف ال َْم ْجلِ ِ
ارةَِ ،والنَّظَ ِر»(ُ).
اإل َش َ
ٯتزح معو) كمع غَته
سار أح َد٫تا) أم :أحد ا٠تصمُت (وال يضي ُفوُ ،وال
(وال يُ ُّ
ُ
يضحك ،وال ُ
حجةً)؛ ألف ذلك يكسر قلب اآلخر كييلحق بو هتمة ا١تيل.
(وال يشَتُ إليو ،وال يُػلَ ِّقنُوُ َّ
الش ِ
تلقُت َّ
اىد بقولِ ِو" :أتشهد بكذا وكذا؟")؛ ألف فيو إعانةن ألحد ا٠تصمُت
(وُك ِرَه
ُ
يستفيد تلقينو زايدة علم كما إذا ترؾ لفظ الشهادة؛ ألف
يوسف فيما ال هتمةَ) أم :ال
(واستحسنَوُ أبو
َ
ي

جمللس القضاء ىيبةن ،فكاف تلقينو إحياءن ٟتقوؽ ا١تسلمُت(ِ).

(ُ) اٟتديث ركاه أبو يعلى ا١توصلي يف معجمو (ج َُ ص ِْٔ ،حديث رقم ٕٖٔٓ) ،كالطرباين يف :ا١تعجم الكبَت (ج ِّ ص
ِْٖ ،حديث رقم ِّٔ) عن أـ سلمة زكج النيب  قالت :قاؿ رسوؿ هللا « :إِذَا ابػتلِي أَح ُد ُكم ِابلْ َق ِ
ِ
ُت فَ َبل
َ
ُت ال ُْم ْسل ِم َ
ضاء بَػ َْ
ُْ َ َ ْ
س و ِْ ِ
ِ
ِ
يَػ ْق ِ
ص َم ُْت» ،كسنده ضعيف كما قاؿ
َح ِد ْ
ض َو ُى َو غَ ْ
ا٠تَ ْ
اإل َش َارةَ ،وَال يَػ ْرفَ ْع َ
ص ْوتَوُ َعلَى أ َ
س ِّو بَػ ْيػنَػ ُه ْم ِابلنَّظَ ِر َوال َْم ْجل ِ َ
ضبَا ُف ،فَػلْيُ َ
ا٢تيثمي؛ ألف يف سنده "عباد بن كثَت" :مًتكؾ ،كقاؿ فيو أٛتد :ركل أحاديث كذب.
انظر :الزيلعي ،نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية ،ج ْ ص َٕ .ا٢تيثمي٣ ،تمع الزوائد ومنبع الفوائد ،ج ْ ص ُٕٗ.

ابن حجر ،أٛتد بن علي ،تقريب التهذيب ،بعناية :عادؿ مرشد (بَتكت :مؤسسة الرسالة ،ط ُُُْٔ ،ىػ ُٗٗٔ -ـ) ص ِّّ.

(ِ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ِٕٔ.
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[فصل يف اٟتبس]

حيح ب ِ
ا٠تصم َّ
ا١تقر
س
مدةً رآىا مصلحةً يف َّ
الص ِ
أمر القاضي َّ
ُْ
ويل اٟت ِّق ذلك إف َ
ُ
طلب ِّ
و٭تبَ ُ
بعقد :كمه ٍر ،و ٍ
اٟتق ببيِ ٍنة فيما لزموُ ٍ
كفالة ،وبدالً عن ٍ
كثمن
ماؿ
اباليفاء
فامتنع ،أو ثَػبَ َ
ت ُّ ّ
َ
َ
حصل لو َ
َ
عرس ِو ِ
نفقة ِ
مبي ٍع ويف ِ
امت بيِّنةٌ بض ِّده
وولده ال يف ديْنِ ِو .ويف غ َِتىا ال إف ادَّعى فَػ ْق َرهُ إالَّ إذا ق ْ

[فصل يف اٟتبس]

ا٠تصم َّ
حيح)؛ ألف الركاايت يف تعيُت مدة اٟتبس ٥تتلفة،
س
مدةً رآىا مصلحةً يف َّ
الص ِ
( ُْ
ُ
و٭تبَ ُ
كالصحيح :أف التقدير مفوض إذل رأم القاضي؛ لتفاكت أحواؿ األشخاص يف ذلك(ُ) (ب ِ
ويل
طلب ِّ

ت ُّ
اٟتق
قر اباليفاء
أمر القاضي ا١تُ َّ
فامتنع)؛ ألنو صار ظا١تان (أو ثَػبَ َ
َ
اٟت ِّق ذلك) أم :حبس غرٯتو (إف َ
ٍ
ا٠تصم إذا امتنع
لزموُ) ظرؼ لقولو" :ك٭تبس" .أم :٭تبس القاضي
ببيِّنة)؛ ألنو ظهر ىمطٍلو إبنكاره (فيما َ
ى
بعقد :كمه ٍر) معجل (و ٍ
عن اإليفاء يف كل دين لزمو ( ٍ
كفالة)؛ ألف االلتزاـ ابختياره دليل يساره ،كأما إذا
ىٍ
ي
طلبت ا١ترأة ا١تؤجل من ا١تهر بعد ما دخل هبا فالقوؿ للزكج يف عيسرتو؛ ألنو ال داللة على قدرتو (وبدالً
نفقة ِ
ماؿ حصل لو كثمن مبي ٍع)؛ ألنو إذا حصل ا١تاؿ يف يده ثبت ىغناؤه (ويف ِ
عن ٍ
عرس ِو)؛ ألنو ظادل
َ
َ
ابالمتناع ،كاٟتبس جزاء الظلم ( ِ
وولده) أم :٭تبس يف نفقة كلده؛ ألف النفقة ٟتاجة الوقت ،فهو اب١تنع
صد إىبلكو( .ال يف ديْنِ ِو) أم :ال ي٭تبس الوالد يف ىديٍن كلده؛ ٟترمة األبوة.
قى ى
(ويف غ َِتىا) أم :غَت ما لزمو و
بعقد و
ث الضمَت ابعتبار النظائر(ال) أم :ال ٭تبسو
كبدؿ .كإ٪تا أن ى
قامت بيِّنةٌ بض ِّده) أم :أبف لو ماالن فيجب حبسو؛ لوجود الظلم.
(إف ادَّعى فَػ ْق َرهُ إالَّ إذا ْ

(ُ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ِِٖ.
250

[فصل يف كتاب القاضي إىل القاضي]
ِ
السجل .وإف شهدوا على ٍ
فإف َشهدوا على ٍ
غائب مل
كتب بو ،وىو ّ
خصم حاض ٍر َح َك َم هبا و َ
ِ
كتب َّ
كتاب القاضي إىل القاضي،
ا١تكتوب إليو ،وىو
ابلشهادةِ ليح ُك َم
الكتاب اٟتُ ْكمي ،و ُ
ُ
ُ
ْ
٭تكم ،و َ
(ُ)
ٍ
نقل َّ
بشبهة إذا ُش ِه َد بو |عنده|
ط
الشهادةِ حقيقةً.
ويقبل فيما ال يسق ُ
ُ
وىو ُ

[فصل يف كتاب القاضي إىل القاضي]
(فإف َشهدوا على ٍ
كتب بو) أمْ :تكمو أبف يقوؿ:
خصم حاض ٍر َح َك َم هبا) أم :ابلشهادة (و َ
ِ
السجل) قيل :ا١تراد من ا٠تصم ىو الوكيل
"
حكمت بذلك" ،أك " ى
ي
حكم (وىو ّ
ثبت عندم" ،فإف ىذا ه
عن الغائب أك السجل الذم جعل ككيبلن إلثبات اٟتق عليو كإف دل يكن ككيبلن عنو يف اٟتقيقة؛ إذ لو كاف
ا١تراد من ا٠تصم ىو ا١تدعى عليو ١تا احتيج إذل كتاب القاضي إذل و
قاض آخر؛ ألف حكم القاضي قد مت.
ً
سجل ال
أك ي٭تتمل :أف يكوف ا٠تصم ىو ا١تدعى عليو كأف يكوف مراده بيا يف أف ىذا الكتاب ىو ا١تدعو ب ٌ
أنو يكتب إذل و
قاض آخر.
ٍ
كتب
غائب مل
(وإف شهدوا على
ْ
٭تكم) القاضي؛ إذ ال يصح القضاء على الغائب (و َ
َّ
ا١تكتوب إليو) بذلك إذا ثبت عنده أنو كتاب
ابلشهادةِ) أم ٔتا ٝتعو من الشهادة إذل القاضي (ليح ُكم
ُ
ِ
نقل َّ
الشهادةِ حقيقةً) كاٟتاصل:
القاضي (وىو
الكتاب اٟتُ ْكمي ،و ُ
ُ
كتاب القاضي إىل القاضي ،وىو ُ

أف سجل القاضي إذل القاضي ال يكوف إال بعد اٟتكم ،ككتاب القاضي إذل القاضي ال يكوف إال قبل
اٟتكم.
ٍ
بشبهة) أم :فيما سول اٟتدكد كالقصاص (إذا ُش ِه َد بو عنده) على
ط
ويقبل فيما ال يسق ُ
( ُ
بناء اجملهوؿ .أم :إذا يش ًهد ابلكتاب عند ا١تكتوب إليو .أطلق الشهادة؛ لتعم الرجلُت كا١ترأتُت .كإ٪تا
شرطت البيًنة؛ ألف الكتاب يشبو الكتاب فبل يثبت إال ْتج وة و
اتمة(ِ).
ٌ

(ُ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).
(ِ) يعٍت :أف كتاب القاضي قد ييزكر كينتقل ،كا٠تط يشبو ا٠تط ،كا٠تامت يشبو ا٠تامت فيحتاج يف ذلك على شهادة الشهود بصحة ما
كرد يف الكتاب ،كما ذكر ذلك الشارح يف صفحة َِٔ اآلتية.
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وا١تضاربة اجملحودتُت .وعن ٍ
ِ
ِ
كاح ،والن ِ
َّ
٤تمد:
وا١تغصوب ،واألمانة
َّسب،
كالديْ ِن والعقا ِر ،والنِّ ِ
قبولُوُ فيما يُػ ْنػ َق ُل وعليو ا١تتأ ِّخرو َف.

ِ
كاح ،والن ِ
( َّ
وا١تغصوب ،واألمانة
َّسب،
كالديْ ِن والعقا ِر) ه
مثاؿ لػًما ال يسقط بشبهة (والنِّ ِ
ِ
وا١تضاربة اجملحودتُت) قيل :األمانة كا١تضاربة ابٞتحود لتكوف ٔتنزلة الديٍن؛ إذ لو دل تكن ٣تحود نة لصار
من ٚتلة األعياف ا١تنقولة كال ييقبل كتاب القاضي فيها .كإ٪تا ييقبل كتاب القاضي يف ىذه األشياء ألف
يكل ذلك سول العقار ٔتنزلة الديٍن ،كالديٍن إ٪تا ييعرؼ ابلوصف ،كال ٭تتاج فيو إذل اإلشارة .كييقبل يف
العقار؛ ألنو ييعرؼ ابلتحديد كال ي٭تتاج فيو إذل إشارة ،كال ييقبل يف األعياف ا١تنقولة؛ للحاجة إذل اإلشارة.
(وعن ٍ
٤تمد :قبولُوُ فيما يُػ ْنػ َق ُل ،وعليو ا١تتأ ِّخرو َف) (ُ) صورتو :أف يكتب قاضي ٓتارل(ِ) إذل
قاضي ٝترقند(ّ)" :أف فبلانن كفبلانن شهدا عندم أف عبد فبلف ا١تسمى بػمبارؾ ًح ٍليتو كذا ككذا ،أىبى ىق من
مالكو ،ككقع يف ٝترقند يف يد فبلف" ،كٮتتمو ،فإذا كصل الكتاب إذل قاضي ٝترقند ي٭تضر ا٠تصم مع
العبد إذل
العبد ،كيفتحو فإف كاف حليتو كما كتب:
فا٠تصم إف ذىب إذل ٓتارل فبها ،كإال ييسلًٌم ى
ي
ا١تدعي ،ال على كجو القضاء ،كأيخذ منو كفيبلن بنفس العبد ،كيكتب إذل قاضي ٓتارل جوابو" :أنو
أىرسل إليو العبد ،فإذا كصل إليو الكتاب ي٭ت ً
ضر الشهود الذين ىشهدكا يف غيبة العبد؛ ليشهدكا يف حضوره
ٍىى
كيشَتكا إليو أنو ملك ا١تدعي" .لكن ال ٭تكم؛ ألف ا٠تصم غائب .مث يكتب إذل قاضي ٝترقند" :أف
الشهود شهدكا ْتضوره"؛ ليحكم قاضي ٝترقند على ا٠تصم.

(ُ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ِٖٖ.
(ِ) ٓتارل :إحدل مدف ٚتهورية أكزبكستاف ،كأكزبكسناف بلد إسبلمي يف كسط آسيا استقلت عاـ ُِٗٗـ بعد اهنيار االٖتاد
السوفييت .كٓتارل :مدينة قدٯتة ،فتحها ا١تسلموف يف عهد الوليد بن عبد ا١تلك على يد القائد قتيبة الباىلي ،كانت دائمان ٣تمع الفقهاء
كموطن الفضبلء.
انظر :اٟتموم ،معجم البلداف ،ج ُص ّّٓ٣ .تموعة من العلماء ،ا١توسوعة العربية العا١تية ،ج ْ ص ِّٗ.
(ّ) ٝترقند :اثنية كربايت مدف ٚتهورية أكزبكستاف .كىي من أعظم مدف ما كراء النهر كأجلًٌها ،ينسب إليهما كثَت من أىل العلم
كالفضل ،كقد اختارىا القائد ا١تغورل تيمورلنك عاصمةن لو.
انظر :اٟتموم ،مرجع سابق ،ج ّ ص ِْٔ٣ .تموعة من العلماء ،مرجع سابق ،ج ُّ ص ٗٗ.
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َِ
سلِّ َم إليهم ،وأبو يوسف مل يشًت ْط شيئاً
و٬ت ُ
وٮتتم عندىم ،ويُ َ
ب أف يقرأَ على َمن يُ ْش ِه ُدىمُ ،
ا١تكتوب إليو مل يقبلْو إالَّ ْتضرةِ
ِ
ِ
خصم ِو
الس َر ْخ ِس ُّي قولَوُ .وإذا َسلَّ َم إىل
واختار
من ذلك،
اإلماـ َّ
ُ
ُ
َ
رجل وامرأت ِ
الرجل ِ
ُت ،أو ٍ
ُت................................................ ،
وبشهادةِ َّ


( َِ
ب أف يقرأَ) القاضي الكتاب (على َمن يُ ْش ِه ُدىم)؛ ألف علم الشهود ٔتا يف الكتاب شرط
و٬ت ُ
عند أيب حنيفة كدمحم ؛ لقولو تعاذل :إَِّال َم ْن َش ِه َد ِاب ْٟتَِّق َو ُى ْم يَػ ْعلَ ُمو َف( )ُ(على َمن يُ ْش ِه ُدىم)؛ كيبل

يي ىتوىم التغَت (وأبو يوسف مل يشًت ْط شيئاً من ذلك)؛ ألهنم شهدكا على الكتاب كا٠تتم كىو معلوـ ٢تم،
الس َر ْخ ِس ُّي(ِ) قولَوُ) أم :قوؿ أيب يوسف(ّ).
واختار
اإلماـ َّ
ُ
فجازت شهادهتم كإف دل يعلموا ما فيوَ ( ،
ا١تكتوب إليو) الكتاب (مل يقبلْو إالَّ ْتضرةِ
ِ
ِ
خصم ِو)؛ ألنو ٔتنزلة أداء الشهادة
(وإذا َسلَّ َم إىل
ُ
على الشهادة؛ إذ الكاتب ينقل ألفاظ الشهود ٓتبلؼ ٝتاع القاضي الكاتب الشهادة؛ ألف ذا للنقل ال
رجل وامرأت ِ
الرجل ِ
ُت ،أو ٍ
ُت)؛ ألف الكتاب قد ييزكر كينتقل ،كا٠تط يشبو ا٠تط ،كا٠تامت
للحكم (وبشهادةِ َّ
يشبو ا٠تامت فبل يثبت إال ْتج وة ات و
مة.

(ُ) سورة الزخرؼ ،جزء من آية رقم.ٖٔ :
(ِ) الس ٍر ىخ ًسي (تّْٖ :ىػ) :أبو بكر دمحم بن أٛتد بن سهل ،مشس األئمة ،أحد الفحوؿ األئمة الكبار أصحاب الفنوف ،كاف إمامان
ً
ً
ب يف أكزجند (بفرغانة)
عبلمةن يحجةن متكلٌمان فقيهان أصوليان مناظران ،أشهر كتبو "ا١تبسوط" يقع يف ثبلثُت جزءان ،أمبله كىو سجُت ابٞتي ٌ
بسبب و
كلمة كاف فيها من الناصحُت.
انظر :القرشي ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية ،ج ّ ص ٖٕ .الزركلي ،األعبلـ ،ج ٓ ص ُّٓ.

(ّ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ِِٗ.
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فإذا شهدوا" :أنَّو كتاب قاضي ٍ
وسلموُ إلينا" ،فتح
فبلف قرأَهُ علينا يف ٤تكمتِ ِو
َّ
وختموُ
ُ
َ
ِ
فيبطل ٔتوتِِو وعزلِ ِو قبل وصولِ ِو ،وكذا
وألزموُ ما فيو إف بقي كاتبُوُ قاضياً،
القاضي وقرأَ على
ا٠تصم َ
ُ
يصل إليو من قضاةِ
ِِ
ِ
ِ
ات
ٔتوت
كل َمن ُّ
ا١تسلمُت"َ ،ولَ ْو َم َ
َ
ا١تكتوب إليو إالَّ إذا َ
كتب بعد اٝتو" :وإىل ِّ
ص ُم يُ َّنفذ على َوا ِرثِِو.
ا٠تَ ْ

ِِ
ٍ
وسلموُ إلينا ،فتح القاضي
وختموُ َّ
(فإذا شهدوا أنَّو ُ
كتاب قاضي فبلف ،قرأَهُ علينا يف ٤تكمتو َ
ِ
ا١تكتوب إليو إذا كاف الكاتب
وألزموُ ما فيو إف بقي كاتبُوُ قاضياً) يعٍت :إ٪تا يقبلو
وقرأَ على
ا٠تصم َ
ي
على القضاء ،كلو عيزؿ أك عمي أك فسق أك صار و
ْتاؿ ال ٬توز حكمو قبل كصوؿ الكتاب |ال ييقبل
|(ُ)؛ ألنو خرج من أف يكوف حاكمان (فيبطل ٔتوتِِو) أم ٔتوت الكاتب (وعزلِ ِو قبل وصولِ ِو ،وكذا ِ
ٔتوت
ُ
ا١تكتوب إليو) يعٍت ال يقبل الكتاب إذل قاض آخر إذا مات ا١تكتوب إليو (إالَّ إذا كتب بعد ِ
ِ
اٝت ِو ):أم
َ
ي
ي
يصل إليو من قضاةِ
ا١تسلمُت")؛ ألف غَته صار تبعان لو كىو معرؼ.
كل َمن ُّ
َ
اسم ا١تكتوب إليو ("وإىل ِّ
ص ُم) كىو ا١تدعى عليو قبل كصوؿ كتاب القاضي (يُ َّنفذ على َوا ِرثِِو)؛ لقيامو مقامو.
( َولَ ْو َم َ
ات ا٠تَ ْ

(ُ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).
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[فصل]

ِ
يستخلف ٍ
ض إليو
وصح قضاءُ ا١ترأةِ إالَّ يف ح ٍّد وقَػ َوٍد .وال
َّ
ُ
كيل إالَّ َمن فُػ ِّو َ
قاض ،وال يُوّك ُل و ٌ
ض :انئبوُ ال ُ ِ ِ ِِ
انئب األصيل.
ذلك ،ففي َّ
ا١تفو ِ ُ
ينعزؿ بعزلو ؤتوتو موَّكبلً ،بل ىو ُ

[فصل]
وصح قضاءُ ا١ترأةِ إالَّ يف ح ٍّد وقَػ َوٍد) فإف شهادهتا ال تيقبل فيهما فبل يصح قضاؤىا فيهما ،كيف
( َّ

"شرح اٞتامع"(ُ)" :لو قضى القاضي يف اٟتدكد بشهادة رجل كامرأتُت نفذ قضاؤه ،كليس لغَته إبطالو؛
ص ول ي٣تتىهد فيو؛ فإف شر٭تان (ِ)كبشَتان (ّ) أجازا شهادة النساء يف اٟتدكد"(ْ).
ألنو قضى يف فى ٍ

ِ
يستخلف ٍ
ض إليو
(وال
ُ
كيل إالَّ َمن فُػ ِّو َ
قاض)؛ ألنو فيػ ًٌوض إليو القضاء دكف التقليد (وال يُوّك ُل و ٌ
فو ِ
ينعزؿ بعزلِ ِو ؤتوتِِو موَّكبلً) حاؿ من ضمَت اجملركر يف
ض :انئبُوُ ال ُ
ذلك) أم االستخبلؼ (ففي ا١تُ َّ
انئب األصيل) ىذا إضراب عن يمقدر كىو" :ألنو ليس بنائب
قولؤ" :توتو"؛ لكونو فاعبلن معٌت (بل ىو ُ

لو |حقيقةن|(ٓ) بل ىو انئب عن األصيل".

(ُ) شركح اٞتامع الصغَت متعددة كما ال ٮتفى ،لكن نقل ابن عابدين نفس نص العبارة ا١تثبتتة أعبله "شرح اٞتامع الكبَت" أليب ا١تعُت
النسفي (َٖٓىػ) .كأبو ا١تعُت النسفي (َٖٓىػ) :ىو ميموف بن دمحم بن دمحم بن مكحوؿ بن أيب الفضل ،أبو ا١تعُت النسفي ا١تكحورل،
مصنف "التمهيد لقواعد التوحيد" ،كلو كذلك :كتاب "ْتر الكبلـ" ،ككتاب "التمهيد" ،ككتاب "شرح اٞتامع الكبَت ".
انظر :اٞتواىر ا١تضية يف تراجم اٟتنفية ،ج ّ ص ِٕٓ .اللكنوم ،الفوائد البهية يف تراجم اٟتنفية ،ص ّٓٓ.

(ِ) شريح القاضي :ىو شريح بن اٟتارث بن قيس ،كاف من كبار التابعُت ،كأدرؾ اٞتاىلية ،كاستقضاه عمر بن ا٠تطاب  على
الكوفة ،فأقاـ قاضيان ٜتسان كسبعُت سنة دل يتعطل فيها إال ثبلث سنُت امتنع فيها من القضاء يف فتنة ابن الزبَت،كاف أعلم الناس
ابلقضاء ،ذا فطنة كذكاء كمعرفة كعقل كرصانة.
ابن خلكاف ،وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف ،ج ِ ص ُْٔ.

(ّ) دل يظهر رل بعد البحث كالتحرم يف كتب ا١تذىب كغَتىا من كتب متوف اٟتديث اليت عنيت بذكر آاثر الصحابة كالتابعُت
كمصنف ابن أيب شيبة كسنن البيهقي كا﵀لى البن حزـ تعيُت ا١تراد بو ،مع العلم أف كتب ا١تذىب دل تنقل إجازة قبوؿ شهادة النساء
مع الرجاؿ يف اٟتدكد سول عن شريح القاضي بطريق شاذ عنو أيضان.
انظر :ابن مازة ،احمليط الربىاين ،ج ٖ ص ٕٓ

(ْ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).

(ٓ) انظر :ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ٖٖٓ.
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ينعزؿ بعزلِ ِو .ويف غ َِتهِ
ِ
إف
انئب عن األصيل ال ُ
ب َّ
فعل انئبُوُ
فوضاً إليو ذلك ٌ
األوؿ ُم ّ
وانئ ُ
َ
ِ
عنده أو أجاز ىو ،أو كاف قَ َّدر الثَّمن يف الو ِ
أيك" يوّكِل .وٯتُْ ِ
ضي ُح ْك َم ٍ
قاض
كالة َّ
صح .وبِػ "ا ْع َم ْل بر َ ُ
َ ََ
آخر يف ٥تتلَ ٍ
الصد ِر األ ََّوِؿ،
ف فيو يف َّ
َ

إ٪تا قاؿ يموكبلن؛ ألف يف الوكالة ينعزؿ الوكيل ٔتوت موٌكًلو ،فأراد أف ًٌ
يصرح أف الوكيل ىهنا ال
ينعزؿ ٔتوت موٌكًلو؛ ألنو يف اٟتقيقة ليس انئبو بل ىو انئب األصل ،كأما يف القضاء :فإف النائب ال
ينعزؿ ٔتوت ا١تنوب .ىذا بياف ما يف نسخو صدر الشريعة .ك ذيكر يف بعض النسخ" :فلو قضى الثاين
عند األكؿ ك أجازه األكؿ صح" يعٍت :إذا قضى القاضي ٔتحض ور من األكؿ أك قضى الثاين عند غيبة
األكؿ فأجاز األكؿ قضاءه جاز كما يف الوكالة؛ ألف ا١تقصود حضور رأم األكؿ كقد يكجد.

ِ
انئب عن األصيل)
ب َّ
األوؿ ُم َّ
فوضاً إليو) حاؿ عن األكؿ (ذلك) أم :االستخبلؼ ( ٌ
(وانئ ُ
ينعزؿ بعزلِ ِو) يعٍت :إذا فوض ا٠تليفة إذل القاضي االستخبلؼ ٯتلكو ،فيصَت القاضي
أم :ا٠تليفة (ال ُ

الثاين قاضيان من جهة ا٠تليفة ،ال من جهة ىذا القاضي ،حىت إف القاضي األكؿ ال ٯتكن عزلو إال أف
يقوؿ" :استبدؿ ىمن شئت" فصار كا١توٌكًل إذ قاؿ للوكيل" :اعمل برأيك" ،فصار الثاين ككيل للموٌكًل
حىت لو مات ا١توٌكًل ينعزؿ األكؿ كالثاين( .ويف غ َِتهِ) أم غَت ا١تفوض .يعٍت :إذا دل يفوض إذل القاضي

فعل انئبُوُ عنده أو أجاز ىو) يعٍت فعل النائب بغيبة ال ىػمنوب فوصل
أف يستخلف الغَت فاستخلف (إف َ
إليو ا٠ترب فأجاز (أو كاف قَ َّدر الثَّمن يف الو ِ
صحِ .
أيك يُوّكِل) يعٍت إذا قاؿ ا١توٌكًل
كالة َّ
وابِ ْع َم ْل بر َ
َ ََ
للوكيل" :اعمل برأيك" كاف للوكيل أف ييوٌكًل.
ِ
قاض آخر يف ٥تتلَ ٍ
الصد ِر األ ََّوِؿ) كىو زماف الصحابة .احًتز بو عن
ف فيو يف َّ
(وٯتُْضي ُح ْك َم ٍ َ
زمن اختبلؼ مالك كالشافعي؛ ألهنما دل يكوان يف زمن الصحابة ،فلهذا كاف للقاضي اآلخر أف ي ً
بطل ما
ي
قضى بو القاضي ا١تالكي كالشافعي .ليس يف نسخة صدر الشريعة لفظ " :يف ٥تتلى و
ف فيو يف الصد ًر
األىكًؿ" .قاؿ صدر الشريعة" :ا١تعتبىػ ير االختبلؼ يف الصدر األكؿ ،لكن األصح أنو ال ييشًتط حىت يكوف
معتربان"(ُ).
اختبلؼ الشافعي ى
(ُ) راجع :صدر الشريعة ،شرح الوقاية ،ج ْ ص ُُِ.
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اإلٚتاع.
السنّ ِة ا١تشهورة أو
خالف
إالَّ ما
ِ
َ
َ
الكتاب ،أو ُ

اإلٚتاع) مثاؿ األكؿ" :اٟتكم ّتواز نكاح امرأة
السنّ ِة ا١تشهورة أو
خالف
(إالَّ ما
ِ
َ
َ
الكتاب ،أو ُ
ِ
آاب ُؤُك ْم ِم َن
األب" :فللقاضي الثاين أف يفسخو؛ لكونو ي٥تالفان لقولو تعاذلَ  :وال تَػ ْنك ُحوا َما نَ َك َح َ
ِ
س ِاء.)ُ( 
النّ َ
مثاؿ الثاين" :ما يكجد قتيل يف ٤تل وة فكاف ٙتة عداكةه ظاىرةه ،فحلف ا١تدعي ٜتسُت ٯتينان على أف
فبلانن قتلو ،كقضى القاضي ابلقصاص على قوؿ مالك(ِ)" :فللقاضي الثاين أف يفسخو؛ ١تخالفتو السنة
ِ
ُت َعلَى َم ْن أَنْ َك َر»(ّ).
ا١تشهورة كىو قولو « : الْبَػيِّنَةُ َعلَى ال ُْم َّدعيَ ،والْيَ ِم ُ
٥تالف إلٚتاع التابعُت ،ىذا
مثاؿ الثالث :إذا قضى القاضي ّتواز بيع ًٌأـ الولد فإنو ييفسخ؛ ألنو ه
ً
ا١تتأخرين :ىل يرفع
قوؿ دمحم ،كأما عند٫تا :فيجوز قضاؤه كال ييفسخ .ىذا ا٠تبلؼ مبٍت على أف إٚتاع ٌ
فصل ٥تتلى و
ا٠تبلؼ ا١تتق ًٌدـ؟ فعند دمحم :يرفع ،كعند٫تا :ال يرفع(ْ) .فكاف القضاء يف و
ف فيو فبل يفسخو
الثاين.

(ُ) سورة النساء ،جزء من آية رقم.ِِ :
(ِ) كىو أيضان قوؿ الشافعي يف القدًن كأٛتد بن حنبل .كقاؿ أبو حنيفة كالشافعي يف اٞتديد :ال ٬تب القصاص ابل ىق ىسامة.
انظر :ا١توصلي ،االختيار لتعليل ا١تختار ،ج ْ ص ُْٓ .البغدادم ،ا١تعونة على مذاىب ِ
عامل ا١تدينة ،ج ّ ص َٔٗ.

الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرج الكبَت ،ج ْ ص ْْٓ .النوكم ،روضة الطالبُت وعمدة ا١تفتُت ،ج َُ ص ِِ .ابن
قدامة ،ا١تغٍت ،ج ُِ ص َِْ .البهويت ،الروض ا١تربع شرح زاد ا١تستقنع ،ص ُْٔ.

(ّ) اٟتديث هبذا اللفظ أخرجو البيهقي يف :السنن الكربى (كتاب الدعول كالبينات ،ابب :البينة على ا١تدعي كاليمُت على ا١تدعى
عليو ،حديث رقم َُُِِ ،ج َُ ص ِْٕ) بسنده عن ابن عباس رضي هللا عنهما مرفوعان بو ،كىو يف الصحيحُت :صحيح
البخاري ،مع الفتح (كتاب تفسَت القرآف ،ابب إف الذين يشًتكف بعهد هللا كأٯتاهنم ٙتنا قليبل ،أكلئك ال خبلؽ ٢تم ،حديث رقم

ِْٓٓ ،ج ٖ ص ِٖٔ) ،كصحيح مسلم ،مع شرح النووي (كتاب األقضية ،ابب اليمُت على ا١تدعى عليو ،حديث رقم
ِ
َّعى َانس ِد َماء ِر َج ٍ
ُت َعلَى
اى ْمَ ،الد َ
َّاس بِ َد ْع َو ُ
اؿ َوأ َْم َوا َ٢تُ ْمَ ،ولَك َّن الْيَ ِم َ
ٌ َ
ُُُٕ ،ج ٔ ص ِّْ) كلفظو عند مسلم« :ل َْو يُػ ْعطَى الن ُ
َّعى عَلَْي ِو»
ال ُْمد َ
انظر :الزيلعي ،نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية ،ج ْ ص ٓٗ

(ْ) انظر :ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٕ ص َِّ.
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البعض .والقضاء ٍ
ِ
ْترمة أو ِح ٍّل يَػ ْنػ ُف ُذ ظاىراً أو
خبلؼ
اجتمع عليو
وفيما
ُ
َ
ُ
ُ
اٞتمهور ال يعتربُ
بسبب ُم َّ ٍ
ٍ
حل ٢تا
تزو َجها
ابطناً ،ولو بشهادةِ زوٍر إذا ادَّعاه
أقاـ بيِّنةَ زوٍر أنَّو َّ
وحكم بو َّ
عُت فلو َ
َ
٘تكينُوُ.

ِ
البعض) حىت لو قضى ّتواز بيع الدرىم
خبلؼ
اجتمع عليو
(وفيما
ُ
َ
ُ
اٞتمهور ال يعتربُ
ابلدر٫تُت يدان و
بيد أبعياهنما؛ آخذان بقوؿ ابن عباس -رضي هللا عنهما  )ُ(-ال ينفذ كإف كاف ٥تتلىفان بُت
الصحابة؛ ألنو دل يواف ٍقو أح هد من الصحابة ،فكاف مهجوران .كيف "عمدة الفتاكل"(ِ)" :رجل زىن أبـ
امرأتو ،فرفع إذل القاضي كدل ًٌ
يفرؽ بينهما ،مث يرفع إذل و
قاض آخر يرل التفريق :ال ييفرؽ؛ ألف األكؿ قضى
ي
(ّ)
يف فصل ٣تتىػ ىهد فيو" .
ٍ
حل يَػ ْنػ ُف ُذ ظاىراً أو ابطناً ،ولو بشهادةِ زوٍر) "لو" للوصل (إذا ادَّعاه
(والقضاءُ ْترمة أو ٍّ
بسبب ُم َّ ٍ
ٍ
حل ٢تا ٘تكينُوُ) عند أيب حنيفة،
تزوجها
أقاـ بيِّنةَ زوٍر أنَّو َّ
وحكم بو) حاكم ( َّ
عُت فلو َ
َ
كعند٫تا :ينفذ ظاىران  -أم ييسلًٌم القاضي الزكجة إذل الزكج كأيمرىا ابلتمكُت -ال ابطنان :أم ال يثبت
الشرل كاإلجارة ،كيف ا٢تبة كالصدقة ركايتاف عند أيب حنيفة(ْ).
فيما بينو كبُت هللا [عز كجل] .ككذا البيع ك ًٌ
=

(ُ) ركل ابن ماجو يف سننو (كتاب التجارات ،ابب من قاؿ ال راب إال يف النسيئة )ِِٕٓ ،بسنده عن أيب صاحل قاؿٝ :تعت أاب
ِ
ِ
ِ
ار ِابل ِّدينَا ِر»  ،فقلت :إين ٝتعت ابن عباس  ،يقوؿ غَت ذلك ،قاؿ :أما إين
سعيد ا٠تدرم  ،يقوؿ « :ال ّد ْرَى ُم ِابل ّد ْرَى ِمَ ،وال ّدينَ ُ
فقلت :أخربين عن ىذا الذم تقوؿ يف الصرؼ :أشيء ٝتعتو من رسوؿ هللا ؟ أـ شيء كجدتو يف كتاب هللا؟
لقيت ابن عباس  ،ي
ي
فقاؿ :ما كجدتو يف كتاب هللا ،كال ٝتعتو من رسوؿ هللا  ،كلكن أخربين أسامة بن زيد  ،أف رسوؿ هللا  ،قاؿ « :إِ َّ٪تَا ِّ
الرَاب ِيف
الن ِ
َّسيئَ ِة » ،كصححو األلباين يف :إرواء الغليل ،ج ٓ ص ُٖٖ.
(ِ) عمدة الفتاكل لػ  :حساـ الدين عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة (تّٓٔ :ىػ) ،برىاف األئمة ،ا١تعركؼ ابلصدر الشهيد،
اإلماـ ابن اإلماـ كالبحر ابن البحر ،تفقو على كالده كلو "الفتاكل الصغرل" ك"الفتاكل الكربل" ك"شرح اٞتامع الصغَت ا١تطوؿ".
انظر :القرشي ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية ،ج ِ ص ْٗٔ .ا٠تليلي ،آللئ احملار ،ج ُ ص ِّٗ.

(ّ) انظر :ابن مازة ،احمليط الربىاين يف الفقو النعماين ،ج ٖ ص ُٕ

(ْ) انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،ج ٓ ص ْٖٓ.
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ِ
ٓتبلؼ رأيو انسياً مذىبَوُ أو عامداً ال يَػ ْنػ ُف ُذ عند٫تا ،وبو يُػ ْف َىت.
والقضاءُ يف ُْ٣تتَػ َه ٍد فيو

=
٢تما :أف القضاء إ٪تا ينفذ بقدر اٟتيج ًة ،كشهادة الزكر يحجةه ظاىرة فينفذ ظاىران ،كابطلةه ابطنان
كل و
كجو ،كلو دل يثبت اٟتًل بينهما ابطنان يكوف ٘تهيدان
فبل ينفذ ابطنان .كلو :أف القضاء لقطع ا١تنازعة من ًٌ
(ُ)
للمنازعة ،ال قطعان ،كالقضاء يقتضي إنشاء و
ً
عقد و
قضاؤه
كاف
لو
:
قلت
فإف
.
سابق ضركرنة
متضمنان
ٌ
ى
ي
قضيت"؟ قلت :إ٪تا صح النكاح بغَت ٤تض ور منهم؛ ألنو إ٪تا
إنشاء عقد سابق لى ىشرط الشهود عند قولو " :ي
يثبت مقتضى صحة قضائو يف الباطن كما يثبت مقتضى صحة الغَت ال يثبت بشرائطو كالبيع يف قولو:
عٍت أبلف".
"اعتق عبدؾ ًٌ
قيػيًٌد بقولو " :و
عُت سببان كادعى أبهنا ملكو مطلقان ،كأقاـ بيًٌنةن على ذلك،
بسبب معُت"؛ ألنو لو دل يي ًٌ
ف يق ً
ضي هبا ال ٭تل كطؤىا اتفاقان؛ ألف ا١تلك ال بد لو من و
سبب ،كليس بعض األسباب ٍأكذل من البعض؛
لتزاحم أسباهبا ،فبل ٯتكن إثبات السبب سابقان على القضاء بطريق االقتضاء.

ِ
ٓتبلؼ رأيو انسياً مذىبَوُ أو عامداً :ال يَػ ْنػ ُف ُذ عند٫تا ،وبو يُػ ْف َىت)؛
(والقضاءُ يف ُْ٣تتَػ َه ٍد فيو
ألنو قضى ٔتا ىو خط هؤ يف رأيو ،كعنده :نفذ إف كاف انسيان ،كإف كاف عامدان :ففيو ركايتاف(ِ) .أما كجو
عدـ النفاذ فظاىر ،كأما كجو النفاذ :فإنو ليس ٓتطئ بيقُت ،ك٭تتمل أف يكوف اٟتق يف ىذا .كيف
(ّ)
٣تتهد فيو ،كلو دل يعلم ذلك :قاؿ بعض ا١تشايخ:
الفتاكل " :الفتول على أنو ينفذ" .ىذا إذا علم أنو ى
ينفذ ،كعامتيػ يهم على أنو ال ينفذ ،كىو ظاىر ا١تذىب(ْ).

(ُ) انظر :ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٕ ص َّٔ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ْٗٓ
(ِ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص َّْ

(ّ) لعلها الفتاكل الصغرل كما يف فتح القدير ،البن ا٢تماـ ،ج ٕ ص َّٔ
ك"الفتاكل الصغرل" لػ :حساـ الدين عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة (تّٓٔ :ىػ) ،تقدمت ترٚتتو ِِٔ.

انظر :القرشي ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية ،ج ِ ص ْٗٔ.

(ْ) انظر :ا١ترغيناين ،مرجع سابق .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ِٓٓ
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ضى على ٍ
كوصي القاضي ،أو ُح ْكماً أبف كاف
غائب إالَّ ْتضرةِ انئبِ ِو حقيقةً ،أو شرعاً
وال يُػ ْق َ
ِّ
ِ
يصح.
ما يُ ُّدعى على
الغائب سبباً لِ َما يَ َّدعى على اٟتاضر ،فلو كاف شرطاً ال ُّ

ضى على ٍ
كوصي القاضي) لقولو
غائب إالَّ ْتضرةِ انئبِ ِو حقيقةً ):كالوكيل (أو شرعاً
(وال يُػ ْق َ
ِّ
ص َم ْ ِ
 لعلي  « : ال تَػ ْق ِ
ُت َح َّىت تَ ْس َم َع َك َبل َـ ْاآل َخ ِر » (ُ)( ،أو ُح ْكماً أبف كاف ما
ض ِألَ َح ِد ا٠تَ ْ
ِ
الغائب سبباً لِ َما يَ َّدعى على اٟتاضر) كما إذا ادعى على رجل أنو اشًتاىا من فبلف
يُ ُّدعى على
الغائب ،كأقاـ البيًٌنة على ذم اليد فإف القاضي يقضي هبذه البيًٌنة على اٟتاضر كالغائب ،حىت لو حضر

يصح) أم :إف كاف ما ييدعى على الغائب
الغائب كأنكر ال يلتفت إذل إنكاره( .فلو كاف شرطاً ال ُّ
شرطان ١تا يدعيو على اٟتاضر ال يصح إف كاف الغائب يتضرر ابلشرط ،كمن قاؿ المرأتو" :إف طلق فبلف
امرأتو ً
فأنت طالق" فأقامت زكجة اٟتالف بيًٌنةن أف فبلانن طلق امرأتو ال تيقبل بيًٌنتها يف األصح؛ ألف فيو
حق الغائب.
إضراران على الغائبٓ ،تبلؼ ما لو دل يتضمن إبطاؿ ًٌ
ماؿ ِ
ماؿ ِ
ويكتب ِذ ْك َر
اليتيم،
يصح.
اليتيم،
ويقرض َ
ض َ
ويكتب ِذ ْك َر اٟت ّق ،فلو كاف شرطاً ال ُّ
ُ
ويُق ِر ُ
ُ
ُ
اٟت ّق.


ماؿ ِ
ويكتب ِذ ْك َر اٟت ّق) أم :الصك؛ ألف اإلقراض كالكتاب للحفظ،
اليتيم،
ض َ
(ويُق ِر ُ
ُ
قادر على استخراج ا١تاؿ من ا١تستق ًرض .ككذا ٯتلك القاضي إقراض ماؿ الغائب ،كإف أقرض
كالقاضي ه
الوصي يف أصح الركايتُت(ِ).
الوصي ضمن؛ ألنو ال يقدر على االستخراج .كاألب ٔتنزلة
ًٌ

(ُ) اٟتديث ركاه أٛتد يف :مسنده (ج ِ ص َُّ ،حديث رقم َٗٔ ،طبعة مؤسسة الرسالة) ،كأبو داكد يف سننو (كتاب
األقضية ،ابب كيف القضاء ،حديث رقم ،)ِّٖٓ :كالًتمذم يف :سننو (كتاب األحكاـ ،ابب ما جاء يف القاضي ال يقضي بُت
وؿ اَّللً « :إِذَا
اؿ ًرل ىر يس ي
ا٠تصمُت حىت يسمع كبلمهما ،حديث رقم ُُُّ) ،عن علي - ،كلفظو عند الًتمذم -قاؿ :قى ى
ف تَػ ْق ِ
ك َر ُج َبل ِف ،فَ َبل تَػ ْق ِ
ضي».
س ْو َ
ؼ تَ ْد ِري َك ْي َ
اضى إِل َْي َ
ض لِؤل ََّو ِؿ َح َّىت تَ ْس َم َع َك َبل َـ َ
تَػ َق َ
اآلخ ِر ،فَ َ
(ِ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ُّْ
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[ابب التحكيم]

ولزمهما حكموُ ابلبيِّنة ،والن ِ
ٖتكيم ا٠تصم ِ
ُّكوؿ ،واإلقرا ِر،
وصح
َّ
وإخبارهُ
ُت َمن َ
صلُ َح قاضياًَ ،
ُ
ُ
ُ
ِِ
ِ
ِ
ولكل منها أف يرجع قبل ِ
ِ
يصح ُح ْك ُم
حكمو ،وال ُّ
إبقرا ِر أحد ا٠تصمُت ،وبعدالة شاىد حاؿ واليتو ٍّ
َ َ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
اجملتهدات وال
صح يف سائ ِر
َّحكيم يف ح ٍّد َوقَػ َوٍد ،قالواَّ :
ا١تُ َح ّك ِم وا١تَُّو َىل ألبويْو وولده وعرسو ،وال الت ُ
يُػ ْف َىت بو دفعاً لتجاس ِر العواـ.


[ابب التحكيم]

(ُ)

ٖتكيم ا٠تصم ِ
صلُ َح قاضياً) كال
وصح
( َّ
ُت) أم جعلهما ىح ىكمان؛ لواليٍتهما على أنفسهما ( َمن َ
ُ
٬توز أف ي٭ت ًٌكما بينهما ٤تدكدان يف و
قذؼ كغَته (ولَ ِزَم ُهما ُحكموُ)؛ ألهنما ر ًضيا ْتيكمو (ابلبيِّنة ،والن ِ
ُّكوؿ،
ُ
ى
واإلقرا ِر ،وإخبارهُ إبقرا ِر ِ
أحد ا٠تصم ِ
ُت) ىذا إذا حكم حاؿ كاليتو ما داـ يف اجمللس ابقيان؛ ألنو لو كالية
ُ
حكمت بكذا" دل ييصدؽ؛ ألنو إذا حكم صار
كنت
ي
أف ينشئ اٟتكم ،فيصح إخباره فيو .كلو قاؿ " :ي
ِِ
ِ
ولكل منهما أف يرجع قبل ِ
حكمو)؛ ألف
معزكالن ،كال ييقبل قوؿ ا١تعزكؿ( .وبعدالة شاىد حاؿ واليتو) ( ٍّ
َ َ
موقوؼ على رضا٫تا ،فإذا رجع ك و
احد منهما قبل تنفيذ اٟتكم ينعدـ اٟتكم لعدـ الرضا.
حكمو
ه

وولدهِ ِ
يصح ح ْكم ا١تُح ِّك ِم وا١تَُّو َىل) أم :القاضي من جهة ا٠تليفة (ألبويو ِ
وع ْر ِس ِو)؛ ألف
ْ
(وال ُّ ُ ُ َ
َّحكيم يف ح ٍّد َوقَػ َوٍد)؛ ألنو ال كالية ٢تما على دمهما ك٢تذا ال ٯتلكاف اإلابحة
شهادتو دل ٕتز ٢تم (وال الت ُ
اجملته ِ
دات) كاٟتكم أبف الكناايت ركاجع ،كفسخ
(قالوا ):أم مشاٮتناَّ ( :
صح) التحكيم (يف سائ ِر َ
اليمُت ا١تضافة ،كغَت٫تا .كقوؿ ال يقدكرم" :ال ٬توز التحكيم يف اٟتدكد كالقصاص"(ِ) يدؿ على
دـ ٍ
ِ
وح ْكم ا١تُ َح َّك ِم يف ٍ
العاقلة ال يَػ ْنػ ُف ُذ .وإذا ُرفِ َع ُح ْك ُمو إىل ٍ
وافق
خطأ ابل ِّديَِة على
قاض إف َ
ُ ُ

مذىبَوُ أمضاهُ ،وإالَّ أبطلَوُ.



ت الرجل إذا فوضت اٟتكم إليو.
(ُ) التحكيم لغة :جعل اٟتي ٍك ًم فيما لك لغَتؾ ،يقاؿ :ىحك ٍم ي
كاصطبلحان :تولية ا٠تصمُت حاكمان ٭تكم بينهم.

انظر :الفيومي ،ا١تصباح ا١تنَت ،مادة "حكم" ،ص ٔٓ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ّٕٓ.

(ِ) راجع :ا١تيداين ،عبد الغٍت بن طالب ،اللباب يف شرح الكتابٖ ،تقيق :دمحم ٤تيي الدين عبد اٟتميد( ،بَتكت :ا١تكتبة العلمية،
د.ت) ج ْ ص َٗ.
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أنو يف غَت٫تا جائز (وال يُػ ْف َىت بو) أمّ :توازه (دفعاً لتجاس ِر العواـ) إذل ذلك فيقل االحتياج
=
ركنق ٟتكاـ الشرع(ُ).
إذل القاضي فبل يبقى ه

دـ ٍ
ِ
وح ْكم ا١تُ َح َّك ِم يف ٍ
العاقلة ال يَػ ْنػ ُف ُذ)؛ ألف حكمو ينفذ يف ح ًٌقهما دكف
خطأ ابل ِّديَِة على
( ُ ُ
العاقلة؛ ألهنم ما رضوا بو ،كلو حكم ابل ًٌدية على القاتل يف مالو ال ٬توز أيضان؛ ألف الشرع أكجب ال ًٌدية
على العاقلة ال يف ماؿ القاتل .كلو ثبت القتل إبقرار القاتل ٬توز اٟتكم ابل ًٌدية؛ ألف العاقلة ال تتحم يل
ص ٍلحان كال عمدان كال اعًتافان.
ي
(وإذا ُرفِ َع ُح ْك ُمو إىل ٍ
وافق مذىبَوُ أمضاهُ ،وإالَّ أبطلَوُ) فرؽ بُت ىذا كبينما إذا يرفً ىع
قاض إف َ
إذل القاضي قضيةي و
ص ول ٣تتىػ ىهد فيو؛ ألف اٟتكم لو كاليةه على
قاض آخر
ى
كخالف رأيو ال يرده إذا كاف يف فى ٍ
ا﵀كمُت دكف غَت٫تا ،كالقاضي الذم يرفً ىع إليو يح ٍكمو غَت٫تا فبل يكوف يحجةن عليو ،فكاف كالصلح يف
حقٌ الكل.
قضاؤهي يحجةن يف ً
كل الناس ،فكاف ي
حقو .كأما القاضي فلو كاليةه على ًٌ

(ُ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ُّٖ
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مسائل شىت منو
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ُكوةً ببل رضاء اآلخ ِر ،وال
وليس
لصاحب ُس ْف ٍل عليو ٌ
آلخر أف يَت َد ىف سفلو أو يَػ ْنق َ
علو َ
ٍ
ٍ
ألىل ز ٍ
فتح ٍ
ِ
ابب يف القصوى،
مستطيلة
ائغة
تنشعب منها مستطيلةٌ غَتُ انفذة ُ
ُ

مسائل شىت منو
ِ
آلخر أف يَتِ َد ىف سفلِو) أم :يضرب
أم من كتاب القضاء (وليس
لصاحب ُس ْف ٍل عليو ٌ
علو َ
ِ
ب ُكو ًة) -بفتح الكاؼ -ىي الركزف (ببل رضاء اآلخ ِر) أم :صاحب العي ًٌ
لو عند أيب
كتدان (أو يَػ ْنق َ
حنيفة ،كقاال :يصنع فيو ما ال يضر ابلعيليًٌو .كعلى ىذا ا٠تبلؼ إذا أراد صاحب العيليو أف يبٍت يف العيليًٌو
بيتان أك يضع عليو جذكعان أك ٭تدث كنيفان.

ظاىر ال ما ضرر فيو فبل
قيل :ما يحكي عنهما تفسَته لقوؿ أيب حنيفة؛ ألنو إ٪تا ٯتنع ما فيو ه
ضرر ه
الشك يف الضرر ،كىذا ألف األصل عند٫تا
خبلؼ ،كقيل :بل بينهم خبلؼ ،كٙترتو تظهر يف كقوع
ًٌ
اإلطبلؽ؛ ألف تصرفو يبلقي ملكو ،كا١تلك يمطلً هق للتصرؼ ،كاٟتظر بعا ًر ً
ض الضرر ،فإذا أشكل دل ٬تز
ي
٤تل مشغوؿ ً و
أجر،
ٌ
ْتق ٤ترـ للغَت كحق ا١ترىهتن كا١تست ى
ا١تنع كاألصل عنده اٟتظر؛ ألف تصرفو حصل يف وٌ
ا١تنع(ُ).
كاإلطبلؽ بعا ًرض عدـ الضرر فإذا أشكل كجب ي
ٍ
ٍ
ألىل ز ٍ
فتح ٍ
(وال ِ
ابب يف
مستطيلة
ائغة) أم :ىً٤تل وة (
تنشعب منها مستطيلةٌ غَتُ انفذة ُ
ُ
ال ُقصوى) أم :يف ا١تتشعبة من األكؿ .مثبلن إذا كاف لرجل دار يف السكة ابهبا إذل السكة العظمى كبعض

حوائطها إذل السكة األخرل الغَت النافذة ،فأراد أف يفتح ابابن إذل تلك السكة :ليس لو ذلك؛ ألف تلك
ً
السكة
السكة خاصةه ألىلها ،أال ترل أهنا لو بيعت ه
دار يف تلك السكة فالشفعة ٢تم خاصة دكف أىل ٌ
العظمى .قيػ ػيًٌد بقولو غَت انفذة؛ ألهنا لو كانت انفذةن فهي لعامة ا١تسلمُت ،فبل يٯتنع من فتح الباب إليها،
كلكن فيما إذا أراد الفتح للمركر .كإف أراد االستيضاء أك الريح دكف ا١تركر دل يٯتنع من ذلك ،كقاؿ
"صاحب ا٢تداية" :األصح أف يٯتنع من الفتح؛ ألنو عساه يدعي اٟتق يف ال يقصول بًتكيب الباب(ِ).
(ُ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ُِّ
(ِ) راجع :مرجع سابق ،ج ٕ ص ُِّ
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ٍ
ٍ
فسئِ َل بيِّنةً ،فقاؿ" :قد
ويف مستديرة لَ ِز َؽ طرفاىا ٢تم ذلكَ .
ومن ادَّعى ىبةً يف وقت ُ
وقت ِ
ِ
شر ِاء بعد ِ
ا٢تبة تُػ ْقبَل ،وقبلَوُ ال.
فأقاـ بيِّنةً على ال ِّ
يقل ذلكَ ،
َج َح َدنيها فاشًتيتُها منو" ،أو مل ْ
وترؾ َّ
قر
ادعى أف زيداً اشًتى جاريتَو،
فأنكرَ ،
وص ِّد َؽ ا١تُ ُّ
ا١تدعي خصومتَوُ َّ
ومن ِّ
حل لو وطؤىاُ .
َ
َ
ِ
ادعى أهنا َستُّوقةٌ................... ،
بقبض عشرةٍ إف ادَّعى َّأهنا ٌ
زيوؼ أو نَػبَػ ْه َر َجةٌ ،ال َمن ِّ

(ويف مستديرةٍ لَ ِز َؽ طرفاىا ٢تم ذلك) يعٍت :إذا كانت الزائقة الثانية مستديرنة قد لزؽ طرفاىا
و
أم جانب شاء؛
ابلزائقة ا١تستطيلة  -كا١تراد بطرفها هناية سعتها -فلهم أف يفتحوا الباب يف حائط يف ًٌ
ألف ىذه سكةه كاحدة من أك٢تا إذل آخرىا كىي بينهم ابلشركة ،أال ترل أف كجوب الشفعة ٢تم ٚتيعان.

ٍ
فسئِ َل بيِّنةً) أم :سأؿ القاضي
(َ
ومن ادَّعى ىبةً) أم :ىبة دار كتسليمها إليو مثبلن (يف وقت ُ
ِ
يقل ذلك)
منو بيًٌنةن (فقاؿ" :قد َج َح َدنيها) أم :جحدين ا١تدعى عليو ا٢تبة ( "فاشًتيتُها منو" ،أو مل ْ
وقت ِ
شر ِاء بعد ِ
ا٢تبة تُػ ْقبَل ،وقبلَوُ :ال) يعٍت :لو ادعى
فأقاـ بيِّنةً على ال ِّ
أم :قولو" :قد جحدنيها" ( َ
ا٢تبة فأقاـ البيًنة على الشراء قبل الوقت الذم يدعى فيو ا٢تبة دل تقبل بيًنتو؛ ألف دعول ا٢تبة يف ً
كقت
ٌ
ٌ
ملك الواىب يف ذلك الوقت مث دعول الشراء قبل ذلك يكوف رجوعان عن
إقرا ور منو على أف ا١توىوب ي
ذلك اإلقرار ،فكاف متناقضان ،كأما دعول الشراء بعد ذلك يقرر إقراره اب١تلك يف ذلك الوقت ،فيتمك ين
من إثباتو ابلبيًٌنة.

ومن ا ِّدعى َّ
وترؾ َّ
فأنكر) زي هد فقاؿ" :ما
اشًتيت" ( َ
ا١تدعي خصومتَوُ
ي
(َ
أف زيداً اشًتى جاريتَوَ ،
حل لو وطؤىا)؛ ألف ا١تشًتم لػما جحد الشرل كاف جحوده البيع فسحان من جهتو؛ إذ الفسخ رفع
َّ
العقد من األصل ،كهبذه ا١تشاهبة يجعل اٞتحود ٣تازان عن الفسخ.
وص ِّد َؽ ا١تُِق ُّر ِ
ادعى
بقبض عشرةٍ إف ادَّعى َّأهنا ُز ٌ
يوؼ أو نَػبَػ ْه َر َجةٌ ،ال) أم :ال ييصدؽ ( َمن ِّ
( ُ

(ُ)
الستوقة ،ك٢تذا ٬توز التجوز
دكف
النبهرجة
ك
يوؼ
ز
ال
ك
اٞتياد
على
يقع
الدرىم
اسم
ألف
؛
)
أهنا َستُّوقة
ى

يف=

(ُ) الدراىم ا١تستعملة قدٯتان على أنواع:
الزيوؼ :كىي ا١تغشوشة ،كٝتيت بذلك ألهنا مردكدة من قًبل بيت ا١تاؿ ،كىذه الدراىم أتخذىا التجار يف التجارات.
النبهرجة :لفظ معرب ،يطلق على الدراىم اليت فضتها رديئة ،كقيل :اليت الغلبة فيو للفضة ،كىذه الدراىم يردىا التجار.
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ِ
ِ
يف ر َّد ِ
لبيت ِ
ِ
ا١تاؿ
اٞتياد ،أو ح ِّقو ،أو الثَّم ِن أو اب
بقبض
أقر
الستيفاء .و َّ
وال َمن َّ
الز ُ ُ
ِ
قر ٍ
للم ِّ
ب ِغ ُّ
أبلف يُػ ْب ِط ُل
شوُ .وقولُوُ" :ليس يل عليك شيءٌ" ُ
الستُّوقة ما غَلَ َ
كالنَّػبَػ ْه َر َجة للتُّجار ،و َ
ألف" بع َدهُ ببل َّ ٍ
ا١تدعى عليو عقيب دعوى ٍ
قاؿ َّ
ماؿ" :ما كاف
لغو .فإف َ
إقر َارهُ ،و"بل يل عليك ٌ
حجة ٌ
َ
لك على ٍ
فأقاـ َّ
ت ىذه.
شيء ق ّ
ا١تدعي بيِّنةً على ألف ،وىو على القضاء ،أو اإلبراء ،قُبِلَ ْ
ط" َ ،

الصرؼ كالسلىم ابلزيوؼ كالنبهرجة ال ابلستوقة ،كالقبض ال ٮتتص ابٞتياد فبل تناقض بُت دعول
=
أقر) أم :ال ييصدؽ من أقر ( ِ
بقبض
الزايفة أك النبهرجة كبُت اإلقرار بقبض الدراىم فيقبل قولو( .وال َمن َّ
ِ
ِ
الستيفاء) مث ادعى أهنا زيوؼ؛ ألنو مناقض ،ألف حقو يف اٞتياد فاإلقرار
اٞتياد ،أو ح ِّقو ،أو الثَّم ِن أو اب
بقبض ح ًٌقو بقبض اٞتياد ،كالثمن كاف جيادان ،كاالستيفاء عبارةه عن القبض بوصف التماـ .كإذا ادعى

يوؼ بعد اإلقرار هبما يكوف مناقضان.
أهنا ز ه
مردكد ( ِ
لبيت ِ
ا١تاؿ كالنَّػبَػ ْه َر َج ِة للتُّجار) يعٍت :كما أف النبهرجة ما يرده التجار
(و َّ
الز ُ
يف ُر َّد) أم ه
ك٫تا من جنس الدراىم غالبتا الفضة على الغش إال أهنما ابلنسبة إذل اٞتيد تكوف فضتهما أقل ،كالزيف
ابلنسبة إذل النبهرجة أقل رداء نة ،فالزيف ال يرده التجار كتعاملوا فيو ،كبيت ا١تاؿ يرده فإف بيت ا١تاؿ ال
يقبل إال ما ىو غاية اٞتودة .كالنبهرجة يف اللغة :الباطل الردمء من الشيء ،كقيل :ىي اليت فضتها
ب ُّ
غشوُ) كىي اليت داخلها ٨تاس ٤تلًّى ابلفضة.
والستُّوقة ما غَلَ َ
رديئةهَ ( .
(وقولُو ):أم :ا١تقر لو ("ليس يل عليك شيء" للم ِق ِر ٍ ِ
ينفرد
ُ
أبلف يُػ ْبط ُل إقر َارهُ)؛ ألف الػ يمقر لو ي
ٌ ُّ
ً
ً
ألف" بع َدهُ ببل َّ ٍ
لغو) يعٍت :إذا قاؿ
برده أيٟتًق ابلعدـ (و "بل يل عليك ٌ
برد اإلقرار ،فإذا بطل ٌ
ٌ
حجة ٌ
الػ يمقر لو بعد ذلك" :رل عليك ألف درىم" ،فهذا دعول األلف ،فبل بد من اٟتجة أك تصديق خصمو،
ً
يت" كأنكر الػ يمقر لو ،مث عاد إذل التصديق فإنو يصح؛ ألف البيع ال
ٓتبلؼ ما لو قاؿ الػ يمقر" :اشًت ي
ابلشرل قائم ،فييعمل بتصديقو.
ينفسخ ّتحود البائع ،فإذا رجع إذل التصديق فقد رجع كاإلقر يار ًٌ
غشا زائدان ،كليس ٢تا حكم الدراىم.
الستوقة :لفظ معرب ،يطلق على الدراىم ا١تغشوشة ًّ
ى

ا١تطرزم ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب ،مادة "هبرج" ك مادة "زيف" ،ج ُ ص ِٗ .ّٕٔ ،صدر الشريعة ،شرح الوقاية ،ج ْ ص

ُِٖ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٓ ص ّّٔ.
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ماؿ" :ما كاف لك على ٍ
ا١تدعى عليو عقيب دعوى ٍ
فأقاـ َّ
قاؿ َّ
فإف َ
شيء ق ّ
ا١تدعي بيِّنةً
ط"َ ،
َ
ت ىذه .ولو زاد على إنكا ِره" :وال أعرفُك" ُردَّت.
على ألف ،وىو على القضاء ،أو اإلبراء ،قُبِلَ ْ


ماؿ" :ما كاف لك على ٍ
ا١تدعى عليو َع ِقيب دعوى ٍ
قاؿ َّ
(فإف َ
شيء ق ّ
فأقاـ ا١تَُّدعي بيِّنةً
ط"َ ،
َ
على ألف ،وىو على القضاء ،أو اإلبراء) يعٍت :برىن ا١تدعى عليو على أنو أدل األلف أك أبرأه منها
ت ىذه) أم بيًٌنة ا١تدعى عليو؛ ألف التوفيق بُت الكبلمُت ٦تكن؛ ألنو ٯتكنو أف يقوؿ" :دل يكن لك
(قُبِلَ ْ
إليك ما تدعيو دفعان ألذاؾ" ،أك يقوؿ" :ليس لك
على شيء كلكن آ ىذيٍػتىٍت ٓتصومتك الباطلة فدفعت ي
شيء يف اٟتاؿ؛ ألنك أبرأتٍت".
(ولو زاد على إنكا ِره) أم :على قولو" :ما كاف لك علي شيءه قط" (وال أعرفُكُ ،ردَّت) بيًٌنتو
على القضاء أك على اإلبراء؛ ألنو ال ييتصور أف يكوف بُت اثنُت خصومةه أك إبراءه كقضاءه كال يعرؼ
أحد٫تا صاحبو .ذكر ال يقدكرم" :تيقبل بيًٌنتو يف ىذه ا١تسألة؛ ألف الرجل رٔتا يدعي على ٤تتجب(ُ) فيأمر
بعض ككبلئو أف يعطيو ما يرضيو فقد قضاه كال يعرفو مث عرفو بعد ذلك"(ِ) ،فمسألة ا١تنت ٖتمل على أف
ا١تدعى عليو ٦تن يتوذل األعماؿ بنفسو .كقيل :تيقبل البيًٌنة على اإلبراء يف ىذا الفصل ابتفاؽ الركاايت؛
ألف اإلبراء يتحقق ببل معرفة .كيف "الوجيز"(ّ)" :لو قاؿ :دل يكن بيٍت كبينك معاملةه يف شيء ال تيقبل
بينة على القضاء"(ْ).

(ُ) ا﵀تجب :قيل :ىو من ال يراه كل أحد لعظمتو ،كقيل :ىمن ال يتوذل األمور بنفسو.

انظر :ابن عابدين ،دمحم عبلء الدين أفندم ،قرة عُت األخيار لتكملة رد احملتار( ،بَتكت :دار الفكرُِْٔ ،ىػ  )ََِٓ -ج
ٕ ص ِْْ

(ِ) دل أجد كبلـ ال يقدكرم يف كتابو "الكتاب" ،كلكنو مذكور يف غَت كتاب من كتب اٟتنفية ،منها :الزيلعي ،تبيُت اٟتقائق ،ج ْ ص

ُٖٗ .البابريت ،العناية شرح ا٢تداية ،ج ٕ ص ّّٔ ،فرٔتا ذكره القدكرم يف كتاب آخر ،كهللا أعلم.
(ّ) الوجيز لػ :دمحم بن دمحم بن دمحم ،رضي الدين السرخسي (تُٕٓ :ىػ) :كاف إمامان كبَتان من أكابر الفقهاء ،أقاـ مدة يف حلب
كتعصب عليو بعض أىلها فسار إذل دمشق ،كتويف فيها ،لو" :ا﵀يط" ،ك" الطريقة الرضوية" ،ك" الوسيط" ،ك" الوجيز".
انظر :القرشي ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية ،ج ّ ص ّٕٓ .الزركلي ،األعبلـ ،ج ٕ ص ِٕ.

(ْ) انظر :البابريت ،مرجع سابق.

266

ٍ
ِِ
بعيب رد ْ ِ ِ ِ
كل ٍ
عيب بعد
اد َّ
ومن أقاـ بيِّنةً على شراء وأر َ
َ
الر َّد ٍ ُ
َّت بيّنةُ ابئعو على براءتو من ِّ
ِِ
َّ
آخرهُ وىو استحسا ٌف.
وذكر إف شاء هللا تعاىل يف آخر ٍّ
صك يبطل كلوُ ،وعند٫تا َ
إنكا ِر بيعوُ .

ٍ
ِِ
بعيب رد ْ ِ ِ ِ
كل ٍ
عيب بعد
اد َّ
ومن أقاـ بيِّنةً على شراء وأر َ
(َ
الر َّد ٍ ُ
َّت بيّنةُ ابئعو على براءتو من ِّ
إنكا ِر ِ
بيع ِو) أم :إنكار البائع بيع نفسو .صورتو :ادعى رجل أنو اشًتل منو ىذه األىىمة ،كأنكر ا١تدعى
عليو البيع ،كقاؿ" :دل أىبً ٍعها منك قط" ،فأقاـ ا١تشًتم البيًٌنة على الشراء ،فوجد فيها عيبان كأراد ردىا،
فأقاـ البائع بيًٌنتو أنو برمءه إليو من كل عيب ،دل تيقبل بيًٌنتو؛ للتناقض.
صك يبطل كلَّوُ) يعٍت :إذا كتب رجل إقراره بديونو يف
وذكر" :إف شاء هللا تعاىل" يف آخر ٍّ
( ُ
صك مث كتب يف آخره" :كمن قاـ هبذا الذكر فهو كرل ما فيو إف شاء هللا" .أم :ىمن أخرج ىذا الصك
وٌ
اٟتق فهو ككيل .قولو" :إف شاء هللا" ينصرؼ إذل ٚتيع ما تقدـ عند أيب حنيفة فيبطل
كطلب ما فيو من ًٌ
كتب معطوفةه بعضها على بعض فاالستثناء ينصرؼ إذل ٚتيع ما
إقراره ابلديٍن؛ ألف كلمات الصك ه
و
و
كحج إف شاء هللا" ال يلزمو شيء.
تقدـ ،كما لو قاؿ" :علي صوـ كصبلة وٌ
كلو ترؾ فيرجةن قالوا :ال يلتحق االستثناء ابلكل؛ إذ الفرجة يف الصكوؾ كالسكوت يف النطق.

فإف قيل :ال يصح ىذا التوكيل؛ ألنو توكيل اجملهوؿ .قلنا :ىذا إسقاط كالية امتناع ا١تديوف عند
استماع خصومة الوكيل ،فإف التوكيل بغَت رضاء ا٠تصم ال يلزـ عند أيب حنيفة ،كاإلسقاط يصح مع
اٞتهالة.
ينصرؼ االستثناء إذل قولو" :كمن قاـ هبذا الذكر"؛ ألنو يليو كىو أكذل؛
آخرهُ) يعٍت:
ي
(وعند٫تا َ

كتب لبلستيثاؽ ال لئلبطاؿ (وىو استحسا ٌف) (ُ).
ألف الصك يي ي

[فصل يف القضاء اب١تواريث]
ِ
ص ِّدقوا ،كما يف
نصراينّّ مات فقالت ِع ْر ُسوُ" :
ُ
أسلمت بعد موتو" ،وقاؿ ورثتُو" :ال بل قبلَوُ" ُ
أسلمت قبل موتِو" ،وقالوا" :بل بعده" .ومن قاؿ" :ىذا ابن م ِ
ودعي
مات ،فقالت ِع ْر ُسوُ" :
مسلم َ
ُ ُ
َ
ُ َ
وارث لو غَته" :دفَػعها إليو ،ولو أَقَػ َّر ابب ٍن آخر ١تُ ِ
ا١تيِّ ِ
األو ُؿ :قُضي لو.
ودعو وجح َد َّ
ت ال َ
ُُ َ َ

(ُ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ّّٕ.
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[فصل يف القضاء اب١تواريث]
اث (وقاؿ ورثتُو" :ال بل قبلَوُ"
(نصراينّّ مات ،فقالت ِع ْر ُسوُ" :
ُ
أسلمت بعد موتِو") ك لػى ًي ا١تَت ي
ص ِّدقوا) أمً :
اثبت يف اٟتاؿ ،كاٟتاؿ يدؿ على ماقبلها؛ كما يف مسألة
ص ٌدؽ الورثة؛ ألف اإلسبلـ ه
ُ
ي
الطاحونة :إذا اختلف ا١تؤجر كا١تستأجر يف جرايف ا١تاء كانقطاعو فإنو ي٭تكم اٟتاؿ كييستدؿ بو على
ص ًٌدؽ الورثة إذا مات
ا١تاضي ،كالظاىر
يصلح للدفع ال لبلستحقاؽ (كما يف مسلم َ
مات) أم :كما ي
ي
أسلمت
قبل موتِو" ،وقالوا" :بل بعده") أم قاؿ الورثة" :
مسلم (فقالت ِع ْر ُسوُ) النصرانية ("
ُ
ٍ
أسلمت َ
بعد موتو" فالقوؿ للورثة أيضان؛ ألهنا تدعي أمران حاداثن ،كاألصل يف اٟتوادث أف تيضاؼ حدكثها إذل
أقرب األكقات(.ومن قاؿ" :ىذا ابن م ِ
ودعي ا١تيِّ ِ
ا١تودع
ت ال َ
وارث لو غَتُهُ" َدفَػ َعها إليو) أم :دفع ى
ُ ُ
َ
الوديعة اليت يف يده إذل االبن الذم يقر بو؛ ألنو أقػ ػر أبف ما يف يده حق الوارث بطريق ا٠تبلفة ،فصار
ا١تورث كىو حي بطريق األصالةٓ ،تبلؼ ٔتا لو أقػ ػر لرجل أنو ككيل ً
كما لو أقػ ػر أنو حق ًٌ
ا١تودع بقبض
ي
الوديعة أك أنو اشًتاه منو ال يؤمر ابلدفع إليو؛ ألنو أقػ ػر أبنو ملك الغائب كىو حي ،كيف تصحيح إقراره
تنفيذ إقراره يف ملك الغَت بزعمو ،كىنا ىز ىعم أف ا١تيت دل يكن مالكان كأف ا١تالك ىو الوارث فلم يكن يف
كيل عن
تصحيح إقراره تنفي يذ إقراره يف ملك الغَت .فإف قلت :ىذا منقوض ٔتا لو أقػ ػر ا١تديوف أف فبلانن ك ه
رب الدين بقبض الديٍن يؤمر بقضاء الديٍن .قلنا :إف ا١تديوف أقػ ػر بقبضو من ماؿ نفسو؛ إذ الديوف
ًٌ
قضى أبمثا٢تا ،فكاف يمق ػران على نفسو ،ال إقراران ٔتلك الغَت فأيمر ابلدفع إليو.
تي ى

أقر ابب ٍن آخر ١تُ ِ
األو ُؿ) يعٍت :قاؿ" :ليس للميت ابن غَتم" (قُضي لو)
ود ِعو وجح َد َّ
(ولو َّ
أم :قضي اب١تاؿ كلًٌو لؤلكؿ؛ ألف ىذه شهادةه على األكؿ بعد انقطاع يده عن ا١تاؿ فبل تيقبل؛ كما لو
كاف األكؿ ابنان معركفان.
ٍ
ِ
ٍ ِ
نعلم لو
وال يُ َك َّف ُل غرميٌ أو ٌ
س َم ْ
وارث يف تركة قُ ّ
ت بُت الغرماء أو الورثة بشهود مل يقولوا" :ال ُ
ِ
ط ٍ
وألخيو إراثً من أبيهما قُضي لو
حجةً أنَّو لو
ظلم.
غرٯتاً أو واراثً آخر" ،وىو احتيا ُ
أقاـ زي ٌد َّ
وعقار َ
ٌ
رؾ ابقيو مع ذي ِ
ِ
اليد ببل تكفيلِو َج َح َد دعواهُ أو ال.
بنصفو وتُ َ
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ت بُت الغرماء أو ِ
ٍ ِ
الورثة
(وال يُ َك َّف ُل غرميٌ أو ٌ
س َم ْ
وارث) أم :ال يؤخذ منهما كفيل (يف تركة قُ ّ

ٍ
ط) أم :ىذا شيءه فىػ ىعلىو بعض القضاة
نعلم لو غرٯتاً أو واراثً آخر" ،وىو احتيا ُ
بشهود مل يقولوا" :ال ُ
غائب،
احتياطان كىو (ظلم) عند أيب حنيفة ،كقاال :يؤخذ منو الكفيل؛ ألنو ٬توز أف يكوف للميًٌت ك ه
ارث ه

غائب ،فعلى القاضي أف أيخذ كفيبلن؛ لئبل يتول حقهما ،كالقاضي نيصب انظران للغيػيب كما لو
أك غرًنه ه

ا١تودع يمقران ابلوديعة كالزكجية فالقاضي يفرض ٢تا النفقة كأيخذ منها كفيبلن .كلو :أف حق اٟتاضر
كاف ى
موىوـ ال يعارض ا١تعلوـ ،فبل ٬توز التأخَت إذل زماف التكفيلٓ ،تبلؼ النفقة؛ ألف
معلوـ ،كحق الغائب
ه
معلوـ(ُ).
حق الزكج يف الوديعة ه
اثبت كىو ه
قيػ ػيًٌد بقولو" :بشهود"؛ ألف الديٍن أك اإلرث لو ثبت ابإلقرار يؤخذ الكفيل اتفاقان.

ً (ِ)
غَته" يؤخذ الكفيل اتفاقان.
اث
ر
ا
ك
لو
نعلم
"
:
ا
و
قال
لو
ألهنم
؛
قو٢تم
بعدـ
كقيػ ػيٌد
ن
ى
ِ
وألخيو) الغائب كال كارث لو غَت٫تا (إراثً من أبيهما
أقاـ زي ٌد ُح َّجةً أنَّو لو
وعقار) يف يد رجل ( َ
( ٌ
وترؾ ابقيو مع ذي ِ
ضى لو ِ
اليد ببل تكفيلِو َج َح َد دعواهُ أو ال) أم :جحد ذك اليد دعول
بنصفوَ ،
قَ َ
زيد أك دل ٬تحد عند أيب حنيفة .كقاال :إذا جحد دعواه ذك اليد أخذه القاضي منو كجعلو يف يد أمُت

خائن كا١تقر أمُت،
يقدـ الغائب ،كإف دل ٬تحد تيرؾ النصف يف يده حىت ي
حىت ي
يقدـ اآلخر؛ ألف اٞتاحد ه

فيًتؾ يف يده .كلو :أف اليد الثابتة ال تنزع ببل ضركرة؛ ألف القضاء للميت إذ ال إرث إال بثبوت ا١تلك
اثبت ،فبل تنقض يده ،كما لو كاف يمقران كبطل جحوده بقضاء
للمورث كاحتماؿ كونو ٥تتار ا١تيت ه
القاضي(ّ).
وا١تنقوؿ مثلُوُ ،وقيل :يؤخ ُذ ىو منو ابالتفاؽ.
ُ
كل ٍ
ِ ِِ
أملك" صدقةٌ على ِ
ماؿ َّ
الزكاةِ فإف مل
شيء ،و "مايل" أو "ما ُ
ووصيتُوُ بثُػلُث مالو على ِّ
ملك َّ
تصد َؽ ٔتا أخ َذ.
٬ت ْد إالَّ ذاؾ
أمسك منو قوتَو ،فإذا َ
َ


(ُ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ّْْ .ّْٓ-ابن ٧تيم ،البحر الرائق ،ج ٕ ص ٕٓ
(ِ) ا١تثبت من نسخة (أ) ،كيف نسخة (ب)" :كقيل".

(ّ) انظر :ا١ترغيناين ،مرجع سابق ،ج ٕ ص ّْٕ .ّْٖ-ابن ٧تيم ،مرجع سابق ،ج ٕ صٕٕ
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وا١تنقوؿ مثلُوُ) يعٍت :إذا كانت الدعول يف ا١تنقوؿ ال يؤخذ نصيب الغائب من يد ا١تدعى عليو
(
ُ

أبلغ يف اٟتفظ؛
عند أيب حنيفة ،خبلفان ٢تما .كقولو يف ا١تنقوؿ أظهر؛ ٟتاجتو إذل اٟتفظ ك ي
الًتؾ يف يده ي
ألنو ابإلنكار صار ضامنان كا١تاؿ يف يد الضمُت أشد حفظان ،كإ٪تا ال يؤخذ الكفيل؛ ألنو إنشاء خصومة
كالقاضي إ٪تا نيصب لقطع ا٠تصومات ال إلنشائها.

كإذا حضر الغائب ال ٭تتاج إذل إعادة البيًٌنة يف الصحيح كييسلم النصف إليو بذلك القضاء؛ ألف
عينان(ُ).
القضاء كقع للميت كأحد الورثة يينصب خصمان عن الباقُت فيما يستحق لو كعليو ديٍنان كاف أك ٍ

(وقيل :يؤخ ُذ ىو منو ابالتفاؽ) أم :ا١تنقوؿ من ذم اليد؛ الحتياج ا١تنقوؿ إذل اٟتفظ ،كالنزعي
ظ بنفسو(ِ).
من يده أبلغ يف اٟتفظ؛ كيبل يتلف ،كأما العقار فمحفو ه
كل ٍ
ِ ِِ
شيء) أم :ينصرؼ إذل ٚتيع مالو كال ٮتتص ٔتاؿ
(ووصيتُوُ بثُػلُث مالو) إلنساف (على ِّ
أخت ا١تَتاث ،كاإلرث ٬ترم يف ٚتيع األشياء ،فكذا الوصية( .و "مايل" أو "ما
الزكاة؛ ألف الوصية ي
أملك") يعٍت :إذا قاؿ" :مارل" أك "ما أملك" (صدقةٌ) يف ا١تساكُت بينهم ينصرؼ على ( ِ
ماؿ َّ
الزكاةِ)؛
ُ

ألف إ٬تاب العبد معترب إب٬تاب هللا تعاذل .مث ما أكجب هللا [عز كجل] من الصدقة مضافةه إذل ماؿ
ا١تطلق كقولو [عز كجل]  :خ ٍذ ًمن أىموا٢تًًم  )ّ(انصرؼ إذل الفضوؿ ال إذل كل ا١تاؿ ،فكذا ما ي ً
وجبو
ي
ي ٍ ٍى ٍ
أمسك منو قوتَو)؛ ألف حاجة نفسو أىم
العبد على نفسو (فإف مل ٬ت ْد إالَّ ذاؾ) أم :ما ٬تب تصدقو ( َ
ِ
اإليصاء
وصح
أقدـ.
َّ
ك ي
الس ِ
عدؿ ،أو مستوري ِن؛ ِ
ط َخبَػر ٍ
لعزؿ الو ِ
الوصي بو ،ال التَّو ِ
يد ّتناية
ببل علم
كيل ،ولعل ِم َّ
كيل .و ُش ِر َ ُ
ِّ
وم ٍ
يهاجر َّ
عبده ،وا َّ
ابلشرائ ِع.
سلم مل
لشفي ِع ابلبي ِع ،والبكر ابلنِّ ِ
كاحُ ،
ْ

كدل يي ًٌبُت مقدار قوتو؛ ألنو ٮتتلف بقلة العياؿ ككثرتو .كقيل :إف كاف صاحب ًحرفة ٯتسك قوت
=
و
يوـ ،كإف كاف صاحب غلة ٯتسك قوت شه ور ،كإف كاف صاحب ضيعة ٯتسك قوت و
سنة ،كإف كاف
ملك َّ
تصد َؽ ٔتا أخ َذ).
اتجران ٯتسك مقدار ما يرجع إليو مالو؛ اعتباران لتفاكت كصو٢تم إذل ا١تاؿ( .فإذا َ

(ُ) انظر :البابريت ،العناية شرح ا٢تداية ،ج ٕ ص ّْٗ.َّٓ-

(ِ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ّْٖ.َّٓ-
(ّ) سورة التوبة ،جزء من آية رقم.َُّ :
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ِ
الوصي بو) يعٍت :إذا أكصى إذل رجل كدل يعلم بو فهو كصي صح بيعو
اإليصاء ببل علم
وصح
ِّ
( َّ
شيئان من الًتكة (ال التَّو ِ
كيل) أم :ال تصح ككالة الوكيل إذا دل يعلم هبا؛ ألف الوصية استخبلؼ ،ألف

الوصي ينصرؼ بعد انقطاع كالية ا١توصي فبل يتوقف على العلم كتصرؼ الوارث ،كأما الوكالة فإثبات
كالية التصرؼ يف مالو كليست ابستخبلؼ لبقاء كالية ا١تنوب عنو ،فبل يصح ببل علم ىمن تثبت لو
الوالية.
عدؿ ،أو مستوريْ ِن؛ ِ
ط َخبَػر ٍ
لعزؿ الو ِ
عدؿ
كيل) يعٍت :إذا عزؿ ا١توٌكً يل الوكيل فأخرب بعزلو ه
(و ُش ِر َ ُ
أك مستوراف ال يصح تصرفو بعد ذلك ،كلو أخرب بو فاسق أك مستور اٟتاؿ ال اعتبار إلخباره ،فصح

تصرفو كىذا عند أيب حنيفة .كقاال :يثبت العزؿ ٓترب الواحد عدالن كاف أك فاسقان(ُ) ،صبيان كاف أك
غَته(ِ) .كيف "ا١تصفى"" :ا٠تبلؼ فيما إذا كذبو الوكيل ،كإف صدقو ينعزؿ اتفاقان"(ّ).
ولعلم َّ ِ
( ِ
فاسق ،فباع
أخرب ا١توذل ّتناية عبده ه
السيد ّتناية عبده) يعٍت :على ىذا ا٠تبلؼ إذا ى
العبد أك أعتق ال يصَت ٥تتاران للفداء عنده ،كعند٫تا :يصَت( .وا َّ
لشفيع ابلبي ِع) يعٍت :الشفيع إذا سكت
ى
كاح) يعٍت :إذا أخرب
بعد ما أخرب فاسق ابلبيع ال يكوف اتركان للشفعة ،كعند٫تا :يكوف( .والبكر ابلنِّ ِ

وم ٍ
يهاجر َّ
ابلشرائ ِع)
سلم مل
ه
فاسق البكر ابلنكاح فسكتت ،ال تصَت راضية ابلنكاح عنده ،خبلفان ٢تما ( ُ
ْ

اسق ال يؤاخذ عنده ،خبلفان ٢تما .اعلم أف الباء يف قولو
يعٍت :ىمن أسلم يف دار اٟترب فأخرب ابلشرائع ف ه
"ّتناية كابلبيع كابلنكاح كابلشرائع" متعلًٌقة ابلعلم كالبلـ ا١تلفوظ يف قولو" :كلعلم" كا١تقدر =

ِ
يضمن ٍ
لصحة التَّو ِ
كيل .وال
ال
قاض أو أمينُوُ
ُ
ِ
َّ
ابع
واستحق العب ُد فَتجع ا١تشًتي على الغرماء .وإف َ
مات قبل ِ
الوصي ،وىو عليهم.
فضاع الثمن يف يده َر َج ُع ا١تشًتي على
قبضو،
َ
َ َ
ِّ

يف "الشفيع كالبكر كا١تسلًم" متعلًٌ هق بقولو " :يشرط"٢ .تما :أف ىذا من جنس ا١تعامبلت ،فبل
=
ف على شرائط الشهادة كاإلخباره ابلتوكيل .كلو :أف ا٠ترب هبذه اٞتملة يشبو التوكيل ًمن حيث أف
يتوق ي

فضاع،
َ
إف َ
ابع عبداً للغرماء ،وأخ َذ ٙتنَوُ
الوصي ٢تم أبم ِر ٍ
َّ
استحق العب ُد أو
قاض ،و
ُّ

(ُ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ)" :فاسق".

(ِ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ّّٓٓٓٔ-
(ّ) انظر :ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٕ ص ّٕٓ
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التصرؼ ينصرؼ يف ملكو كيشبو اإللزامات؛ ١تا فيو من ضرور ييلزـ اآلخر ًمن حيث منعو عن التصرؼ
شرطي الشهادة كىو العدد أك العدالة؛ توفَتان على الشبهُت خطهما(ُ).
فوجب أف يشًتط أحد
ٍ

ِ
كيل) يعٍت :دل يشًتط إلثبات الوكالة كوف ً
لصحة التَّو ِ
(ال
ا١تخرب عدالن ،بل يثبت ٓترب الواحد حران
ي
كاف أك عبد ،عدالن كاف أك فاسقان؛ ألنو ليس فيو إلز هاـ أصبلن فلم يشًتط فيو العدد أك العدالة.

يضمن ٍ
ابع عبداً للغرماء) أم ابع عبدان ١تديوف ألجل الدائنُت (وأخ َذ
(وال
قاض أو أمينُوُ إف َ
ُ
ِ
َّ
الغرماء) ال على القاضي كال على أمينو؛ ألنو
واستحق العب ُد فَتجع ا١تشًتي على
فضاع) يف يده (
َ
ٙتنَوُ

ٔتنزلة القاضي ،كالقاضي ٔتنزلة اإلماـ كلو ٟتقهم ضما هف لتقاعدكا عن ذلك ،فتختل مصاحل ا١تسلمُت،
العاقد صبيان أك عبدان ٤تجوريٍن كقد توكبل عن
البيع كقع للغرماء فتكوف العيهدة عليهم ،كما إذا كاف
ي
ك ي
رجع على ا١توٌكًل؛ لوقوع البيع ألجلو ،فإف ظهر للميًٌت ه
ماؿ آخر أخذ الغرًني
غَت٫تا ابلبيع ،فاٟتقوؽ ت ي
ىديٍنو.
العبد للغرماء (أبم ِر ٍ
َّ
مات
قاض ،و
ابع
استحق العب ُد أو َ
الوصي ٢تم) أم :ابع الوصي ى
ُّ
(وإف َ
قبل ِ
الوصي)؛ ألف الرجوع
الوصي ( َر َج ُع ا١تشًتي) ابلثمن (على
فضاع الثمن يف يده) أم يد
قبضو،
َ
َ
ِّ
ًٌ
البيع كقع ألجلهم.
ابلثمن من حقوؽ العقد (وىو عليهم) أم :يرجع الوصي بذلك على الغرماء؛ ألف ى

الوصي | كيرجع
رجع ا١تشًتم ابلثمن على
العبد ١تنفعة الوارث فاستحق ي
ككذا لو ابع الوصي ى
العبد ى
ًٌ
(ِ)
أمُت القاضي فاستحق رجع ا١تشًتم |عنو | بثمنو |فإف كاف |
الوصي | على الوارث .كلو ابعو ي
ً
نصب القاضي عنو كصيًّا فيقضي ىديٍنو.
الوارث صغَتان يي ٌ
رجم أو قط ٍع أو ٍ
ضى بو على ىذا من ٍ
أمرؾ ٍ
عدؿ ٍ
قاض عاملٌ ٌ
ك فعلُوُ.
ولو َ
ضرب َو ِس َع َ
بفعل قَ َ
وقاؿ ٍ
وص ِّد َؽ ٍ
لزيد:
فأحسن
جاىل ُسئِ َل
وص ِّد َؽ َع ْد ٌؿ
قاض عُ ِز َؿَ ،
تفسَتهُ ،ومل يُػ ْقبَ ْل قوؿ غَت٫تاُ .
ُ
َ
َ
ٌ
وادعى
يدؾ يف ح ٍّق"َّ ،
قضيت بو لعمرو ،ودفعتُوُ إليو" ،أو قاؿ لو" :
قضيت بقط ِع َ
منك ألفاً
أخذت َ
" ُ
ُ
ُ
أقر ِ
بكوهنما يف قضائِِو.
وقطعوُ ظلماً ،و َّ
زي ٌد أخ َذهُ َ


(ُ) انظر :ا١ترجع السابق.
(ِ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت يف الكل زايدة كردت يف نسخة (ب).
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ٍ
ضى بو على ىذا من ٍ
أمرؾ ٍ
قاض عاملٌ َع ْد ٌؿ ٍ
ضرب) "من"
رجم ،أو قط ٍع ،أو
(ولو َ
بفعل قَ َ
أمُت فيما فيػ ًٌوض إليو ،ك٨تن مأموركف
بياف لفعل ( َو ِس َع َ
ك فعلُوُ)؛ ألنو من أيكرل األمر؛ ألف القاضي ه

بطاعتهم.

تفسَتهُ) يعٍت :إذا أمرؾ و
وص ِّد َؽ ٌ
جاىل بفعل،
عدؿ
فأحسن
جاىل ُسئِ َل
عدؿ
قاض ه
( ُ
َ
َ
ٌ
ه
كجب تصدي يقوي كإف دل ي٭تسن ال ٬تب (ومل يُػ ْقبَ ْل قوؿ غَت٫تا)
فاستفسرت عن قضائو ،فإف
ى
تفسَته ى
أحسن ى
ى
يعٍت :إف كاف القاضي فاسقان عا١تان كاف أك جاىبلن فاسقان ال يقبل قولو كال ييعمل بو إال أف ييعاين السبب؛
لتهمة ا٠تطأ كا٠تيانة.
وقاؿ ٍ
وص ِّد َؽ ٍ
قضيت بو لعمرو ،ودفعتُوُ إليو" ،أو
قاض عُ ِز َؿَ ،
منك ألفاً
أخذت َ
لزيدُ " :
ُ
( ُ
وقطعوُ ظلماً) أم :قاؿ
قاؿ لو) أم :القاضي لزيد ("
قضيت بقط ِع َ
ُ
يدؾ يف ح ٍّق" ،وادَّعى زي ٌد أخ َذهُ َ
(ُ)
وأقر ِ
بكوهنما يف قضائِِو) أم :أقػ ػر زي هد
ا
لم
ظ
أخذت األلف
ي
كقطعت يدم ظلمان " ( َّ
ن
ا١تأخوذ منو " :ى
ى
بكوف األخذ كالقطع حاؿ كونو قاضيان ،فالقوؿ للقاضي؛ ألف ا١تقضي عليو لػما أقػ ػر أنو فعل ذلك يف
حاؿ قضائو كاف الظاىر شاىدان للقاضي؛ ألف فعل القاضي على سبيل القضاء ال ييوجب عليو الضماف
ٯتُت لصار خصمان ،كقضاء ا٠تصم ال ينفذ .كلو أقر القاطع كاآلخذ
كال ٯتُت على القاضي؛ ألنو لو لزمو ه
ٔتا أقػ ػر القاضي دل يضمنا أيضان؛ ألف قوؿ القاضي حجةه ،كدفعو صحيح ،كما لو كاف معاينان.
كلو زعم ا١تقطوع يده كا١تأخوذ منو مالو أنو دل يكن قاضيان يومئذ ،كإ٪تا فعل ذلك قبل التقليد أك
ت إضافةي األخذ
بعد العزؿ :فالقوؿ ي
قوؿ القاضي أيضان يف الصحيح؛ ألنو مىت عيرؼ أنو كاف قاضيان صح ٍ
القوؿ لو(ِ).
إذل حالة القضاء ،فصار يمنكران للضماف ،فكاف ي
كتاب الشهادة والرجوع عنها
ِ
إخبار ْت ٍّق للغ َِت على آخرَِ .
ِ
بطلب َّ
ويقوؿ يف
اٟتدود أب ُّر.
وس ْتػ ُرىا يف
ب
ُ
ىي ٌ
ا١تدعيَ ،
وٕت ُ
َ
ِ
ِ
ونصاهبا ِّ
اٟتدود :رجبلف
للزان :أربعةُ رجاؿ ،ولل َق َوِد وابقي
السرقة" :أخ َذ ،ال َس َرؽ".
ُ
ّ


(ُ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ)" :ألف".
(ِ) انظر :ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٕ ص ِّٔ.

273

(ُ)

كتاب الشهادة والرجوع عنها
ْتق ا١تدعي على ا١تدعى عليو.
(ىي) أم :شهادة الشاىدين ( ٌ
آخر) أمًٌ :
إخبار ْت ٍّق للغ َِت على َ
ِ
( َِ
ب) أداء الشهادة ( ِ
بطلب َّ
اٟتدود أب ُّر)
وس ْتػ ُرىا يف
ا١تدعي)؛ ألف ذلك حق لو فيتوق ي
ف على طلبو ( َ
وٕت ُ
اَّللُ َعلَْي ِو ِيف ُّ
أم :أفضل ،لقولو َ « :م ْن َستَػ َر على ُم ْسلِ ٍم َستَػ َر َّ
ويقوؿ يف
الدنْػيَا َو ْاآل ِخ َرةِ »(ِ) ( ُ
ِ
السرقة" :أخ َذ ،ال َس َرؽ")؛ ألنو لو قاؿ" :سرؽ" يقطع القاضي يده فبل ضماف؛ ألهنما ال ٬تتمعاف،
ّ
ففي لفظ "األخذ"|ٚتع|(ّ) بُت ً
السًت كإحياء اٟتق.
ه
ٌ
البلِيت أيْتُِت الْ َف ِ
اح َ ِ ِ
ونصاهبا ِّ
سائِ ُك ْم
( ُ
للزان :أربعةُ رجاؿ)؛ لقولو -تعاذلَ  :-و َّ َ َ
شةَ م ْن ن َ
استَ ْش ِه ُدوا َعلَْي ِه َّن أ َْربَػ َعةً ِم ْن ُك ْم .)ْ( قيػيًٌد ابلرجاؿ؛ ألف شهادة النساء غَت مقبولة كحدىن ،كال مع
فَ ْ
ِ
اٟتدود :رجبلف)؛ ألف يف شهادة النساء شبهة البدلية؛
الرجاؿ (ولل َق َوِد) أم :نصاهبا للقصاص (وابقي
ئ هبا.
اٟتدكد تندر ي
لقيامها مقاـ شهادة الرجاؿ ،ك ي
وعيوب النِّ ِ
وللبكارةِ والوالدةِ
ِ
ساء فيما ال يطَّلِ ُع ِّ
جاؿ :امرأةٌ .ولغَتىا -ماالً أو غَت ماؿ
الر ُ
رجل وامرأاتف.
ٍ
كنكاح ورضاع وطبلؽ ووكالة ووصية :-رجبلف أو ٌ
ظ َّ
أتيقن".
للكل :العدالةُ ،ولف ُ
شًت َ
ويُ َ
الشهادة؛ فلم يُػ ْقبَ ْل إف قاؿ" :أعلم" ،أو " ُ
ط ِّ


(ُ) الشهادة :لغة :مصدر شهد يشهد شهادة ،فهو شاىد ،كالشهادة :خرب قاطع ،كا١تشاىدة :ا١تعاينة .كا١تراد ابلشهادة ىنا ٖتمل
الشهادة كأداؤىأ ،تعٌت :ا١تشهود بو ،فهو مصدر ٔتعٌت ا١تفعوؿ.

ْتق للغَت على آخر.
إخبار عن ىعياف بلفظ الشهادة يف ٣تلس القاضي وٌ
كاصطبلحاً :ه
انظر :البعلي ،دمحم بن أيب الفتح ،ا١تطَّلع على ألفاظ ا١تقنعٖ ،تقيق٤ :تمود األرانؤكط كايسُت ٤تمود ا٠تطيب ،ط ُ (السعودية،

مكتبة السوادمُِّْ ،ىػ  ََِّ -ـ) ص ْٔٗ .اٞترجاين ،التعريفات ،ص ُِٗ.

(ِ) ىو جزء من حديث ركاه أبو داكد يف :سننو (كتاب األدب ،ابب يف ا١تعونة للمسلم ،حديث رقم ْْٔٗ) ،كالًتمذم يف سننو
ً
السًت على ا١تسلم ،حديث رقم َُّٗ) ،كابن ماجو يف سننو (كتاب ا١تقدمة ،ابب فضل العلماء
(كتاب اٟتدكد ،ابب ما جاء يف ٌ
كاٟتث على طلب العلم ،حديث رقم ِِٓ) عن أيب ىريرة  قاؿ رسوؿ هللا َ « :م ْن نَػ َّفس َع ْن ُم ْسلِ ٍم ُك ْربَةً ِم ْن ُكر ِ
ب ُّ َّ
س
َ
الدنْػيَا نػَف َ
َ
اَّللُ َع ْنوُ ُك ْربَةً ِم ْن ُكر ِ
َّ
ب يَػ ْوِـ ال ِْقيَ َام ِة » ...اٟتديث.
َ
(ّ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).
(ْ) سورة النساء ،جزء من آية رقم.ُٓ :
274

وعيوب النِّ ِ
(وللبكارةِ والوالدةِ
ِ
ساء فيما ال يطَّلِ ُع ِّ
الر ُ
ادةُ
جاؿ :امرأةٌ)؛ لقولو َ « : ش َه َ
ِ
النِّ ِ ِ ِ
يع ِّ
اؿ النَّظََر إلَْي ِو»(ُ) .كاأللف كالبلـ يف "النساء" للجنس ،كالكل ليس
الر َج ُ
يما َال يَ ْستَط ُ
ساء َجائ َزةٌ ف َ
َ
شهدت امرأةه على أهنا بكر يؤج يل زكجها العًنًٌُت سنةن كيفر يؽ بعده؛ ألهنا
ٔتر واد قطعان ،يفَتاد بو األقل .كإذا
ٍ
أتي ٍ ً
شهدت امرأةه على ً
عيب جار وية يمشًتاةو يكوف للمشًتم
أصل يف النساء .كإذا
ٍ
دت ٔتؤيػٌد؛ ألف البكارة ه
حق ا٠تصومة ال الرد إذل البائع.
ت عند الوالدة
حق اإلرث؛ ألنو صو ه
كأما شهادهتن على استهبلؿ الصيب فبل ييقبل عند أيب حنيفة يف ًٌ
حق الصبلة عليو؛ ألنو من أمور ال ًٌدين .كعند٫تا :ييقبل فيو أيضان؛
لع عليو الرجاؿ كتقبل يف ًٌ
كىي ٦تا يط ي

ألف الرجاؿ ال ٭تضركف ذلك ا١توضع ليسمعوا صوتو(ِ).

كنكاح،
(ولغَتىا) أم :نصاب الشهادة لغَت ا١تذكورات (ماالً) كاف ا١تدعى بو (أو غَت ماؿ:
ٍ

ورضاع ،وطبلؽ ،ووكالة ،ووصية) ا١تراد هبا اإليصاء؛ ألنو يف تعداد غَت ا١تاؿ (رجبلف أو رجلٌ
ط لوجوب القبوؿ ال
شًت َ
للكل) أمٞ :تميع ما تقدـ (العدالةُ) اعلم :أف العدالةى شر ه
وامرأاتف.ويُ َ
ط ِّ
ظ َّ
الشهادة)؛ ألف النصوص
لصحتو ،فالقاضي إذا قىبًل شهادة غَت العدؿ كحكم بو صح يحكمو( ،ولف ُ
ٍ
ِ
يسأؿ ٍ
شاىد ببل طع ِن
قاض عن
ا٠تصم إالَّ يف ح ٍّد وقَػ َود ،وقاالُ :
وال ُ
الكل ِس ّراً
يسأؿ يف ِّ
وعبلنيةً ،وبو يُػ ْف َىت يف زماننا................... ...........................................،


ً
أتيقن)؛
صر على ىم ٍوًرده (فلم يُػ ْقبَ ْل إف قاؿ" :أعلم" ،أو " ُ
كردت هبذه اللفظ ٓتبلؼ القياس فيقت ي

لكوف الشهادة غَت مذكورة.

(ُ) اٟتديث هبذا اللفظ غريب كما قاؿ الزيلعي كالعيٍت ،كقاؿ ابن حجر العسقبلين( :دل أجده) اىػ.

كركل عبد الرزاؽ يف :مصنفو (كتاب الشهادات ،ابب شهادة ا١ترأة يف الرضاع كالنفاس ،رقم ُِْٕٓ ،ج ٖ ص ّّّ) ،كابن

شيبة يف :مصنفو (كتاب البيوع كاألقضية ،ابب ما ٕتوز فيو شهادة النساء ،رقم ََِٖٕ ،ج ْ ص ِّٗ) عن الزىرم قاؿ« :
ً ً ً
ً
ً ً ً
ًً
ً
ً
وز ىش ىه ىادةي الٍ ىقابًلى ًة ىك ٍح ىد ىىا ًيف
يما ىال يىطل يع ىعلىٍيو ىغٍيػيريىن م ٍن ًكىال ىدات النٌ ىساء ىكعيييوهبن ،ىكى٬تي ي
ىم ى
ضٍ
ت السنةي أى ٍف ىٕتي ىوز ىش ىه ىادةي النٌ ىساء ف ى
ً
ًً
ً ً ً
ك ».
يما ًس ىول ذىل ى
اال ٍست ٍه ىبلؿ ،ىك ٍامىرأ ىىاتف ف ى
انظر :الزيلعي ،نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية ،ج ّ ص ِْٔ .العيٍت ،البناية شرح ا٢تداية ،ج ٗ ص َُٗ .ابن
حجر ،الدراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية ،ج ِ ص َٖ.

(ِ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ّْٕ.
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ٍ
ِ
يسأؿ ٍ
عدؿ أك
شاىد ببل طع ِن
قاض عن
(وال ُ
ا٠تصم) أم :ال يتفحص القاضي أف الشاىد ه
غَت عدؿ إذا دل يطعن ا٠تصم فيو (إالَّ يف ح ٍّد وقَػ َود) فإف القاضي فيهما ال يكتفي بظاىر العدالة بل
الكل ِس ّراً وعبلنيةً ،وبو يُػ ْف َىت يف زماننا):
يسأؿ عن الشهود يف السر كالعبلنية (وقاالُ :
يسأؿ يف ِّ
قيل :ىذا اختبلؼ عصر كزماف؛ ألنو أفىت يف القرف الثالث الذين شهد ٢تم النيب  اب٠تَتية،
ك٫تا أفتيا يف القرف الرابع الذين يفشو الكذب فيهم .قاؿ َ « :خ ْيػر الْ ُقر ِ
وف قَػ ْرِين الْ ِذي أَ َان فِي ِه ْم،
ُ ُ
ِ
َّ ِ
َّ ِ
ب » اٟتديث(ُ).
ين يَػلُونَػ ُه ْمُ ،ثَّ يَػ ْف ُ
ش ُو الْ َكذ ُ
ين يَػلُونَػ ُه ْمُ ،ثَّ الذ َ
ُثَّ الذ َ
و
كبرىاف٢ .تما :أف القضاء مبٍت على اٟتج ًة كىي شهادة العدكؿ،
كقيل :ىذا اختبلؼ يحج وة
كالعدالة قبل السؤاؿ اثبتةه ابلظاىر كىو يصلح للدفع ال لبللتزاـ ،كحاجتنا إذل إلزاـ اٟتكم ،كذا ال يكوف
إال ْتج وة و
ملزمة ،فوجب التعرؼ عن العدالة إللزاـ اٟتكم .كلو :قولو « : ال ُْم ْسلِ ُمو َف عُ ُد ٌ
وؿ
ودا ِيف قَ ْذ ٍ
ض ُه ْم َعلَى بَػ ْع ٍ
ؼ» (ِ) ،كتعديل صاحب الشرع أقول من تعديل ا١تزٌكًي،
بَػ ْع ُ
ض ،إَِّال َْ٤ت ُد ً
٤تظور ًدينو(ّ).
فالعدالة اثبتة نظران إذل عقلو كدينو ،ك٫تا ٯتنعاف عما ىو ي
ِ
ويكتفي ِس ّراً .وكفى للتَّزكية" :ىو ٌ
ا٠تصم بقولو" :ىو
تعديل
يصح
عدؿ يف األصح" .وال ُّ
ُ
(ْ)
ِ
ثبت ُّ
ٌ
وترٚتة
اٟتق .وَك َفى واح ٌد للتَّزكية
ص َد َؽ" َ
نسي"  .فلو قاؿ" :ىو َع ْد ٌؿ َ
عدؿ أخطأَ أو َ
والر ِ
الش ِ
ِ
اىد ِّ
َّ
واالثناف أحوط.
سالة إىل ا١تَُزّكِي،

(ُ) اٟتديث ركاه البخارم يف صحيحو ،مع الفتح (كتاب الشهادات ،ابب ال يشهد على شهادة ىج ٍوور إذا أشهد ،حديث رقم
ُِٓٔ ،ج ٓ ص ُّٗ) ،كمسلم يف صحيحو ،مع شرح النووي (كتاب فضائل الصحابة ،ابب فضل الصحابة مث الذين يلوهنم،
َّ ِ
ين يَػلُونَػ ُه ْمُ ،ثَّ
حديث رقم ِّٓٓ ،ج ٖ ص ِّٔ) عن عمراف بن حصُت  قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا « :إِ َّف َخ ْيػ َرُك ْم قَػ ْرِينُ ،ثَّ الذ َ
َّ ِ
َّ ِ
ين يَػلُونَػ ُه ْمُ ،ثَّ يَ ُكو ُف بَػ ْع َد ُى ْم قَػ ْوٌـ يَ ْش َه ُدو َف َوَال يُ ْستَ ْش َه ُدو َفَ ،وَٮتُونُو َف َوَال يُػ ْؤ٘تََنُو َفَ ،ويَػ ْن ِذ ُرو َف َوَال يُوفُو َف،
ين يَػلُونَػ ُه ْمُ ،ثَّ الذ َ
الذ َ
ِ
ِ
الس َم ُن» .كاللفظ ١تسلم.
َويَظ َْه ُر في ِه ُم ّ
(ِ) اٟتديث ركاه ابن أيب شيبة يف :مصنَّنفو ( كتاب البيوع كاألقضية ،ابب من قاؿ ال ٕتوز شهادتو إذا اتب ،حديث رقم،َِٕٔٓ :
ج ْ ص ِّٓ)

(ّ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ّٖٕ .ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٕ ص ّٖٕ .ابن ٧تيم ،البحر
الرائق ،ج ٕ ص َُٔ.
(ْ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "عن".
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ً
و
(ويكتفي ِس ّراً) تزكية ًٌ
السر :أف يكتب يف رقعة اسم الشاىد كنى ىسبىوي كح ٍليىػتىوي
مسجده الذم يصلي فيو ،كسوقو إف كاف سوقيان ،كيسأؿ عن إخوانو فإف عرفوا عدالتو يقولوف" :إنو
ىع ٍد هؿ" ،كإف عرفوه ابلفسق يقولوف" :هللا أعلم" ،أك يسكتوف؛ احًتازان عن ا١تعاداة .كتزكية العبلنية :أف
يسأؿ حا٢تم يف ٣تلس القضاء .ككانت التزكية يف عهد رسوؿ هللا  ك أصحابو عبلنية؛ ألف ا١تع ًٌدؿ ال
يتوقى عن اٞترح عبلنية كال ٮتاؼ من(ِ) ا١ت ًٌدعي أك ًمن الشهود؛ ألهنم كانوا منقادين للحق.
(ُ)

كيبعثهما إذل

بعض ينبغي أف يقوؿ ا١تزٌكًي" :ىو
(وكفى للتَّزكية" :ىو َع ْد ٌؿ يف األصح") احًتز بو عما قاؿ ه
ىع ٍد هؿ جائز الشهادة"؛ إذ العبد أك ا﵀دكد إذا اتب قد ييعدؿ كلكن غَت جائز الشهادة .كاألصح أف
(ّ)
ِ
ا٠تصم؛ بقولو" :ىو َع ْد ٌؿ أخطأَ أو
تعديل
يصح
ييكتفى بقولو " :ىع ٍد هؿ"؛ لثبوت اٟترية ابلدار ( .وال ُّ
ُ

كاذب يف جحوده فبل يصح تزكيتو؛ الشًتاط
نسي")؛ ألف يف زعم ا١تدعي كشهوده أف ا١تدعى عليو ظادله ك ه
َ
ً
ص َد َؽ") على صيغة
العدالة يف ا١تزٌكي (فلو قاؿ" :ىو َع ْد ٌؿ") كدل يزد عليو من التخطئة كالنسياف (" َ
ثبت ُّ
اٟتق)؛ ألنو أقر ابٟتق فيقضى إبقراره ال بتزكيتو.
ا١تاضي ( َ
والر ِ
الش ِ
ِ
اىدِّ ،
وترٚتة َّ
سالة إىل ا١تَُزّكِي) يعٍت :يصلح الواحد أف يكوف
(وَك َفى واح ٌد للتَّزكية،
مزٌكًيان للشاىد ً
ابلنص
ط يف الشهادة
كمًتٚتان عن الشاىد كرسوالن من القاضي إذل ا١تزٌكًي؛ ألف العدد شر ه
ًٌ
ي
على خبلؼ القياس ،كىذه األشياء ليست بشهادة .كىذا يف تزكية ًٌ
السر ،أما يف تزكية العبلنية فالعدد
ط؛ ألف معٌت الشهادة فيهما أبُت فإهنا ٗتتص ٔتجلس القضاء .كالعبد أك ا١ترأة أك ا﵀دكد يف و
قذؼ
شر ه
ٍي
السر ال يف تزكية العبلنية .قالوا :يشًتط األربعة يف تزكية شهود ًٌ
صلح يمزٌكًيان يف تزكية ًٌ
الزان عند دمحم
ى
ِ
واالثناف أحوط) أم أفضل(ْ).
(

(ُ) يف ىامش نسخة (أ) كرد تفسَت لفظ" "حليتو" بػ :أم صفتو.
(ِ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) " كاألصح تعديل ا٠تصم بقولو ىو عدؿ لكن أخطأ أك نسي".
(ّ) انظر :ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٕ ص ُّٖ.

(ْ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ُّٖ .ابن ٧تيم ،البحر الرائق ،ج ٕ ص ُُِ.ُُّ -
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يتحملو الشاىد]
[فصل يف بياف أنواع ما َّ

ِ
حكم ٍ
ش َّه ْد
غصباً أو قتبلً أف يشه َد بو -وإف مل يُ َ
قاض أو رأى ْ
ول َمن َ
ٝتع ْبيعاً أو إقراراً أو َ
ويقوؿ" :أشه ُد" ال "أشهدين" .وال يَ ْش َه ُد على َّ
ش َّه ْد عليها ،فبل يَ ْش َه ُد عليها
عليوُ .-
الشهادةِ ما مل يُ َ
من َِٝتع شهادةَ ٍ
اإلشهاد على َّ
الشهادة.
شاىد ،أو
َ
َ َ

ِ
ً
كم
ٝتع) اٞتار كاجملركر خربه للمبتدأ ٌ
(ول َمن َ
ا١تتأخر" :كىو أف يشهد بو" ( ْبيعاً أو إقراراً أو ُح َ
الش ْم ِ
ٍ
ت ِمثْ َل َّ
س
غصباً أو قتبلً أف يشه َد بو)؛ ألنو ىعلً ىموي ًعياانن ،قاؿ  « : إ َذا َعلِ ْم َ
قاض أو رأى ْ
ع » (ُ) .كلو ٝتع من كراء حجاب دل ٬تز أف يشهد؛ ألف الصوت يشبو الصوت .كلو
فَا ْش َه ْدَ ،وإَِّال فَ َد ْ
شهد كفي ًسر للقاضي ال يقبلو .كلو ٝتع إقرار من يف البيت كال يراه ً
غَتهي حل لو أف
ي ى
ى ى
كعلم أف ليس فيو ى
ٌ

ويقوؿ" :أشه ُد") يعٍت :يقوؿ" :أشهد أنو
ش َّه ْد عليو) "إف" للوصلُ ( .
يشهد؛ ٟتصولو العلم بو (وإف مل يُ َ
ابع" (ال "أَ ْش َه َدِين") أم ال يقوؿ" :أى ٍش ىه ىدًين"؛ كيبل يكوف كاذابن.

(وال يَ ْش َه ُد على َّ
ش َّه ْد عليها) على صيغة اجملهوؿ .أم :دل ٬تز أف يشهد على
الشهادةِ ما مل يُ َ
شهادتو إال أف يي ىش ًٌه ىدهي؛ ألنو تصرؼ على األصل من حيث زكاؿ كاليتو يف تنفيذ قولو على ا١تشهود عليو،
ضرر عليو فبل بد من اإلانبة كالتحميل منو (فبل يَ ْش َه ُد عليها َمن َِٝت َع شهادةَ
كإزالة الوالية الثابتة للغَت ه
ٍ
اإلشهاد على
شاىد) يعٍت :ىمن ٝتع شهادة شاىد عند القاضي دل ٬تز لو أف يشهد على شهادتو (أو
َ
ً
َّ
٭تملو كإ٪تا ٛتل
الشهادة) يعٍت :إذا ٝتع إشهاد شاىد على شهادتو دل ٬تز لو أف يشهد عليو؛ ألنو دل ٌ

غَته.

(ُ) اٟتديث ركاه العقيلي يف :الضعفاء (كتاب األحكاـ ،حديث رقم ُِْٕ) ،كاٟتاكم يف مستدركو (ج ْ ص َُُ ،حديث رقم
َْٕٓ) كعنو البيهقي يف :السنن الكربى (كتاب الشهادات ،ابب التحفظ يف الشهادة كالعلم هبا ،حديث رقم َِٕٗٓ ،ج َُ
ت َّ
س ،فَا ْش َه ْد َعلَى
وؿ اَّللً  يسئً ىل ىع ًن الش ىه ىادةً  ،فىػ ىق ى
ص ِّٔ) عن عبد هللا ابن عباس -رضي هللا عنهما -أف ىر يس ى
اؿَ « :رأَيْ َ
الش ْم َ
ع» ،كاللفظ للعقيلي .قاؿ اٟتاكم( :حديث صحيح اإلسناد كدل ً
حديث كاهو؛
ٮترجاه) اىػ ،كتعقبو الذىيب فقاؿ( :بل ىو
ه
ِمثْلِ َها أ َْو َد ْ
ٌ
غَت كاحد) اىػ ،كقاؿ الزيلعي( :ركاه كذلك ابن عدم يف "الكامل" ،كالعقيلي يف كتابو ،كأعبله بػ "دمحم بن
فإف "ابن مشموؿ" ضعفو ي
سليماف بن مشموؿ") اىػ.
انظر :اٟتاكم ،ا١تستدرؾ على الصحيحُت ،ج ْ ص ُٖٗ .الزيلعي ،نصب الراية  ،ج ْ ص ِٖ.
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وال ي ْش َه ُد من رأى َخطَّو ومل ي ْذ ُكر شهادتَو .وال ابلتَّسام ِع ببل ٍ
ِ
عياف إالَّ يف الن ِ
وا١توت
َّسب
َ
َ
َ ْ
ِ
الد ِ
خوؿ ووالية القاضي ِ
كاح و ُّ
رجل وامرأاتف.
والنِّ ِ
أخربهُ هبا عدالف أو ٌ
وأصل الوقف :إذا َ

ً
َّ
الس ًج ًٌل ليس لو
(وال يَ ْش َه ُد َمن رأى َخطو ومل يَ ْذ ُك ْر شهادتَو) يعٍت :الشاىد إذا رأل خطو يف ٌ
أف يشهد إال أف يتذكر الشهادة .ككذا القاضي إذا كجد يف ديوانو إقر ىار و
رجل كدل يتذكر بو .قيل :ىذا قوؿ

اجب(ُ)،كذا يف "شرح
أيب حنيفة ،كعند٫تا :٭تل لو أف يشهد؛ ألف الظاىر أنو خطو كالعمل ابلظاىر ك ه
الوايف" .كإف ذكر اجمللس الذم كانت فيو الشهادة ال ٭تل لو أف يشهد اعتمادان على تذك ًر اجمللس.
(وال ابلتَّسام ِع) أم :ال يشهد ابلسماع (ببل ٍ
عياف)؛ ألف العلم ٭تصل اب١تعاينة أك ابلتواتر (إالَّ يف

النَّسب) أبف ٝتع من الناس أف فبلانن ابن فبلف ىك ىس ىعو أف يشهد أنو ابنو (وا١توت) أب ٍف ٝتع أبنو مات
فبل هف كدل ير موتو (والنِّكاح ُّ
والدخوؿ) أبف ٝتع أف فبلنة زكجة فبلف كىو دخل هبا (ووالية القاضي)
ِ
كقف على كذا فبياف
أبف ٝتع أف فبلانن قاضي ىذه البلدة (وأصل
الوقف) ا١تراد بو بياف أف ىذه الضٍيعةى ه
داخل يف أصل الوقف .قيػ ػيًٌد بو؛ ألف الشهادة على الشركط ابلتسامع ال ٖتل كإليو ماؿ مشس
ا١تصرؼ ه
األئمة السرخسي(ِ) ،كىو األصح(ّ) .كلو شهدكا ابلوقف كصرحوا ابلتسامع ييقبل .كيف "ا٠تانية"" :لو
كاف ١تسجد أكقاؼ كالقيًٌ يم أراد أف يشًتم هبا يدىنان كحصَتان كدل يعلم شرط الواقف ييػنظر إذل ىمن كاف
(ْ)
أخربه هبا) كىو ظرؼ ١تا قبلو.
إذا
(
قبلو :فإف كانوا يشًتكف لو حصَتان فلو أف يفعل ذلك ،كإال فبل"
َ
و
نصاب يفيد العلم
رجل وامرأاتف)؛ ألنو أقل
يعٍت :شهد هبذه األشياء ابلتسامع إذا أخربه هبا (عدالف أو ٌ
الذم ييبتٌت عليو اٟتكم يف ا١تعامبلت .كقيل :يكتفي اب١توت إبخبار كاحد أك كاحدة؛ ألف الناس يكرىوف
مشاىدة تلك اٟتالة فبل ٭تضره غالبان إال كاحدان أك كاحدة(ٓ).

(ُ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ّٖٔ.ّٖٕ-
(ِ) انظر :السرخسي ،ا١تبسوط ،ج ُٔ ص َُٓ

(ّ) انظر :ا١ترغيناين ،مرجع سابق ،ج ٕ ص ِّٗ .ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٕ ص ِّٗ.
(ْ) راجع :قاضيخاف ،فتاوى قاضيخاف ،ج ّ ص ِٕٗ
(ٓ) انظر :ا١ترغيناين ،مرجع سابق ،ج ٕ ص َّٗ
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ٍ
٣تلس القضاء يَ ْد ُخ ُل عليو
ويشه ُد رائي
ورجل وامرأةٌ يسكناف بيتاً
ُ
ا٠تصوـ أنو قاضٌ .
جالس َ
ٍِ
ِ
ِ
قيق يف ِ
الر ِ
س َر
يد
وبينهما انبسا ُ
ط األزواج َّأهنا ِع ْر ُسوُ ،وشيءٌ سوى َّ
متصرؼ كا١تبلَّؾ أنَّو لو .فإف فُ ّ
ّ
ْتكم ِ
اليد بطلت ومن َش ِه َد أنَّوُ َش ِه َد َدفْن ٍ
للقاضي شهادتَوُ ابلتَّسامع ،أو ِ
فبلف أو صلَّى عليو،
َ
َ
ِ
س َر .وىو عيا ٌف.
قُبِلَ ْ
ت وإف فُ ّ

ٍ
٣تلس
(ويشه ُد رائي
جالس) "رائي" اسم فاعل مضاؼ إذل مفعولو كىو فاعل "يشهد" ( َ
ا٠تصوـ أنو ٍ
قاض) بفتح ا٢تمزة مفعوؿ "يشهد".
القضاء يَ ْد ُخ ُل عليو
ُ
ط األزواج َّأهنا ِع ْر ُسوُ)
ورجل وامرأةٌ) عطف على قولو "جالس" (يسكناف بيتاً وبينهما انبسا ُ
( ٌ
ىذا من ابب العطف على معمورل عاملُت ٥تتلفن ،كاجملركر مقد هـ؛ ألف "جالس" معموؿ "راء".

متصر ٍ
ِ
قيق يف ِ
كا١تبلؾ أنَّو لو) يعٍت :٭تل ١تن رأل شيئان يف يد ًٌ
يد ِّ
الر ِ
ؼ
ؼ
(وشيءٌ سوى َّ
متصر ه
حق الشاىد سول
أنو ملكو؛ ألف ا١تلك يف األشياء إ٪تا ييعرؼ بطريق الظاىر كال دليل ١تعرفة ا١تلك يف ًٌ
اليد ببل منازعة .قالوا :إ٪تا ٭تل لو أف يشهد اب١تلك لذم اليد إذا كقع يف قلبو أنو ملكو ،كإف كقق يف قلبو
أنو ملك غَته ال ٭تل لو أف يشهد اب١تلك؛ ألف األصل اعتبار علم اليقُت ،فييصار إذل ما يشهد بو
األمة :فإف كاف ييعرؼ أهنما رقيقاف حل للرائي أف يشهد لذم اليد اب١تلك؛ ألف
القلب .كأما العبد ك ى
الرقيق ال يكوف يف يد نفسو بل يكوف يف ا١تستورل عليو ،كإف كاف ال ييعرؼ أهنما رقيقاف :إال أهنما
عرباف عن أنفسهما فكذلك؛ ألنو ال يد ٢تما ،فتثبت يد ا١توذل عليهما حقيقةن ،كصارا
صغَتاف ال يي ًٌ
عرباف عن أنفسهما فذلك مصرؼ االستثناء؛ ألف لػىهما يدان على
كالثياب .كإف كاان كبَتين أك صغَتين يي ًٌ
القوؿ لو فبل يثبت لغَته عليو ي هد حقيقةن ،كاالستخداـ ال
أنفسهما حىت إذا ادعى أنو حر األصل كاف ي
يستخدـ اٟتر طوعان .كعن أيب حنيفة كأيب يوسف كدمحم :أنو ٭تل لو أف
يكوف دليل ا١تلك؛ ألف اٟتر
ي
الكل(ُ).
يشهد فيهما أيضان فجعلوا اليد دليبلن على ا١تلك يف ًٌ

(ُ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ّٔٗ .ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٕ ص ّٔٗ.
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ْتكم ِ
ِ
اليد بطلت ومن َش ِه َد أنَّوُ َش ِه َد َدفْن ٍ
س َر للقاضي شهادتَوُ ابلتَّسامع ،أو ِ
فبلف أو
َ
َ
فإف فُ ّ
ِ
س َر .وىو عيا ٌف.
صلَّى عليو ،قُبِلَ ْ
ت وإف فُ ّ

(فإف فُ ِسر للقاضي شهادتَوُ ابلتَّسامع ،أو ِ ِ
ومن َش ِه َد أنَّوُ َش ِه َد) أم حضر
ْتكم اليد بطلت َ
َّ
ِ
( َدفْن ٍ
س َر) "إف للوصل" متصل بقولو" :قبلت" .يعٍت :إف في ًٌسر
فبلف أو صلَّى عليو قُبِلَ ْ
َ
ت وإف فُ ّ
للقاضي أبنو دفن فبلانن كصلى على جنازتو يقبل (وىو عيا ٌف) أم كل كاحد من اٟتضور كالصبلة عياف
فتيقبل شهادتو ابلتفسَت.
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ابب ال َقبوؿ وعدمو

ِ
األىواء إال ا٠تطابيّة................................ ،
وتقبل الشهادةُ من أىل
ُ


ِ
اٞتربية(ُ) ،كال ىق ىدرية(ِ) ،كالركافض
وتقبل الشهادةُ من أىل األىواء) كىم ٍ
( ُ
(ْ)
ىول ال يكفر بو صاحبو؛ ألهنم إ٪تا كقعوا يف ا٢تول
أىل
من
ا
و
كان
إذا
شهادهتم
قبل
ت
إ٪تا
:
"الذخَتة"
ي
ن
ابلتأكيل كالتعم ًق يف ال ًٌدين .أال ترل أف منهم ىمن ييع ًظٌم الذنب حىت ٬تعلو كفران .كفس يقهم من حيث
=
االعتقاد ال يدؿ على كذهبم عمدان.
(ّ)

كأمثا٢تم ،كيف

اٞتربية :نسبة إذل اٞترب ىو نفي الفعل حقيقة عن العبد كإضافتو إذل الرب تعاذل ،كاٞتربية أصناؼ ،كرئيسهم اٞتهم بن صفواف
(ُ) ٍ
الذم زعم أف التدبَت يف أفعاؿ ا٠تلق كلها ﵁ تعاذل كىي كلها اضطرارية ،كحركات ا١ترتعش كحركات األشجار ،كإضافتها إذل ا٠تلق
٣تاز.
انظر :الشهرستاين ،دمحم بن عبد الكرًن ،ا١تلل والنحل( ،القاىرة :مؤسسة اٟتليب .د.ت) ج ُ ص ٖٓ .ابن أيب العز اٟتنفي ،دمحم

ابن عبلء الدين ،شرح العقيدة الطحاويةٖ ،تقيق :أٛتد شاكر ،ط ُ (الرايض :كزارة الشؤكف اإلسبلمية ،كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد،
ُُْٖ ىػ) ص ّْٗ.
كشرىاً ،
خالق ألفعالو خ ًَتىا ً
مستحق على ما يفعلو ثواابن كعقااب يف الدار
قادر ه
(ِ) ال ىق ىدرية :ىم نفاة القدر الذم يقولوف أبف العبد ه
ٌ
اآلخرة ،قاؿ األكزاعي( :أكؿ من نطق يف القدر رجل من العراؽ يقاؿ لو سوسن ،كاف نصرانيان فأسلم ،مث تنصر ،فأخذ عنو معبد
اٞتهٍت ،كأخذ غيبلف [الدمشقي] عن معبد ) اىػ .كأىم أتباع القدرية :ا١تعتزلة.
انظر :الشهرستاين ،مرجع سابق ،ج ُ ص ْٓ .األشقر ،عمر بن سليماف ،القضاء والقدر ،ط ُّ (عماف :دار النفائس،

ُِْٓ ىػ  ََِٓ -ـ) ص ُٗ.
علي  ،يقولوف أبف اإلمامة
(ّ) الركافض :ىم الذين رفضوا خبلفة الشيخُت أيب بكر كعمر رضي هللا عنهما ،كزعموا أف ا٠تبلفة يف وٌ
ركن من أركاف ال ًٌدين ،كأف األئمة معصوموف ،كيك ًٌفركف يجل الصحابة .
انظر :األشعرم ،أبو اٟتسن علي بن إٝتاعيل ،مقاالت اإلسبلميُت واختبلؼ ا١تصلُتٖ ،تقيق :نعيم زرزكر ،ط ُ (بَتكت:

ا١تكتبة العصريةُِْٔ ،ىػ ََِٓ -ـ) ج ُ ص ّّ .الشهرستاين ،مرجع سابق ،ج ُ ص .162

(ْ) الذخَتة لربىاف األئمة ٤تمود بن أٛتد بن عمر بن عبد العزيز بن مازة (تُٔٔ :ىػ) ،تقدمت ترٚتتو ص ّٖ ،كانظر :ابن
عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٔ ص ُٓ.
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ِ
وا١تستأم ِن على مثلِو إف كاان من دا ٍر
ا١تستأمن
مي على مثلِو وإف خالفا ملَّة ،وعلى
َ
َ
وال ّذ ِّ


(ُ)
نسبوف إذل ابن ا٠تطاب دمحم بن أيب زينب األجدع
ي
افض
ك
الر
من
صنف
كىم
:
(إال ا٠تطَّابيّة)
=
ه
يى
الكويف -ال تيقبل شهادهتم؛ ألهنم يدنيوف جو ىاز الشهادة ١تن حلف أنو يمػ ًحق ،كيعتقدكف أف الشهادةى
كاجبةه لشيعتهم سواء كاف صادقان أك كاذابن.
(ِ)

ِ
ذمي آخر (وإف خالفا ِملَّةً) أبف كاف
ذمي على ٌو
مي( )3على مثلِو) أم :تقبل شهادة ٌو
(وال ّذ ِّ
(ْ)
ِ
اب بػ ْع ِ
ض ِه ْم َعلَى
َج َ
از َش َه َ
ادةَ أ َْى ِل الْكتَ ِ َ
أحد٫تا يهوداين كاآلخر نصرانيان؛ ١تا ركم أنو عليو  « أ َ
يهوديُت زنيا بشهادةِ أر ٍ
بَػ ْع ٍ
بعة منهم (ِ)= .
ض»(ٓ) ،كعليو إٚتاع السلف(ُ) ،كركم أنو  رجم
ْ
=
(ُ) ا٠تطابية :من غبلة الركافض ،أصحاب أيب ا٠تطاب دمحم بن أيب زينب األسدم األجدع ،الذم زعم أف األئمة أنبياء مث آ٢تة ،كقاؿ
إب٢تية جعفر الصادؽ كإ٢تية آابئو ،فلما كقف الصادؽ على غلوه الباطل يف حقو تربأ منو كلعنو ،ف يقتل ىو كأصحابو.
انظر :الشهرستاين ،مرجع سابق ،ج ُ ص َُٖ.

(ِ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "كىب األجد".
ً
ا١تعاىدكف من النصارل كاليهود كغَتىم ٦تن يقيم يف دار اإلسبلـ.
(ّ) ال ٌذمة يف اللغة :األماف كالعهد .كأىل الذمة :ىم ى
كعقد الذمة عند الفقهاء :ىو إقر يار بعض الكفار على كفرىم بشرط بذؿ اٞتزية كالتزاـ أحكاـ ا١تًلة.
وا١تستأمنُت يف
انظر :ا١تطرزم ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب ،مادة "ذمم" ،ج ُ ص َّٕ  .زيداف ،عبد الكرًن ،أحكاـ ال ِّذميُِّت
َ
اإلسبلـ (بَتكت :مؤسسة الرسالةَُِْ ،ىػُِٖٗ -ـ) ص ِِ
(ْ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "رك".
(ٓ) اٟتديث هبذا اللفظ غريب كما قاؿ الزيلعي.
كركل ابن ماجو يف :سننو (كتاب األحكاـ ،ابب شهادة أىل الكتاب بعضهم على بعض ،حديث رقم ِّْٕ) كالبيهقي يف:

السنن الكربى (كتاب الشهادات ،ابب من أجاز شهادة أىل الذمة على الوصية يف السفر عند عدـ من شهد عليها من ا١تسلمُت ،
وؿ َِّ
حديث رقم َِِٕٔ ،ج َُ ص ِٕٗ) من طريق أيب خالد األٛتر عن ٣تالد عن عامر عن جابر بن عبد هللا «أ َّ
اَّلل 
َف َر ُس َ
ِ
اب بػ ْع ِ
ض ِه ْم َعلَى بَػ ْع ٍ
ض» .كسنده ضعيف؛ ألف فيو "٣تالد بن سعيد " :سيء اٟتفظ ،قاؿ البيهقي( :ىكذا
َج َاز َش َه َ
ادةَ أ َْى ِل الْكتَ ِ َ
أَ
ركاه أبو خالد األٛتر عن ٣تالد ،كىو ٦تا أخطأ فيو ،كإ٪تا ركاه غَته عن ٣تالد عن الشعيب عن شريح من قولو ،كحكمو غَت مرفوع) اىػ.

انظر :البيهقي ،السنن الكربى ،ج َُ ص ِٕٗ .الزيلعي ،نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية ،ج ْ ص ٖٓ .ابن حجر،

تلخيص اٟتبَت يف ٗتريج أحاديث الرافعي الكبَت ،ج ْ ص ِٔ .األلباين ،دمحم انصر الدين ،إرواء الغليل يف ٗتريج أحاديث منار

السبيل  ،ط ُ (بَتكت :ا١تكتب اإلسبلميُّٗٗ ،ىػُٕٗٗ-ـ) ج ٖ ص ِّٖ
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(ُ) دعول اإلٚتاع بعيدة جدان ،فمذىب بعض السلف كٚتهور العلماء من ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة على أف شهادة أىل الكتاب ال
تقبل يف و
شيء على مسل وم كال كاف ور.
ي
انظر :ابن ا١تنذر ،اإلشراؼ على مذاىب العلماء ،ج ْ ص َِٗ .البغدادم ،ا١تعونة على مذاىب ِ
عامل ا١تدينة ،ج ّ ص
َُٖٓ .الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرج الكبَت ،ج ْ ص ِٓٓ .النوكم ،روضة الطالبُت وعمدة ا١تفتُت ،ج ُُ ص
ِِِ .ابن قدامة ،ا١تغٍت ،ج ُْ ص ُّٕ .البهويت ،الروض ا١تربع ،ص َِٓ.

(ِ) اٟتديث هبذا اللفظ لو قصة كما عند اٟتيميدم يف مسنده (ج ِ ص ِّٓ ،حديث رقم ُُّّ) ،كأبو داكد يف سننو (كتاب
اٟتدكد ،ابب يف رجم اليهوديُت ،حديث رقم ِْْٓ) ،كالدارقطٍت يف سننو (ج ٓ ص ِٗٗ حديث رقم َّْٓ) من طريق ٣تالد
ً
ود بًىر يج ول
بن سعيد ،عن عامر  -كعند اٟتيميدم كالدارقطٍت :عن الشعيب -عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قاؿ :جاءىت الٍيىػ يه ي
ِِ
ف َِٕت َد ِ
ً
ِ ِ ِ
اف أ َْم َر َى َذيْ ِن ِيف التػ َّْوَراةِ؟» قى ىاال:
ىك ٍامىرأةو ًمٍنػ يه ٍم ىزنػىيىا ،فىػ ىق ى
صوًرىاي ،فىػنى ىش ىد ي٫تىاَ « :ك ْي َ
بٍت ي
اؿ« :ائْػتُوين أبَ ْعلَم َر ُجلَ ُْت م ْن ُك ْم»  ،فىأىتىػ ٍوهي اب ٍ
ً ً ً
ً
ًً ً
ىب
اؿ« :فَما ٯتَْنَػ ُع ُك َما أَ ْف تَػ ْر ُٚتُ ُ
ٍحلى ًة يرًٚتىا ،قى ى
ى٧ت يد ًيف الت ىوراة إ ىذا ىشه ىد أ ٍىربػى ىعةه أنػ يه ٍم ىرأ ٍىكا ذكىرهي ًيف فىػ ٍرج ىها مثٍ ىل ا١ت ًيل ًيف الٍ يمك ي
و٫تَا؟» قى ىاال :ىذ ى
ً
ً ً ً
ً و ً
س ٍلطىانػينىا ،فى ىك ًرىنىا ال ىقٍتل ،فى ىد ىعا رس ي ً ً
ٍحلى ًة ،فىأ ىىمىر
وؿ اَّلل  ابلش يهود ،فى ىجاءيكا أب ٍىربػى ىعة ،فى ىشه يدكا أىنػ يه ٍم ىرأ ٍىكا ذى ىكىرهي ًيف فىػ ٍرج ىها مثٍ ىل الٍم ًيل ًيف الٍ يمك ي
ىي
ي
ى
ً
ً
ً
ً
وؿ اَّلل  بىر ٍٚته ىما .كيف لفظ عند الطحاكم يف :شرح مشكل اآلاثر (ج ُُ ص ّْٓ ،حديث رقم ْْٓٓ) :فقاؿ ٢تم رسوؿ
ىر يس ي
ً
شه ٍ
وؿ هللاً . 
ك ،فىػىر ىٚتى يه ىما ىر يس ي
ود» فى ىش ًه ىد أ ٍىربػى ىعةه ًمٍنػ يه ٍم ىعلىى ىذل ى
هللا « :ائْػتُ ِوين بِ ُ ُ
كاٟتديث قاؿ فيو ٤تقق سنن أيب داكد( :ضعيف هبذه السياقة ،فقد تفرد هبا ٣تالد -كىو ابن سعيد -كتفرد أيضان بوصلو ،كخالفو
غَته فأرسلوه ،كىو أشبو ،مث إف الصحيح يف قصة اليهوديُت اللذيٍن رٚتهما رسوؿ هللا  ما ركاه ابن عمر رضي هللا عنهما .كقد قاؿ
الدارقطٍت إبثر ىذا اٟتديث" :تفرىد بو ٣تالد عن الشعيب كليس ابلقوم" اىػ  ،ككذلك قاؿ ابن ا٢تادم يف "التنقيح") اىػ .قلت :كحديث
ابن عمر رضي هللا عنهما الذم يشَت إليو ا﵀قق :ركاه البخارم يف :صحيحو ،مع الفتح (كتاب ا١تناقب ،ابب قوؿ هللا تعاذل :

يعرفونو كما يعرفوف أبناءىم ،..حديث ّّٓٔ ،ج ٔ ص َٕٕ) كمسلم يف :صحيحو ،مع شرح النووي (كتاب اٟتدكد ،ابب
ود جاءكا إً ىذل رس ً
وؿ اَّللً  ،فى ىذ ىكيركا لىوي أىف ىر يج نبل
ىي
رجم اليهود أىل الذمة يف الزان ،حديث رقم ُٗٗٔ ،ج ٔ ص ِِّ) كلفظو :أىف اليىػ يه ى ى ي
وؿ اَّللً  « :ما َٕتِ ُدو َف ِيف التػَّوراةِ ِيف َشأ ِ
اؿ ىعٍب يد اَّللً بٍ ين
ض يح يه ٍم ىكيٍ٬تلى يدك ىف ،فىػ ىق ى
اؿ ى٢تيٍم ىر يس ي
ًمٍنػ يه ٍم ىك ٍامىرأىنة ىزنػىيىا ،فىػ ىق ى
ْف َّ
الر ْج ِم» .فىػ ىقاليوا :نػى ٍف ى
َ
َْ
ً
ً
اؿ لىوي ىعٍب يد اَّللً بٍ ين
ىح يد يى ٍم يى ىدهي ىعلىى آيىًة الر ٍج ًم ،فىػ ىقىرأى ىما قىػٍبػلى ىها ىكىما بػى ٍع ىد ىىا ،فىػ ىق ى
كىا ،فىػ ىو ى
ىسبلىوـ :ىك ىذبٍػتي ٍم إًف ف ىيها الر ٍج ىم فىأىتىػ ٍوا ًابلتػ ٍوىراة فىػنى ىشير ى
ض ىع أ ى
ً
و
اؿ ىعٍب يد اَّللً:
وؿ اَّللً  فىػيرًٚتىا ،قى ى
ص ىد ىؽ ىاي ي٤تىم يد ،فً ىيها آيىةي الر ٍج ًم ،فىأ ىىمىر هبًً ىما ىر يس ي
ىسبلىـٍ :ارفى ٍع يى ىد ىؾ ،فىػىرفى ىع يى ىدهي فىًإذىا ف ىيها آيىةي الر ٍج ًم ،فىػ ىقاليوا :ى
ت الر يج ىل ىٍ٬تنىأي ىعلىى ا١ت ٍرأىةً يىًق ىيها اٟتً ىج ىارةى.
فىػىرأىيٍ ي
ى
حديث جابر  األلباين يف تعليقو على سنن أيب داود ،كذكر لو شاىدان مرسبلن يف سنن أيب داود أيضان (كتاب
لكن صحح
ى
اؿ لىو :يػع ًٍت ًالب ًن صوًراي« :أُذَ ّكِرُكم ِاب َِّ
َّلل الَّ ِذي
ُ ْ
القضاء ،ابب الذمي كيف ييستحلىف ،حديث رقم ِّٔٔ) عن عكرمة ،أف النيب  ق ى ي ى ٍ ٍ ي ى
٧تََّا ُكم ِمن ِ ِ
وسى
اـَ ،وأَنْػ َز َؿ َعلَْي ُك ُم ال َْم َّن َوا َّ
آؿ ف ْر َع ْو َفَ ،وأَقْطَ َع ُك ُم الْبَ ْح َرَ ،وظَلَّ َل َعلَْي ُك ُم الْغَ َم َ
ْ ْ
لسل َْوىَ ،وأَنْػ َز َؿ َعلَْي ُك ُم التػ َّْوَراةَ َعلَى ُم َ
ً
ً
ً
ِ
أ َِ
يث.
اؽ ٍ
الر ْج َم؟»  ،قى ى
َٕت ُدو َف ِيف كتَابِ ُك ُم َّ
ك ،ىك ىس ى
اٟتىد ى
اؿ :ذىك ٍرتىًٍت بً ىعظي وم ،ىكىال يى ىس يع ًٍت أى ٍف أى ٍكذبى ى
انظر :الطحاكم ،أٛتد بن دمحم ،شرح مشكل اآلاثرٖ ،تقيق :شعيب األرانؤكط ،طُ (بَتكت :مؤسسة الرسالةُُْٓ ،ىػ -

ُْْٗـ) ج ُُ ص ّْٓ  .أبو داكد ،سليماف بن األشعث ،سنن أيب داودٖ ،تقيق :شعيب األرانؤكط ك دمحم كامل قره بللي .ط ُ

(بَتكت :مؤسسة الرسالةَُّْ ،ىػ ََِٗ -ـ) ج ٔ ص َِٓ .أبو داكد ،سليماف بن األشعث ،سنن أيب داود ،حكم على
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بسبب ال ِّدين ،ومن اجتنب الكبائر ومل ي ِ
ِ
ٍّ
ب صوابُو..... ،
وعدو
ص َّر على َّ
ُ
َ
الصغائر وغَلَ َ
َ


=؛ (وعلى ا١تستأمن) (ُ) أم :تيقبل شهادة ال ًٌ
مي،
على
ي
م
ذ
ا١تستأمن كشهادة ا١تسلم عليو كعلى ال ًٌذ ًٌ
ً
َ
ى
ٌ
ً
ً
وا١تستأم ِن على
مي من أىل داران (
كال تيقبل شهادة
َ
ى
مي؛ ألنو ال كالية لو عليو؛ ألف ال ٌذ ًٌ
ا١تستأمن على ال ٌذ ًٌ
ا١تستأمن من آخر (إف كاان من دا ٍر) كإف اختلف الدار كالركـ كالًتؾ ال ييقبل؛
مثلِو) أم تيقبل شهادة
ى
ألف الوالية فيما بينهم منقطعةه ابختبلؼ ا١تنعة ،ك٢تذا ال ٬ترم التوارث بينهم.

ً
عدك ( ِ ِ
وعدو) أم :تيقبل شهادة ٌو
( ٍّ
اجتنب)
ومن
بسبب ال ّدين)؛ ألنو ال يكذب رعايةن لدينوَ ( .
َ
أم :تيقبل شهادة من اجتنب (الكبائر) كلها (ومل ي ِ
الصغائر)؛ ألف اإل١تاـ من غَت إصرا ور ال
ص َّر على َّ
ُ
ى
ب صوابُو) أم غلب
يقدح يف العدالة؛ إذ ال يوجد ًمن البشر ىمن ىو
ه
معصوـ سول األنبياء (وغَلَ َ
حسناتو على سيئاتو بعد التوقي عن الكبائر كلها ،ىذا ىو حد العدالة يف الصحيح .كيف "الكايف"= :

أحاديثو كآاثره كعلق عليو :دمحم بن انصر الدين األلباين ،اعتٌت بو :مشهور بن حسن آؿ سلماف ،ط ُ (الرايض :مكتبة ا١تعارؼ،

ُُْٕىػ) ص ََٖ .الدارقطٍت ،علي بن عمر ،سنن الدارقطٍت ،كبذيلو :التعليق ا١تغٍت على الدارقطٍت للعظيم آابدم ،حققو كضبط
نصو كعلق عليو :شعيب األرانؤكط كحسن عبد ا١تنعم شليب ك عبد اللطيف حرز هللا ك أٛتد برىوـ ،ط ُ( ،بَتكت :مؤسسة الرسالة،

ُِْْىػََِْ -ـ) ج ٓ ص ِٗٗ .ابن عبد ا٢تادم ،دمحم بن أٛتد ،تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليقٖ ،تقيق  :سامي بن دمحم

ا٠تباين ،ط ُ (الرايض :أضواء السلفُِْٖ ،ىػ ََِٕ -ـ) ج ٓ ص ٖٔ .الزيلعي ،نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية ،ج
ْ ص ٖٓ.
(ُ) ا ً
١تستأمن يف اللغة  -بكسر ا١تيم الثانية اسم فاعل -طالب لؤلماف- ،كيصح ابلفتح فيكوف اسم مفعوؿ -كالسُت كالتاء للصَتكرة-
أم صار آمنان.
كيف االصطبلح :ا١تستأمن :من يدخل إقليم غَته أبماف مسلمانكاف أـ حربيان.
وا١تستأمنُت يف اإلسبلـ ،ص ْٔ .كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية الكويتية ،ا١توسوعة الفقهية،
انظر :زيداف ،أحكاـ ال ِّذميُِّت
َ
ج ّٕ ص ُٖٔ
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صيِ ،
ِ
وولد ِّ
الزان ،والعُ َّماؿ...........................................،
واألقلف ،وا٠تَ ِّ
"الكبَتة ما كاف حرامان ىلعٍينو ،كالصغَتة ما كاف حرامان لغَته"(ُ) ،كاألصح ما ذكره مشس األئمة
=
(ِ)
ىتك حرمة هللا [عز كجل] كال ًٌدين ،كغَتىا
اٟتلواين " :الكبَتةي ما كاف شنيعان بُت ا١تسلمُت كفيو ه
(ّ)
ص ِي(ٓ)ِ ،
واألقلف) (ْ) أم :تيقبل شهادة غَت ا١تختوف (وا٠تَ ِ
ِ
وولد ِّ
الزان) إذا كانوا عيدكالن؛
(
.
صغَتة"
ّ
إلطبلؽ النصوص .قالوا :ىذا إذا ترؾ ا٠تنت لعي ٍذ ًر الكرب أك خوؼ ا٢تبلؾ ،كإف ترؾ على كجو اإلعراض
عن السنة ال ييقبل؛ ألنو ال يكوف ع ٍدالن (ٔ)( .والعُ َّماؿ) بضم العُت كتشديد ا١تيم ٚتع عامل ،كىم عيماؿ

السلطاف الذين أيخذكف اٟتقوؽ الواجبة كا٠تراج كاٞتزية على قوؿ اٞتمهور(ٕ)؛ ألف نفس العمل ليس
و
بفسق فبعض أصحاب رسوؿ هللا  كانوا عيماالن .قيل :ىذا يف ذلك الزماف؛ ألف الصبلح كاف غالبان
غالب عليهم.
الظلم ه
عليهم ،كأما يف زماننا فبل تيقبل شهادهتم؛ ألف ى

(ُ) الكايف عند اإلطبلؽ ىو" :الكايف شرح الوايف" ،كبل٫تا لػ :أيب الربكات حافظ الدين النسفي (تَُٕ :ىػ) ،لكنو ٥تطوط،
كا١تسألة مذكورة يف :العيٍت ،البناية شرح ا٢تداية ،ج ٗ ص ُْٗ.

(ِ) مشس األئمة اٟتىٍلواين (تْْٖ :ق أك ْْٗىػ ) :عبد العزيز بن أٛتد بن نصر بن صاحل اٟتلواين ،إماـ أصحاب أيب حنيفة يف
كقتو ،من تصانيفو "ا١تبسوط".
انظر :القرشي ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية ،ج ِ ص ِْٗ .اللكنوم ،الفوائد البهية ،ص ُِٔ.
(ّ) ال يقلفة :اٞتلدة اليت تقطع يف ا٠تتاف كٚتعها يف قيػلىف ،كقىلًف قىػلىفان إذا دل ٮتنت.
الفيومي ،ا١تصباح ا١تنَت ،مادة "قلف" ،ص ُٔٗ.

(ْ) ا٠تصي :فعيل ٔتعٌت مفعوؿ من خصاه ،يقاؿ :خصيت العبد أخصيو خصاءن :سللت خصييو.
الفيومي ،مرجع سابق ،مادة "خصي" ،ص ٔٔ.

(ٓ) انظر :العيٍت ،مرجع سابق.

(ٔ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ُِْ.
(ٕ) انظر :البابريت ،العناية شرح ا٢تداية ،ج ٕ ص ِِْ.
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ٍ
ٍ
وألخيوِ ِ ،
ِ
و٤تدود يف قذؼ
و٦تلوؾ،
ومن ُح ِّرَـ عليو رضاعاً أو مصاىرةً .ال من أعمى،
وعموَ ،
ّ

وإف اتب...........................................................................،


وألخيو) أم :تيقبل شهادة األخ ألخيوً .
ِ
كمن السلف ىمن يقوؿ :ال تقبل ،كاألصح ىو
(
وعم ِ
األكؿ(ُ) ( ِ
ومن ُح ِرَـ عليو رضاعاً أو مصاىرًة) ًٌ
كأـ امرأتو كبنتها؛
(
لعمو
شهادتو
قبل
ت
:
أم
)
و
ّ
َ ّ
النعداـ التهمة؛ ألف األمبلؾ كمنافعها متباينة بينهم كال بسوطىةى لبعضهم يف ً
ماؿ بعض.
ي
(ال ِمن أعمى) أم :ال تيقبل شهادة األعمى؛ لعدـ التمييز بُت ا١تدعي كا١تدعى عليو .كقاؿ أبو

يوسف :إذا كاف بصَتان عند التحمل ٕتوز شهادتو(ِ)ٍ ( .
و٦تلوؾ) أم :ال تيقبل شهادة ا١تملوؾ؛ ألف
ٍ
و٤تدود يف قذؼ) أم :ال تقبل شهادتو (وإف اتب) "إف"
الشهادة من ابب الوالية كال كالية للمملوؾ( .
(ّ)
َّ ِ
ين َاتبُوا ،)ْ( كاالستثناء مىت
للوصل .كقاؿ الشافعي :تيقبل إذا اتب ؛ لقولو  -تعاذل : -إَِّال الذ َ
تعقب كلمات عيطف بعضها على بعض ينصرؼ إذل ٚتيع ما تقدـ .كلنا :أف رد شهادتو من ٘تاـ ح ًٌده،
اد ًة أَبَ ًدا ،)ٓ(كاالستثناءي ينصرؼ إذل ما يليو ،كىو قولو :
قاؿ هللا  -تعاذلَ  : -وَال تَػ ْقبَػلُوا َ٢تُ ْم َش َه َ
ك ُىم الْ َف ِ
ِ
اس ُقو َف  ،)ٔ( كالتائبوف ليسوا من الفاسفُت؛ ألف التائب من الذنب كمن ال ذنب لو(ٕ).
َوأُولَئ َ ُ
لو(ٕ).

(ُ) انظر :ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٕ ص َْٕ.

(ِ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ّٕٗ.
(ّ) كىو قوؿ ٚتهور العلماء من ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة.
انظر :البغدادم ،ا١تعونة على مذاىب ِ
عامل ا١تدينة ،ج ّ ص َُِٗ .الشافعي ،األـ ،ج ٕ ص َُٖ .العمراين ،البياف يف
مذىب اإلماـ الشافعي ،ج ُّ ص ُّٕ .ابن قدامة ،ا١تغٍت ،ج ُْ ص ُٖٖ.

(ْ) سورة النور ،جزء من آية رقمٓ :
(ٓ) سورة النور ،جزء من آية رقمْ :
(ٔ) سورة النور ،جزء من آية رقمْ :

(ٕ) يشَت ا١تؤلف إذل حديث ركاه ابن ماجو يف سننو ( كتاب الزىد ،ابب ذكر التوبة ،حديث رقم )َِْٓ :عن عبد هللا بن مسعود
ِ
ب ِم َن َّ
الذنْ ِ
ب لَوُ» ،كحسنو األلباين كما يف  :كما يف :سنن أيب داود،
ب َك َم ْن َال ذَنْ َ
مسعود  قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا « :التَّائ ُ
حكم على أحاديثو كآاثره كعلق عليو :دمحم بن انصر الدين األلباين ،اعتٌت بو :مشهور بن حسن آؿ سلماف ،ص َْٕ.
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وزوجو ِ
الدنيا ،وال ألصلِو ِ
وفرعو ِ
ِ
وع ْر ٍ
بسبب ُّ
س ،وسيِّ ٍد
وع ُد ّو
إال َمن ُح َّد يف كف ِرهِ فأسلمَ ،
ِ
لعبده ،ومكاتَبِو.

(إال َمن ُح َّد يف كف ِرهِ فأسلم) يعٍت :إذا يحد الكافر يف قذؼ دل ٕتز شهادتو على أىل الذمة،

فإف أسلم قيبلت شهادتو عليهم كعلى ا١تسلمُت؛ ألف ىذه شهادة استفادىا ابإلسبلـ كدل يلحقها رد.
ٓتبلؼ العبد إذا يحد مث أيعتق حيث دل تقبل؛ ألنو ال شهادة للعبد أصبلن يف حاؿ رقًٌػ ػو ،فتوقف الرد على
ً
ً
ضرب ال ًٌذمي حد القذؼ سوطان
حدكثها ،فإذا حدث كاف رد شهادتو بعد العتق من ٘تاـ ح ٌده .كإف ي
ضرب الباقي بعد اإلسبلـ تيقبل شهادتو؛ ألف ا١توجود بعد اإلسبلـ ليس ْت ًٌد فبل يًتتب عليو
فأسلم ،مث ي
ضرب السوط األخَت بعد اإلسبلـ ال تيقبل شهادتو(ُ).
رد الشهادة ،كعن أيب حنيفة :إذا ي

ِ
بسبب ُّ
الدنيا) أم :ال تيقبل شهادة مثل ىذا العدك؛ ألف ا١تعاداة ألجل الدنيا حر هاـ،
وع ُد ٍّو
( َ
فمن ارتكبها ال يؤمن الكذب عليو( .وال ألصلِو) أم :ال تيقبل شهادتو ألصلو ( ِ
وفرعوِ ،
وزوجو،
ى
ِ
زكج لزكجتو ،كال شهادة و
وع ْر ٍ
زكجة لزكجها( .وسيِّ ٍد) أم :ال تيقبل شهادة سيد
س) أم :ال تقبل شهادة و
ِ ِ ِِِ
( ِ
الوالِ ِد لَِولَ ِدهَِ ،وَال ا١تَْرأَةِ لَِزْو ِج َها،
لعبده ،ومكاتَبِو)؛ لقولو َ « :ال تُػ ْقبَ ُل َش َه َ
ادةُ ال َْولَد ل َوالدهَ ،وَال َ
الزو ِج ِالمرأَتِِو ،وَال العب ِد لِسيِ ِدهِ ،وَال ا١تَو َىل لِعب ِدهِ ،وَال األ ِ ِ
ْج َرهُ»(ِ) .كا١تراد ابألجَت:
َج َِت ل َم ْن ْ
استَأ َ
َوَال َّ ْ ْ َ َ َ ْ َ ّ َ ْ َ ْ َ
التلميذ ا٠تاص الذم يعًد ضرر ً
نفس ًو كنفعو نفع ً
أستاذهً ضرر ً
ساهنةن أك مشاىرة؛
نفس ًو ،كقيل :األجَت م ى
ي
ىي ى
ى
ى
يستوجب األجر ٔتنافعو ،فإذا شهد لو يف مدة اإلجارة فكأنو استأجره عليها.
ألنو
ي
(ُ) انظر :ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٕ ص َّْ.

(ِ) اٟتديث هبذا اللفظ غريب كما قاؿ الزيلعي ،مث قاؿ ( :كىو مصنف ابن أيب شيبة [كتاب البيوع كاألقضية ،ابب فيمن ال ٕتوز
شهادتو ،حديث رقم ِِٖٗٓ ،َِِٖٔ -ج ْ ص ُّٓ] ،كمصنف عبد الرزاؽ [كتاب الشهادات ،ابب شهادة األخ ألخيو
كاالبن ألبيو كالزكج المرأتو ،حديث رقم ُْٕٕٓ – ُْٕٔٓ ،ج ٖ ص ّْْ] عن شريح القاضي ،كإبراىيم النخعي من قو٢تما)،
مث قاؿ( :كقد ركاه ا٠تصاؼ بسنده عن النيب  )اىػ .كسند حديث ا٠تصاؼ ذكره ابن ا٢تماـ يف "فتح القدير" :حدثنا صاحل بن زريق

ادةُ
ككاف ثقة ،-ثنا مركاف بن معاكية الفزارم ،عن يزيد الشامي ،عن الزىرم ،عن عركة ،عن عائشة اهنع هللا يضر عن النيب َ « ال َٕتُ ُوز َش َه َ
ِِ
ِِ ِ ِِ
ِ
ش ِر ِ
َد لِوالِ ِدهِ ،وَال الْمرأَةِ لِزو ِجها ،وَال َّ ِ ِِ
الش ِر ِ
السيِّ ِد لِ َع ْب ِدهَِ ،وَال َّ
يك ِو،
سيِّ ِدهَِ ،وَال َّ
يك لِ َ
َ َ ْ َْ َ َ
ال َْوالد ل َولَدهَ .وَال ال َْول َ
الزْو ِج ال ْم َرأَتوَ ،وَال ال َْع ْبد ل َ
ِ ِ
ْج َرهُ».
َوَال ْاألَج َِت ل َم ْن ْ
استَأ َ
انظر :الزيلعي ،نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية ،ج ْ ص ِٖ .ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٕ ص َْْ.
288

حةٍ ِ ،
َّث يفعل الرديء ،وانئِ ٍ
وشر ِ
يكو فيما يشًتكانِو ،و٥تن ٍ
وم ْد ِم ِن الشرب على اللَّهو،
ومغَنّيةُ ،
ُ
ُ
ِ
ب ما ُ٭تَ ُّد بو.............. ،
َ
ب ابلطُّيور ،أو الطَّنبور ،أو يُغٍت للنَّاس ،أو يَػ ْرتَك ُ
ومن يَػل َْع ُ


(وشر ِ
يكو فيما يشًتكانِو)؛ ألنو شهادةه لنفسو من كجو .كلو شهد فيما ليس من شركتهما يقبل؛
لعدـ التهمةٍ ُ ( .
يفعل الرديء) كالتزين بزينة النساء ،ككونو ٤تل اللواطة .إ٪تا دل تيقبل شهادتو؛ ألنو
و٥تَنَّث ُ
يسميو الناس ٥تنثان لضعف ًخلقتو ككىن آلتو فتيقبل شهادتو إذا كاف ع ٍدالن(.وانئِ ٍ
ً
حة)
ى
ه
فاسق .كأما الذم ٌ
كىي :اليت تنوح يف مصيبة غَتىا .إ٪تا دل تيقبل شهادهتا؛ ألهنػ[ػا] ترتكب ا١تخطورات ،كأما اليت تنوح يف
مصيبتها فبل تسقط عدالتها.
ومغَنِّ ٍية)؛ الرتكاهبا ا﵀رـ؛ ألف صوهتا حراـ ،كلو كاف مغنًٌيان ال تسقط عدالتو حىت ٬تتمع الناس
(ُ
وم ْد ِم ِن الشرب على اللَّهو)؛ ألنو يرتكب ٤ترىـ ًدينو .كإ٪تا يشرط اإلدماف؛ ليكوف ذلك ظاىران منو،
بوُ ( .
فإف ىمن شرب ا٠تمر سران ال ٮترج ًمن أف يكوف ىع ٍدالن كإ ٍف ىش ًرهبا كثَتان .كيف "الذخَتة"" :دل ييًرد بو اإلدما ىف
يف الشرب ،كإ٪تا أراد بو اإلدماف يف النية من شرب ا٠تمرة كيف نيًٌتو أف يشرب بعد ذلك إف كجده يكوف
م ً
دمنان ،كإ٪تا أيطلق الشرب ليتناكؿ ٚتيع األشربة(ُ) ا﵀رمة"(ِ).
ي

ب ابلطُّيور)؛ ألنو يورث الغىفلة ،كالغالب فيو أف يصعد على السطوح فينظر إذل
(َ
ومن يَػل َْع ُ
يطَت فبل أبس بو (أو الطَّنبور) (ّ)؛ ألنو من اللهو
عورات النساء كذا ه
فسق .كلو اقتٌت اٟتى ىماـ يف بيتو كال ًٌ
(أو يُػغٍَت للنَّاس)؛ ألنو ٬تمعهم على ٢ت وو .كلو تغٌت إلزالة الوحشة عن نفس فبل أبس بو .كمن ا١تشايخ
ِ
ب ما ُ٭تَ ُّد بو) يعٍت ال تيقبل شهادة ىمن ارتكب نوعان من
ىمن أجاز الغناء يف العرس لئلعبلف (أو يَػ ْرتَك ُ
الكبائر اليت تتعلق هبا اٟتدكد كالزان كغَته

(ُ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ)" :أشربة".

(ِ) انظر :ابن ٧تيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ج ٕ ص ُْٔ.

(ّ) الطنبور :آلةه من آالت الطرب كالعزؼ .انظر٣ :تمع اللغة العربية ،ا١تعجم الوسيط ،عند شرح كلمة "اٞتيٍنك" ،ص َُْ
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الراب ،أو ي ِ
أيكل ِّ
قام ُر ابلنػ َّْرد أو َّ
أو
الشطََرنج ،أو تفوتُوُ َّ
الصبلةُ
يدخل اٟتَ َّم َ
ُ
اـ ببل إزا ٍر ،أو ُ
ُ
َّ
السلف.
هبما ،أو ُ
أيكل فيو ،أو يُظْ ِه ُر َّ
سب َّ
يبوؿ على الطريق ،أو ُ


أيكل ِّ
كشىرط
(أو
الراب)؛ ألنو من الكبائر .ى
يدخل اٟتَ َّم َ
اـ ببل إزا ٍر)؛ ألف كشف العورة حراـ (أو ُ
ُ
يف "األصل" أف يكوف مشهوران بو كذلك ابإلدماف(ُ)؛ ألنو ال ٯتكن التحرز عن ًٌ
الراب يف العقود الفاسدة
ٓتبلؼ أكل ماؿ اليتيم حيث ال ييشًتط فيو اإلدماف؛ ألف التحرز عنو ٦تكن.
ً ً
(أو ي ِ
قام ُر ابلنػ َّْرد(ِ) أو َّ
ف عليهما.
الشطََرنج)؛ ألنو كبَتة (أو تفوتُوُ َّ
الصبلةُ هبما) أك ييكثر اٟتىل ى
ُ
(ْ)
)
ّ
(
ً
كمن لعب ابلشطرنج كدل يوجد
قالوا :يف النػ ٍرد تيػرد شهادتو ٔتجرد اللعب من غَت اعتبا ًر أحد القيود  ،ى
(ٓ)
كمباح عند الشافعي(ٔ).
فيو أحد القيود فمكركهه عندان ال تسقط بو العدالة ،ه

َّ
السلف) كىم الصحابة كالتابعوف من
(أو ُ
أيكل فيو ،أو يُظْ ِه ُر َّ
سب َّ
يبوؿ على الطريق ،أو ُ
كمن دل ٯتتنع عنهما ال ٯتتنع عن
كم يركتو ،ى
العلماء كأيب حنيفة كأصحابو؛ ألنو يدؿ على قصور عقلو ي
مستور.
فاسق
الكذب عادةن .قيػ ػيًٌد ابإلظهار؛ ألنو لو كاف يٮتفي السب تيقبل شهادتو؛ ألنو ه
ه

(ُ) راجع :الشيباين ،األصل ،ج ُُ ص ُُٓ
(ِ) النرد :لعبة ذات صندكؽ كحجارة كفصُت تعتمد على اٟتظ كتنقل فيها اٟتجارة على حسب ما أييت بو الفص.
٣تمع اللغة العربية ،ا١تعجم الوسيط ،مادة "نرد" ،ص ُِٗ.

(ّ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ)" :العب".
(ْ) اللعب ابلنرد ٤ترـ عند ٚتهور الفقهاء من اٟتنفية كا١تالكية كالشافعية على الصحيح عندىم كاٟتنابلة ،كمقابل الصحيح عند
الشافعية أنو يكره اللعب ابلنرد كما يكره الشطرنج عندىم.
ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٕ ص ُّْ .الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرج الكبَت ،ج ْ ص ِٖٓ .العمراين ،البياف

يف مذىب اإلماـ الشافعي ،ج ُّ ص ِٖٗ .ابن قدامة ،ا١تغٍت ،ج ُْ ص ُْٓ.
(ٓ) أم :كراىة ٖترًن ،ال تنزيو ،كقاؿ أبو يوسف يف رك و
اية عنو :ييباح.
انظر :ابن ا٢تماـ ،مرجع سابق ،ج ٕ ص ُّْ .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ٔ ص ُّٕ.
(ٔ) كقاؿ ا١تالكية كاٟتنابلة :٭ترـ ،كعند الشافعي :مكركه كراىة تنزيو.

انظر :الدسوقي ،مرجع سابق ،ج ْ ص ِٖٓ .العمراين ،مرجع سابق ،ج ُّ ص ِٕٖ .ابن قدامة ،مرجع سابق ،ج ُْ
ص ُٓٓ.
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ولو َش ِه َد ِ
ابناف َّ
األب أوصى إىل زيد وىو َّ
أنكر ال ،كشهادةِ دائٍت
يدعيو َّ
أف َ
صحت ،وإف َ
الغائب َوَّكلَوُ ِ
بقبض َديْنِو،
ا١تيِّت ومديونيو وا١تُوصى ٢تما ووصيّو على اإليصاء .ولو شهدا أ ّف أاب٫تا
ُ
وادَّعى الوكيل ،أو َج َح َد ردَّت.


(ولو َش ِه َد ِ
ابناف َّ
األب أوصى إىل زيد) أم :جعلو كصيًّا يف الًتكة (وىو َّ
يدعيو) أم :كاٟتاؿ
أف َ
أنكر ال) أم :ال تيقبل شهادهتما (كشهادةِ دائٍت ا١تيِّت
أف زيدان يدعى أنو كصي ( َّ
صحت ،وإف َ
ومديونيو وا١تُوصى ٢تما ووصيّو على اإليصاء) أم :جعل زيد كصيًّا على أكالده ال ٕتوز شهادهتما إف
أنكر زيد ،كإف ادعاه جاز .ككاف القياس :أف ال ٬توز كإف ادعى؛ ألف ٢تم يف ىذه الشهادة نفعان أبف
ب ىمن يستوفياف
ب ىمن يتصرؼ ٢تما كيقوـ إبحياء حقوقهما ،كالغرٯتُت قصدا ٍ
الوارثُت قصدا هبا ٍ
نص ى
نص ى
ب ىمن ييعينهما على التصرؼ يف ماؿ ا١تيت ،كالػ يموصى ٢تما قصدا
منو حقهما ،كالوصيُت قصدا ٍ
نص ى
ب ىمن يدفع إليهما حقوقىهما .كجو االستحساف :أف ىذه الشهادة دل تيثبت شيئان دل يكن للقاضي
ٍ
نص ى
ً
الوصي فاكتفى هبذه الشهادة مؤنة التعيُت؛ ألهنما زكاه بشهادهتما؛ ألف القاضي
ب
ًٌ
ف ٍعلو كإ٪تا كاف لو ٍ
نص ى
يلزمو أف يتأمل يف ىذه الوصي أنو صاحله لذلك أـ ال ،كأيخرب القاضي أبنو صاحل.
ِ
بقبض َديْنِو ،وادَّعى الوكيل) الوكالة (أو َج َح َد ُردَّت)
(ولو شهدا أ ّف أاب٫تا
الغائب َوَّكلَوُ
ُ
شهادتو .كإ٪تا دل تيقبل للتهمة؛ ألف القاضي ال ٯتكنو نصب الوكيل عن الغائب ،فلو ثبت لثبت بشهاد٫تا
كىو غَت موجبة فبطلتٓ ،تبلؼ مسألة الوصي كما ذكران.
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فس ُق بو الشاى َد ومل يُوجب َّ
حقاً َّ
َّ
للشرع أو العبد ،مثل:
كالشهادةِ على ٍ
٣ترد ،وىو ما يُ َّ
جرح َّ
ا١تدعي ِ
كل ِّ
استأجرىم .وقُبِلت على إقرا ِر َّ
بفسقهم أو على َّأهنم عبيد،
الراب ،أو أنَّو
َ
ىو فاسق ،أو آ ُ
أو ٤تدودو َف يف قذؼ ،أو شاربوا ٜتر ،أو قَ َذفَة ،أو شركاء َّ
ا١تدعي ،أو " أنَّو أستأجرىم بكذا ٢تا
علي
إين صاٟتتُهم على كذا ودفعتُوُ إليهم على أف ال يشهدوا َّ
وأعطاىم ذلك ٦تَّا كاف يل عنده" ،أو " ِّ

وشهدوا(ُ)".


فس ُق بو الشاى َد ومل ي ِ
وجب َّ
( َّ
كالشهادةِ على َج ْر ٍح ُ٣ت َّرد ،وىو) أم :اٞتىرح اجملرد (ما يُ َّ
حقاً
ُ
َّ
للشرع) كما إذا شهد أف الشاىديٍن شراب ا٠تمر كدل يتقادـ العهد (أو العبد) كما إذا شهدا أهنما قتبل
كل ِّ
الراب) ككذا إف أقاـ البيًٌنة أف الشهود أقركا أبهنم شهدكا ابلزكر أك
النفس عمدان (مثل :ىو فاسق ،أو آ ُ
يجراءي يف أداء ىذه الشهادة أك على أنو ال شهادةى ٢تم على ا١تدعى عليو يف ىذه اٟتادثة ،كإ٪تا دل تيقبل
أى
ألف البينة إ٪تا تيقبل على ما يدخل ٖتت اٟتكم كاٟت ًٌد كالضماف ،كيف ضمنو يثبيت اٞترح ،كليس يف كسع
استأجرىم) أم :ا١تدعي الشهود ألداء الشهادة.
القاضي إلزاـ الفسق؛ ألف الشاىد يدفعو ابلتوبة (أو أنَّو
َ
إ٪تا دل تقبل الشهادة عليو كإف كاف االستئجار أمران زائدان على اٞتىرح؛ ألنو ال خصم يف إثباتو؛ إذ ال تعلق
لو ابألجرة حىت لو قاؿ" :استأجرىم كأعطاىم األجرة من مارل الذم كاف يف يده" كطلب اسًتداده تيقبل؛
ألنو خصم يف ذلك.

ا١تدعي ِ
(وقُبِلت على إقرا ِر َّ
بفسقهم أو على َّأهنم عبيد ،أو ٤تدودو َف يف قذؼ ،أو شاربوا
ٜتر ،أو قَ َذفَة ،أو شركاء َّ
ا١تدعي ،أو "أنَّو أستأجرىم بكذا ٢تا") أم :للشهادة (وأعطاىم ذلك ٦تَّا
إين
كاف يل عنده) أمً " :من مارل الذم كاف كديعةن عنده"؛ ألف اإلقرار ٦تا يدخل ٖتت اٟتكم (" ِّ
صاٟتت الشهود على كذا من ا١تاؿ"
صاٟتتُهم على كذا) أم :أقاـ ا١تدعى عليو بيًٌػنةن على" :أن ػي
ي
ً
إ٬تاب
(ودفعتُوُ إليهم على أ ْف ال يشهدوا َّ
علي وشهدوا") ك طالبىهم ٌ
برد ذلك تيقبل بيًٌػنتو؛ ألف يف ذلك ى
ً
رد ا١تاؿ ،كىو ٦تا يدخل ٖتت اٟتكم.
ٌ

(ُ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ)" :يشهدكا" ،كا١تثبت موافق للمطبوع.
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ولو َش ِه َد ٌ
بعض شهاديت" قُبِل.
يربح َّ
حىت قاؿُ " :
أو٫تت َ
عدؿ ومل ْ


(ولو َش ِه َد ٌ
بعض شهاديت") أم:
يربح) أم :دل يزؿ عن اجمللس ( َّ
حىت قاؿُ " :
أو٫تت َ
عدؿ ومل ْ
ً
ً
كره" (قُبِل)؛ ألنو ىع ٍد هؿ؛
أخطأت بذكر زايدةو كانت ابطلةن" ،أك "
"
ي
ي
أخطأت بنسياف ما كاف ٬تب علي ذ ي
ألف الشاىد قد ييبتلى ابلغلط ١تهابة ٣تلس القضاء ،فوضح العذر فييقبل إذا تداركو يف أكانو ،كىو ىع ٍدؿ.
أك٫تت بعض شهاديت" ال يقبل منو؛ ٞتواز أنو غره ا١ت ًٌدعي ْتطاـ
فإف قاـ عن اجمللس مث عاد كقاؿ " :ي
أك٫تت"،
الدنيا .قيل :يقضى ّتميع ما يشهد؛ ألف ما يشهد بو كاف حقان للمدعي فبل يبطل بقولو : :ي
غلطت يف ٜتسمائة بل ىو ٜتسمائة" يقضى عليو
بقي حىت لو شهد أبلف مث قاؿ " :ي
كقيل :ييقضى ٔتا ى
(ُ)
ٓتمسمائة؛ ألف ما حدث بعد الشهادة قبل القضاء ي٬تعل كحدكثو عند الشهادة ،كلو | شهد|
ٓتمسمائة دل يقض أبلف ،كذا ىذا ،كإليو ماؿ اإلماـ السرخسي(ِ) .ككذا [إذا] كقع الغلط يف اٟتدكد أبف
ذكر اٞتانب الشرقي يف مكاف الغريب ،أك يف بعض النسب أبف يذكر "دمحم بن أٛتد" مكاف "دمحم بن
علي" ييقبل قوليو إذا ذكر يف اجمللس.

(ُ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).
(ِ) دل أجده بعد البحث يف مظانًٌو من كتب اإلماـ السرخسي ا١تطبوعة" :ا١تبسوط" ،أك "شرح السَت الكبَت" ،كقد تعاقبت كتب
ا١تذىب على ذكر ما أثبتو الشارح أعبله.
انظر :ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٕ ص ْٔٔ.
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[ابب االختبلؼ يف الشهادة]
(ُ)
و ُش ِرط موافقة َّ
ِ
الشهادة ا َّ
ومعٌت عند أيب حنيفة ،فتُػ َر ُّد إف
ا
لفظ
ن
الشاىدي
كاتفاؽ
لدعوى
ً
ْ
ً
أبلف واآلخر أبلفُت ،أو مائة ومائتُت ،أو ٍ
َش ِه َد أح ُد٫تا ٍ
طلقة وطلقتُت أو ثبلث.
ُ


[ابب االختبلؼ يف الشهادة]
(و ُش ِرط موافقة َّ
الشهادة ا َّ
ط قىبوؿ الشهادة،
لدعوى)؛ ألف تقدـ الدعول يف حقوؽ العباد ىش ٍر ي
انعدمت فيما يٮتالفها ،كالشرط توافقهما يف اللفظ حىت لو ادعى ا١تدعي
كقد يكًجدت فيما ييوافقها ،ك
ٍ
ومعٌت) أم :كما أف اتفاقهما
الغصب فشهدا إبقرار ا١تدعى عليو بذلك ييقبل (كاتفاؽ الشاىديْ ِن لفظاً ً
شهاد ًهتما (عند أيب حنيفة)؛ ألف القضاء إ٪تا ٬توز ْتجة كىي شهادة ا١تثٌت
كمعٌت شر ه
ط يف قىبوؿ ى
لفظان ن
لفظيهما على إفادة ا١تعٌت بطريق
فما دل يتفقا فيما شهدا بو ال تثبت اٟتجة .كا١تراد ابتفا٫تا لفظان :تطابي يق ٍ
الوضع ال بطريق التضمن (فتُػر ُّد إف َش ِه َد أح ُد٫تا ٍ
واآلخر أبلفُت)؛ لعدـ ا١توافقة لفظان؛ ألف لفظ
أبلف
ُ
َ
األلفُت غَتي لفظ األلف .كعند٫تا :تيقبل على األلف (أو ما ٍئة ومائتُت) يعٍت :إف ىش ًهد أحد٫تا ٔتائة ك
اآلخر ٔتائتُت دل تيقبل أيضان عنده ،كعند٫تا :تيقبل على ا١تائة (أو ٍ
طلقة وطلقتُت) يعٍت :إف شهد أحد٫تا

بطلقة كاآلخر بطلقتُت (أو ثبلث) دل تيقبل عنده ،كعند٫تا :تيقبل يف الطلقة٢ .تما :أهنما اتفقا على
أحد٫تا ،كلكن الشر ىط أف يدعي
األقل كتفرىد أحد٫تا بزايدةو ،فيثبت ما اتفقها عليو دكف ما تفرىد بو ي
شاىدهي .كلو :أهنما اختلفا لفظان ،كذلك يدؿ على اختبلؼ ا١تعٌت؛
ا١تدعي األكثر؛ كيبل يكوف يمكذ ناب ى
ألنو مستفاد ابللفظ ،فحصل على يك ًل ك و
احد منهما شاى هد كاح هد(ِ) .فإف قيل :األلف موجودةه يف
ي ه
ٌ
ً
ا١تتضمن كيف يثبت ما يف
األلف يف ًض ٍمنو ،فإذا دل يثبت
األلفُت؟ قلنا :نعم إذا ثبت األلفاف ثبت
ي
ٌ
ضمنو.

(ُ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ)" :للدعول".

(ِ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ّْٔ – ّْٕ .ابن ٧تيم ،البحر الرائق ،ج ٕ ص ُْٖ.
294

ٍ
ٍ
ألف يف أبلف ٍ
لت على ٍ
وألف ومائة إف ادَّعى َّ
وطلقة ونصف،
كطلقة
ا١تدعي األكثر.
وقُبِ ْ
ت ٍ
ِ
أبلف
وما ٍئة وما ٍئة وعشرة .ولو َش ِهدا أبلف أو
ضى كذا" :قُبِلَ ْ
اد أح ُد٫تا" :قَ َ
بقرض ألف وز َ
ِ
حىت يُِق َّر َّ
ا١تدعي
ور َّد قولُوُ" :قضى كذا" إالَّ إذا َش ِه َد معو آخر .وال يَ ْش َه ُد َمن َعلِ َموُ َّ
وبقرض ألف ُ
ٔتا قَػبض .ولو شهدا بقتل ز ٍ
يد يوـ كذا ٔت ّكة وآخراف بَِق ْتلِ ِو فيو بكوفة ُردَّات،
َ

أبلف ٍ
ألف يف ٍ
لت على ٍ
اآلخر أبلف كمائة
(وقُبِ ْ
وألف ومائة) يعٍت :إف ىش ًهد ي
أحد٫تا أبلف ك ي
كمعٌت؛ ألف
ت شهاد يهتما على األلف (إف اد َ
قيبًلى ٍ
َّعى ا١تَُّدعي األكثر)؛ ألهنما اتفقا على األلف لفظان ن
ٍ
ٍ
وطلقة ونصف) أم :كما
كطلقة
أحد٫تا على اآلخر ،كالعطف ييقًٌرر األكؿ (
األلف كا١تائة ٚتلتاف عيطف ي
و
و
بطلقة كنصف تيقبل شهادهتما على الطلقة؛ التفاقهما عليها (وما ٍئة
اآلخر
إذا ىش ًهد ي
أحد٫تا بطلقة ك ي
اآلخر ٔتائة كعشرة تيقبل شهادهتما على ا١تائةٓ .تبلؼ العشرة
وما ٍئة وعشرة) أم شهد ي
أحد٫تا ٔتائة ك ي
و
و
نظَت األلف
كٜتسة عشر؛ ألهنما صارا ككلمة كاحدة ابعتبار الًتكيب كليس بينهما حرؼ العطف فكاف ى
كاأللفُت.
ِ
ت) شهادهتما (أبلف،
(ولو َش ِهدا أبلف ،أو
ضى كذا" قُبِلَ ْ
اد أح ُد٫تا" :قَ َ
بقرض ألف وز َ
وبقرض ألف)؛ التفاقهما عليو (ور َّد قولُو" :قضى كذا")؛ ألنو شهادة و
ِ
فرد (إالَّ إذا َش ِه َد معو آخر)
ُ ُ
فتتم البيًٌػنة على القضاء فييسمع .ذكر الطحاكم عن بعض أصحابنا أنو ال ييقبل كىو قوؿ زفر(ُ)؛ ألف
ً
ا١تشهود بو األكؿ
ب شاىد القضاء فصار كما لو أقػ ػر بفسقو .قلنا :ىذا أكذب يف غَت
ا١تدعي أى ٍك ىذ ى
حىت يُِق َّر
ٯتنع ال ىقبوؿ( .وال يَ ْش َه ُد َمن َعلِ َموُ) يعٍت :للشاىد الذم ىعلًم القضاءى أ ٍف ال يشهد ( َّ
كمثلو ال ي
بقتل ٍ
زيد يوـ كذا َّ
ا١تدعي ٔتا قَػبَض)؛ كيبل يصَت يمعًينان على الظلم( .ولو شهدا ِ
َّ
ٔتكةَ وآخراف) أم:
شهد آخراف (بَِق ْتلِ ِو فيو) أم :بقٍت ًل ز و
يد يف ذلك اليوـ (بكوفة) كاجتمعوا عند اٟتاكم ( ُردَّات) أم :دل تيقبل
أبكذل من اآلخر ،فتهاترات(ِ).
الشهاداتف؛ ألف إحدا٫تا كاذبةه بيقُت كليست إحدا٫تا ٍ

(ُ) انظر :الطحاكم ،أٛتد بن دمحم بن سبلمة٥ ،تتصر الطحاويٖ ،تقيق :أبو الوفاء األفغاين( ،ا٢تندٞ :تنة إحياء ا١تعارؼ العثمانية،
د.ت) ص ّّْ .ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ّْٔ – ّْٕ.
(ِ) يف نسخة (أ) ك (ب) يف كل ما تقدـ" :إحديهما".
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سرقة بػ َقرة واختلفا يف ِ
ُّت ىي .ولو َش ِه َدا ب ِ
لوهنا
ضى إبحدا٫تا ُثَّ قامت األُخرى رد ْ
فإف قَ َ
َ
ِ
ِ
ِِ
ُّ
ُّت
وآخر أبلف ومائة رد ْ
قُطع ،ولو اختلفا يف الذكورة :ال .ولو َش ِه َد بشراء عبد أو كتابتو أبلفُ ،

[شهادهتُما].


(ُ)
ُّت ىي) أم
ضى إبحدا٫تا) أم :إف سبقت إحدا٫تا كقضى هبا ( ُثَّ قامت األُخرى رد ْ
(فإف قَ َ

دل تيقبل شهادة األخرل؛ ألف األيكذل ترجحت ابتصاؿ القضاء هبا ،فبل ينقض ابلثانية.

سرقة بػ َقرة واختلفا يف ِ
(ولو َش ِه َدا ب ِ
لوهنا قُ ِطع) عند أيب حنيفة ،خبلفان ٢تما .قيل :ا٠تبلؼ يف
َ

لونُت يتشاهباف كاٟتمرة كالصفرة ال يف لونُت ال يتشاهباف كالبياض كالسواد .كالصحيح :أف ا٠تبلؼ يف
ٚتيع األلواف؛ ألف ٖتمل الشهادة على السرقة يقع يف الليل فبل ٯتكنهما الوقوؼ .ىذا إذا ادعى سرقة

بقرة بيضاء أك سوداء ال تيقبل شهادهتما ابالتفاؽ٢ .تما :أهنما اختلفا يف ا١تشهود بو فبل تيقبل ،كما لو
٦تكن فقبل كما
اختلفا يف الذكورة ك األنوثة .كلو :أهنما اختلفا فيما ليس من صلب الشهادة ،كالتوفيق ه
بيت ك و
لو اختلف شهود الزان يف مكاف الزاين يف و
احدٓ ،تبلؼ الذكورة كاألنوثة؛ ألنو ال ٯتكن معرفة ذلك
إال ابلقرب منو كعند ذلك ال يقع االشتباه(ِ).

(ولو اختلفا يف ُّ
الذكورة ال) أم :ال يقطع؛ لػًما ذكرانه .فإف قلت :االشتغاؿ ابلتوفيق بُت
تياؿ إل٬تاب اٟت ًٌد ،كقد ي٭تتاؿ للدرء ال لئل٬تاب؟ قلنا :الشهادة من يحج ًج الشرع،
كبلمي الشاىدين اح ه
للحج ًة عن التعطيل ،كاٟتد ٬تب ضركرنة ال قصدان.
األصل فيها ال ىقبوؿ ،فييشتىغل ابلتوفيق صيانةن ي
ك ي
ِ
ً
ِ
آخر أنو أبلف
رجل أنو اشًتل ى
(ولو َشه َد بشراء عبد) يعٍت :لو ىشهد ه
عبد فبلف أبلف كشهد ي
ِِ
ُّت) شهادهتما؛
وآخر أبلف ومائة رد ْ
ب ى
عبده أبلف ( ُ
كمائة (أو كتابتو أبلف) يعٍت :لو شهد أنو كاتى ى
العقد و
أبلف غَتي العقد أبلف كمائة ،كال فرؽ بُت أف يكوف ا١تدعي
ألهنما دل يتفقا على عقد كاحد؛ ألف ى
ىو البائع أك ا١تشًتم ،كبُت أف يدعي ا١تدعي أقل ا١تالُت أك أكثر٫تا؛ ألف ا١تقصود ىو العقد.
(ُ) هتاترات :تساقطتا كبطلت ،أصلو من ال ىػه ًًٍت كىو الس ٍقطي من الكبلـ كا٠تطأ فيو.
انظر :ا١تطرزم ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب ،مادة "ىًت" ،ج ِ ص ّٕٕ.

(ِ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ْْْ.
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والراىن،
وكذا العتق على ماؿ،
وخ ْل ٌع ،إف ادَّعى العبد ،والقاتلَّ ،
ورْى ٌنُ ،
ٌ
وصلح عن قَػ َودَ ،
الدين يف و ِ
ِ
ا١تدة ،و َّ
جوىها .واإلجارةُ كالبي ِع يف َّأوِؿ َّ
كالديْ ِن
س .وإف ادَّعى اآلخر فهو كدعوى َّ ْ
ُ
والع ْر ُ
وصح النِّكاح ٍ
َّت فيو أيضاً.
بعدىاَّ .
أبلف استحساانً ،وقاالُ :رد ْ
ُ

العبد أف مواله أعتقو على ألف ،كادعى ا١توذل أنو أعتقو
(وكذا ال ِع ْت ُق على ماؿ) يعٍت :إذا ادعى ي

وخلْ ٌع ،إف ادَّعى العبد) يف العتق على ماؿ (والقاتل) يف
ورْى ٌنُ ،
على ألف كمائة ( ٌ
وصلح عن قَػ َودَ ،
ِ
رس) يف ا٠تلع؛ ألف ىؤالء ال يقصدكف إثبات ا١تاؿ ،فكاف
الصلح عن قىػ ىود (والراىن) يف الرىن (والع ُ
ا١تقصود إثبات العقد كىو ٥تتًلف ،فبل تيقبل.
(وإف ادَّعى اآلخر) أم :ا١توذل يف العتق على ماؿ ككرل ا١تقتوؿ يف الصلح عن ال ىق ىود كا١ترهتن
كالزكج يف ا٠تلع (فهو كدعوى َّ
الديْن يف وجوىها) يعٍت :يثبت الطبلؽ كالعتق كالعفو إبقرار الزكج كا١توذل
الورل ،كبقيت الدعول يف الديٍن فيثبت أقلهما ،كىو الذم اتفقا عليو .كأما يف الرىن فإف كاف ا١تدعي
ك ًٌ
أم
ىو ا١ترهتن فهو كدعول الديٍن يثبت أقلهما ،كإف كاف الراىن فبل تيقبل الشهادة فلو أف يفسخو يف ًٌ
كقت شاء .صورتو :أف يدعى أنو رىنو ألفان كٜتسمائة ،كادعى أنو قبضو مث أخذه الراىن فطلب االسًتداد
أحد٫تا أبلف كٜتسمائة يثبت أىقىػلهما.
منو ،فأقاـ بيًٌػ ػنةن فشهد ي
(واإلجارةُ كالبي ِع يف َّأوِؿ َّ
ا١تدة) يعٍت :إذا كانت الدعول يف اإلجارة يف أكؿ ا١تدة قبل استيفاء
ا١تعقود عليو ،كاختلف الشاىداف ال تيقبل الشهادة كما ال تقبل عند االختبلؼ يف ا١تبيع؛ للحاجة إذل
إثبات العقد (و َّ
كالديْ ِن بعدىا) يعٍت :إذا كانت الدعول بعد مضي ا١تدة كاستيفاء ا١تنفعة كا١تدعي ىو
ا١تؤجر فهو كمدعي الديٍن؛ ألف ا١تدة إذا انقضت تكوف ا١تنازعة يف كجوب األجر .كإف كاف ا١تدعي ىو
ا١تستأجر فهذا دعول العقد ابإلٚتاع.
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وصح النِّكاح ٍ
َّت فيو أيضاً.
َّ
أبلف استحساانً ،وقاالُ :رد ْ
ُ

وصح النِّكاح ٍ
اب عما
( َّ
أبلف استحساانً ،وقاالُ :رد ْ
َّت فيو أيضاً) أم :كما يف البيع ،كأنو جو ه
ُ
يقاؿ :كيف اٟتكم يف النكاح إذا اختلف شاىداف؟ فقاؿ :يقع و
أبلف .كيف "شرح الوايف"" :النكاح يصح
ي
(ُ)
ا١تالُت سواء كاف الدعول من الزكج أك ا١ترأة كا١تدعي يدعي األقل أك األكثر عند أيب حنيفة،
أبقل ٍ
ًٌ

إثبات السبب فبطلت الشهادة كما يف البيع .كلو:
كقاال :ال ييقضى ابلنكاح؛ ألف ا١تقصود من اٞتانبُت ي
ً
غَت األصل ،أال ترل أنو ال يبطل بنفيو كال يفسد
اتبع كمن يحك ًم التػبىع أف ال يي ًٌ
أف ا١تهر يف النكاح ه
أبقل ا١تالُت .قيل :االختبلؼ فيما إذا كانت ا١ترأة ىي
بفساده ،فكذا ال ٮتتلف ابختبلفو فوجب القضاء ًٌ
مقصوده العقد و
ٔتاؿ .كاألصح :أف
ا١تدعيةي ،فإف كاف ا١تدعي ىو الزكج ال تيقبل شهاد يهتما اتفاقان؛ ألف
ىي
ا٠تبلؼ يف الفصلُت(ِ).

(ُ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ)" :أكثر".

(ِ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص َْٓ.ّْٓ-
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[فصل يف الشهادة على اإلرث]
مات وذا يف ِ
ِ
ِ
ملكو" ،أو "يف
لشاىد
ولَ ِزَـ اٞتَػ ُّر
مات وترَكوُ مَتااثً لو" ،أوَ " :
اإلرث بقولِ ِوَ " :
ِ
أودعوُ من يف ِ
جاز ببل ٍّ
حي منذ كذا
يدهِ" َ
يده" ،فإف قاؿ" :كاف ألبيو إعارًة ،أو َ َ
جر .ولو شهدا بيد ٍّ
ا١تدعى عليو بذلك ،أو شهدا أبنَّو أَقػ ػ َّر ِ
بيد َّ
أقر َّ
صح .
ا١تدعي َّ
ردُّت .وإف َّ

مات وذا يف ِ
ِ
ِ
ملكو"،
لشاىد
(ولَ ِزَـ اٞتَػ ُّر
مات وترَكوُ مَتااثً لو" ،أو ):بقولو (" َ
اإلرث بقولِ ِوَ " :
أو "يف يده")؛ ألنو لػما ثبت هبذه الشهادة كو يف الدار ًملكان ًٌ
للمورث ثبت ا١تلك للوارث ضركرنة؛ ألنو
ٮتلفو يف أمبلكو( ،فإف قاؿ" :كاف ألبيو إعارًة ،أو أَو َد َعوُ من يف ِ
يدهِ") ا١توصوؿ مع صلتو فاعل "قاؿ"
ْ َ
يد ا١تودع كا١تستعَت كيد الػم ً
جاز ببل ٍّ
ودع كالػ يمعَت ،فصار كأنو أقاـ بيًٌػ ػنةن أف أابه مات كالدار
( َ
ى
جر)؛ ألف ى ى
ي
كقت ا١توت فقد شهدكا اب١تلك كقت ا١توت؛ ألف األيدم اجملهولة تنقلب يد
يف يده كلػما شهدكا لو ابليد ى
ًم و
لك؛ ألف يد ًٌ
ا١تورث إف كانت يد ملك فظاىر كإف كانت يد غصب تقرر عليو الضماف اب١توت كيصَت
يد و
و
ملك
يد
غصب فصارت ى
ا١تضموف ملكان لو ،كإف كانت يد أمانة فكذا؛ ألف يده ابلتجهيل صارت ى
ِ
ت) يعٍت :إذا ادعى داران يف يد رجل ،فأقاـ البيًٌػنة ،كقاال" :نشهد
حي منذ كذا ُر َّد ْ
أيضان( .ولو شهدا بيد ٍّ
اٟتاؿ أهنا ليست يف ً
أف الدار كانت يف |يد|(ُ) ا١تدعي منذ شه ور أك و
يد ا١تدعي كقت الدعول
سنة" ،ك ي
ال تيقبل شهادهتما(ِ)؛ ألهنا قامت على و
ملك أك و
٣تهوؿ ألهنا(ّ) ٖتتمل يد و
و
كديعة أك إجارةو أك
شيء

(ْ)
و
ابٟتي؛ ألهنما إذا شهدا للميًٌت كقاال أهنا كانت يف
الشك(ٓ) .قيػيًٌػد ًٌ
غصب ،فبل ٭تكم إبعادهتا مع قياـ ًٌ
يده كقت ا١توت تيقبل( .وإف أَقَػ ػ َّر ا١تَُّدعى عليو) يعٍت :لو ىش ًهدا أف ا١تدعى عليو أىق ػ ػر (بذلك) أم :أبهنا
كانت ملكو (أو شهدا أبنَّو أَقػ ػ َّر ِ
بيد َّ
صح) يعٍت :تيقبل
ا١تدعي) أم :أبهنا كانت يف يد ا١تدعي ( َّ

كدفعت الدار إذل ا١تدعي؛ ألف اٞتهالة يف ًٌ
نع ًصحةى اإلقرار.
ي
ا١تقر بو ال ٘ت ي

(ُ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).
(ِ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ)" :بشهادهتما".
(ّ) يف نسخيت (أ) ك (ب) "ألهنما".
(ْ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ)" :عادهتا".
(ٓ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) زايدة كلمة٢" :تما".
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[فصل يف الشهادة على الشهادة]
األصل ٍ
ط ٢تا ُّ
الشهادةُ على َّ
وتُقبل َّ
ِ
ٔتوت أو
تعذ ُر ُحضوِر
الشهادةِ إالَّ يف ح ٍّد وقَػ َود .و ُش ِر َ
ٍ
ٍ
كل ٍ
أصل ال تغايُػ َر فَػ ْر َع ِي ىذا وذاؾ.
مرض أو سف ٍر ،وشهادةُ عدد عن ِّ

الشهادةُ على َّ ِ
(وتُقبل َّ
الناس
الشهادة) ككاف القياس أف ال تيقبل؛ لتمكن زايدة الشبهة إال أف ى
٭تتاجوف إليها؛ فإف األصل قد يعجز عن أداء الشهادة و
١توت أك و
لغيبة ،فلو دل تيقبل شهادة الفركع
ي
لتعطلت حقوؽ الناس (إالَّ يف ح ٍّد وقَػ َود)؛ ألهنما ٦تا يندرئ ابلشبهة ،كيف الشهادة على الشهادة شبهةه
من حيث البدلية.
األصل) ٣تلس اٟتكم ( ٍ
ط ٢تا) أم :للشهادة على الشهادة ( ُّ
ٔتوت أو ٍ
ِ
مرض
تعذ ُر ُحضوِر
(و ُش ِر َ
ى ي
أو سف ٍر) أم :غيبة مسَتةً سف ور؛ ألف جوازىا للحاجة ،كإ٪تا ٘تس عند عجز األصل ،كقد يتحق يق العجز
كش ًرط ٢تا شهادةي و
هبذه األشياء( .وشهادةُ ٍ
عدد
عدد) ىذا معطوؼ على قولو" :تعذر حضور" .أم :ي

ِ
كل ٍ
لفرعي
(عن ِّ
أصل ال تُػغَاي ُر فَػ ْر َعي ىذا وذاؾ) أم :ال ييشًتط أف يكوف فرعا ىذا األصل يمغايران ٍ
رجل ك و
احد مث يشهداف على شهادةً و
أصل آخر حىت لو شهد رجبلف على شهادةً و
و
رجل آخر جاز .كقاؿ
صل ك و
أصل اثناف؛ ألف الفرعُت قائماف مقاـ أ و
كل و
احد ،فبل تتم اٟتيجة
الشافعي :ال ٬توز إال األربع :على ًٌ
(ُ)
ادةُ َر ُجلَ ْ ِ
ُت»(ِ) ذى ىك يرهي مطلقان كدل يرد
هبما  .كلنا :قوؿ علي َ « : ال َٕتُ ُ
ادةِ َر ُج ٍل َّإال َش َه َ
وز َعلَى َش َه َ
عن غَته ًخبلفيوي ،فى ىحل ٤تل اإلٚتاع.
قورل الشافعي ،كالقوؿ الثاين :اٞتواز ،كىو األظهر ،كىو قوؿ اٟتنفية كا١تالكية.
(ُ) ىذا أحد ٍ
كل و
أصل فرعه.
كقاؿ اٟتنابلة :تثبت شهادة شاىدم األصل بفرعُت ،كلو على ًٌ

انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ّْٔ .ابن ٧تيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ج ٕ ص َِِ.
البغدادم ،ا١تعونة على مذاىب ِ
عامل ا١تدينة ،ج ّ ص َُٖٓ .الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرج الكبَت ،ج ْ ص

ِٓٓ.العمراين ،البياف يف مذىب اإلماـ الشافعي ،ج ُّ ص َّٕ .النوكم ،روضة الطالبُت وعمدة ا١تفتُت ،ج ُُ ص ِّٗ.
ابن قدامة ،ا١تغٍت ،ج ُْ ص َِٔ .البهويت ،الروض ا١تربع ،ص َٔٓ.

(ِ) األثر هبذا اللفظ غريب كما قاؿ الزيلعي كابن حجر العسقبلين.

كقد ركل عبد الرزاؽ يف مصنفو (كتاب الشهادات ،ابب شهادة الرجل على الرجل ،حديث رقم َُْٓٓ ،ج ٖ ص ّّٗ)
ادةِ الْميِ ِ
ت َّإال َر ُج َبل ِف» .كالبن أيب شيبة يف مصنفو (كتاب البيوع كاألقضية ،ابب يف
بسنده عن علي  قاؿَ « :ال َ٬تُ ُ
وز َعلَى َش َه َ َ ّ
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األصل " :ا ْش َه ْد على شهاديت أِّين أَ ْش َه ُد بكذا" ،والفرعُ" :أشه ُد َّ
أف فبلانً أَ ْشه َدين
ويقوؿ
ُ
ُ
ِ
على شهادتِو بكذا ،وقاؿ يل :ا ْش َه ْد على شهاديت بذلك" .فإف َّ
كأحد
صح
عد َؿ الفرعُ أصلَوُ َّ
َّ
سكت عنو نُ ِظ َر يف حالِو.
الشاىديْ ِن لآلخر ،وإف
َ

األصل " :ا ْش َه ْد على شهاديت أِّين أَ ْش َه ُد بكذا" ،والفرعُ) أم :يقوؿ الفرع ("أشه ُد َّ
أف
ويقوؿ
( ُ
ُ
فبلانً أَ ْشه َدين على شهادتِو بكذا ،وقاؿ يل :ا ْش َه ْد على شهاديت بذلك" ).ك٢تا لفظ أقصر كىو أف
ً
السَت الكبَت"(ُ) ،ككاف اإلماـ السرخسي ييفيت
يقوؿ الفرع" :أى ي
شهد على شهادتو بكذا" ذكره دمحم يف " ٌ
بو(ِ) ،كاألكؿ ٍأكذل؛ ألنو ال بيػد من ذكر شهادة األصل كالتحميل كالتوكيل.
صح)؛ ألهنم من أىل التزكية ( ِ
كأحد َّ
(فإف َّ
الشاىديْ ِن لآلخر) أم :كما صح
عد َؿ الفرعُ أصلَوُ َّ
تعديل ً
أحد٫تا اآلخر .فإف قلت :شهادتو لنفسو ال تصح إال بتعديلو فكاف يمتهمان فيو؟ قلنا :العد يؿ ال
ي
سكت
ييػتهم ٔتثلو ،كما ال ييػتهم يف شهادة نفسو مع احتماؿ أنو إ٪تا يشهد ليصَت مقبوؿ القوؿ (وإف
َ
عنو) أم :سكت الفرع عن تعديل األصل (نُ ِظ َر يف حالِو) أم :نظر القاضي يف حاؿ األصل كيتعرؼ
عدالتو ٦تن ىو أىل التزكية كىذا عند أيب يوسف ،كعند دمحم :ال تيقبل؛ ألنو ال شهادة إال ابلعدالة ،فإذادل
يعرفوىا دل ينقلوا الشهادة فبل تيقبل .كأليب يوسف :أف الواجب عليهم النقل ال التعديل؛ ألنو رٔتا ٮتفى
ؼ العدالةى كما لو حضركا أبنفسهم كشهدكا(ّ).
عليهم ،فإذا نقلوا فالقاضي يتعر ي
الش ِ
الش ِ
اى ِد َعلَى َّ
ادةُ َّ
اى ِد َح َّىت
شهادة الشاىد على الشاىد ،حديث رقم ََِّٖ ،ج ْ ص ْٓٓ) عن الشعيب قاؿَ « :ال َٕتُ ُ
وز َش َه َ
وان اثْػنَػ ْ ِ
ُت».
يَ ُك َ
انظر :الزيلعي ،نصب الراية  ،ج ْ ص ٕٖ .ابن حجر ،الدراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية ،ج ِ ص ُّٕ.

(ُ)دل أجده بعد طوؿ ْتث يف ا١تطبوع من "شرح السَت الكبَت" للسرخسيٖ ،تقيق دمحم حسن الشافعي ،ط ُ( ،بَتكت :دار الكتب
العلميةُُْٕ ،ىػ ُٕٗٗ -ـ) كقد تعاقبت كتب ا١تذىب على ذكر ما أثبتو الشارح أعبله.
انظر :ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٕ ص ْٔٔ.
(ِ) دل أجده بعد البحث يف مظانًٌو من كتب اإلماـ السرخسي ا١تطبوعة" :ا١تبسوط" ،أك "شرح السَت الكبَت" ،كقد تعاقبت كتب
ا١تذىب على ذكر ما أثبتو الشارح أعبله.
انظر :ابن ا٢تماـ ،مرجغ سابق ،ج ٕ ص ْٔٔ.

(ّ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص َْٕ.
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ت شهادةُ ِ
فرعو .ولو شهدا على اثنُت على َعػ َّزةَ ِ
بنت عػ ػ ٍّز
أنكر
األصل شهادتَوُ بطلَ ْ
وإف َ
ُ
ِ
ا١تدعي ابمرأة مل يدراي َّ
وجاء َّ
أبهنا ىي أـ ال ،قيل لو" :ىات
ا١تضري ،وقاال" :أخرباان ٔتعرفتها"َ ،
اٟتكمي .فإف قاال فيهما" :ا١تضرية" مل ٬تز حىت ينسباىا إىل فخذىا.
الكتاب
شاىديْ ِن" .وكذا
ُّ
ُ

األصل شهادتَوُ) يعٍت :قالوا "ما لنا شهادةه على ىذه اٟتادثة" كماتوا أك غابوا مث جاء
أنكر
(وإف َ
ُ
ت شهادةُ ِ
ط ،كقد فات
فرعو)؛ ألف التحميل شر ه
الفركع يشهدكف على شهاهتم هبذه اٟتادثة (بطلَ ْ

للتعارض بُت ا٠تربين .أما مع حضرهتم فبل ييلتفت إذل شهادة الفرع.

(ولو شهدا على اثنُت) أم :شهد رجبلف على شهادة رجلُت أبف لفبلف (على عػ َّزَة ِ
بنت عػ ػ ِّز
ا١تصري) ألف درىم (وقاال ):أم :الفرعاف ("أَ ْخبَػ َراان ٔتعرفتِها") أم :أخرباان األصبلف أبهنما يعرفاهنا
ا١تدعي ابمرأة مل يدراي َّ
وجاء َّ
أبهنا ىي أـ ال) دل يدر الفرعاف أهنا ىي عػزىة (قيل لو ):أم قاؿ
بعينها ( َ
القاضي للمدعي" :ثبت لك اٟتق على عػزىة بشهادة ىذين الشاىدين" ("ىات شاىديْ ِن") آخرين أهنا

(ُ)
النقل .كقو٢تم" :ال ندرم ىي ىذه األايـ أـ ال"
فصح
ا
و
ٖتمل
كما
األصوؿ
كبلـ
ا
و
نقل
الفركع
عزة؛ ألف
ي
ييوجب جرحان يف الشهادة؛ ألهنم إف دل يعرفوىا فقد عرفها األصل.

اٟتكمي) أم :إذا كرد كتاب القاضي إذل القاضي كفيو" :شهدا عندم أف لفبلف
الكتاب
(وكذا
ُّ
ُ

ابن فبلف كذا من ا١تاؿ" كأنكر ذلك أف يكوف ىو فبلف بن فبلف ال يكوف الكتاب حجة يف حقو ما دل
يشهد آخراف أنو فبلف بن فبلف (فإف قاال فيهما ):أم :قاؿ الشاىداف يف الشهادة على الشهادة ،كيف
الكتاب اٟتكمي ("ا١تضرية") يعٍت :لفبلف على فبلنة بنت فبلف ا١تضرية كذا (مل ٬تز حىت ينسباىا إىل
فخذىا) كىي القبيلة ا٠تاصة؛ ألف التعريف ال ٭تصل ابلنسبة العامة كبٍت ٘تيم؛ ألهنم ال ي٭تصى عددىم،

ٓتبلؼ النسبة إذل الفخذ؛ ألهنا خاصة .ككذا الفرغانية(ِ) كالبخارية كالسمرقندية عامة ال ٭تصل التعريف

(ُ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ)" :ال".
(ِ) الفرغانية :نسبة إذل فىػ ٍرغانة ،إحدل مدف ٚتهورية أكزبكستاف ،كفيها مدف كثَتة ،منها :أكزجند.
انظر :اٟتموم ،مرجع سابق ،ج ْ ص ِّٓ.
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هبا .كاألكزجندية(ُ) خاصة .كقيل :النسبة إذل السكة الصغَتة خاصة كإذل ا﵀لة الكبَتة عامة .مث التعريف
عند أيب حنيفة كدمحم كإف كاف يتم بذكر اٞتػى ػ ًٌد ،كلكن ذكر الفخذ يقوـ مقامو؛ ألنو اسم اٞتػى ػ ًٌد األعلى
فنزؿ منزلة اٞتػى ػ ًٌد األدىن .اعلم أف ىذا يف العرب ،كأما يف العجم فبل ييشًتط ذكر الفخذ؛ ألهنم ضيعوا
أنساهبم ،بل ًذ ٍك ير الصناعة يقوـ مقاـ ذكر الفخذ.

كزا للتجارة مع الًتؾ ،ينسب إليها ٚتاعة من
(ُ) األكزجندية :نسبة إذل أكزجند :بلد أبكزبكستاف ،من نواحي فرغانة ،كانت مر ن
العلماء.
انظر :اٟتموم ،معجم البلداف ،ج ُ ص َِٖ
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[فصل يف شهادة الزور]
عزْر.
أقر أنَّو َش ِه َد زوراً يُ َّ
شه َر ومل يُ َّ
ومن َّ
َ

[فصل يف شهادة الزور]
عزْر) عند أيب حنيفة؛ ١تا ركم أف شر٭تان كاف ال يي ًٌ
عزر بل
ومن أَقػ ػ َّر أنَّو َش ِه َد ُزوراً يُ َّ
شه َر ومل يُ َّ
(َ
شهر ،فيبعثو إذل السوؽ إف كاف سوقيان ،كإذل قومو إف دل يكن سوقيان ،فيقوؿَّ « :إان وج ْد َان ى َذا َش ِ
اى َد
ََ َ
يي ًٌ
(ُ)
ِ
يح كاف قاضيان يف زمن الصحابة  كمثل ىذا التشهَت ال ٮتفى
َّاس»  ،ي
ُزوٍر فَ ْ
كشر ه
اح َذ ُروهُ َو َح ّذ ُروه الن َ
على الصحابة ،كدل ي ً
نكر عليو أح هد منهم ،فى ىحل ٤تل اإلٚتاع .كقاال :ييعزر ك٭تبس(ِ) ؛ ١تا ركم أف عمر
ي
ضرب َش ِ
ِ
َّم(ّ) َو ْج َهوُ»(ْ) .قيل :ىذا ٤تموؿ على السياسة .ذكر
اى َد ُّ
الزوِر أ َْربَع َ
َ ََ « 
ُت َس ْوطًاَ ،و َسخ َ
ك٭تبىس قدر ما يراه القاضي(ُ).
اإلماـ السرخسي أنو عند٫تا :ييشهر ي

(ُ) األثر ركاه هبذا اللفظ دمحم بن اٟتسن يف اآلاثر (ابب شهادة الزكر ،أثر رقم ُْٔ) من طريق أيب حنيفة عن ا٢تيثم بن أيب ا٢تيثم
ً
ً
ً
اؿ لًلرس ً
ً
وؿ « :قُ ْل َ٢تُْمَّ :
الس َبل َـ،
إف ُش َرْ٭تًا يُػ ْق ِرئُ ُك ْم َّ
عمن حدثو عن شريح أىنوي ىكا ىف إذىا أ ى
ىخ ىذ ىشاى ىد يزكور ،فىإ ٍف ىكا ىف م ٍن أ ٍىى ًل السوؽ ،قى ى ي
ِ
اؿ لًلرس ً
اح َذروهُ ،كإً ٍف ىكا ىف ًمن الٍعر ً
وؿ ًمثٍ ىل
َويَػ ُق ُ
ب أ ٍىر ىس ىل بًًو ىإذل ىم ٍس ًج ًد قىػ ٍوًم ًو ،أ ٍ
ىٚتى ىع ىما ىكانيوا ،فىػ ىق ى ي
وؿ لَ ُك ْمَّ :إان َو َج ْد َان َى َذا َشاى َد ُزوٍر فَ ْ ُ ى
ٍ ىى
يكذل » ،كفيو را وك ٣تهوؿ.
ىما قى ى
اؿ ًيف الٍ ىمرةً ٍاأل ى
كركل ابن أيب شيبة يف مصنَّفو (كتاب البيوع كاألقضية ،ابب شاىد الزكر ما ييصنع بو ،حديث رقم َِّْٓ ،َِّْْ-ج ْ
ص َٓٓ) من طريق ككيع عن سفياف عن أيب اٟتصُت قاؿ :ىكا ىف شريح يػبػعث بًش ً
وؿ:
اى ًد الزكًر إً ىذل ىم ٍس ًج ًد قىػ ٍوًم ًو أ ٍىك إً ىذل يسوقً ًو ،ىكيػى يق ي
ي ى ٍ ه ىٍ ى ي ى
ادةَ َى َذا» .كإسناده صحيح كما قاؿ ٤تقق كتاب "اآلاثر".
«إِ َّان قَ ْد َزيػَّ ْفنَا َش َه َ
انظر :الشيباين ،دمحم بن اٟتسن ،اآلاثرٖ ،تقيق :خالد العواد ،ط ُ (مشق :دار النوادرُِْٗ ،ىػ ََِٖ -ـ) ج ِ ص ٓٓٓ.
الزيلعي ،نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية ،ج ْ ص ٖٖ

(ِ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ْٕٓ.ْٕٕ-
(ّ) سخم كجهو :أم سوده .كالسخاـ :الفحم كسواد ً
الق ٍدر.
راجع :ابن منظور ،لساف العرب ،مادة "سخم" ،ج ُِ ص ِّٖ

(ْ) األثر ركاه عبد الرزاؽ يف مصنَّفو (كتاب الشهادات ،ابب عقوبة شاىد الزكر ،حديث رقم ُِّٗٓ ،ج ٖ ص ِّٔ) ،كابن أيب
شيبة يف مصنَّفو (كتاب البيوع كاألقضية ،ابب يف شاىد الزكر ما ييعاقب ،حديث رقم ُِّٕٖ ،ج ٓ ص ِّٓ) كالبيهقي يف
السنن الكربى (كتاب آداب القاضي ،ابب ما ييفعل بشاىد الزكر ،حديث رقم َِْْٗ ،َِّْٗ-ج َُ ص ِّٗ) كاللفظ لو
ب
عن حجاج بن أرطاة عن مكحوؿ  -كعند ابن أيب شيبة عن مكحوؿ كالوليد بن أيب مالك  -أف عمر بن ا٠تطاب َ « : 
ض َر َ
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فصل يف [الرجوع يف الشهادة]
ِ
رجوع عنها إالَّ عند ٍ
ض َمنا ،وبع َدهُ مل
قاض ،فإف َر َجعا عنها قبل
ال
ت ،ومل يَ ْ
اٟتكم هبا َس َقطَ ْ
َ
ض ما ادَّعاه َديْناً كاف أو َع ْيناً.
فس ْخَ ،
وض ِمنا ما أتلفاه هبا إذا قَػبَ َ
يُ َ

فصل يف [الرجوع يف الشهادة]
أم و
ع عنها) أم :عن الشهادة (إالَّ عند ٍ
قاض كاف؛ ألف الشهادة ٥تتصة ٔتجلس
(ال رجو َ
قاض) ًٌ
رجوعهما عند غَت و
قاض ال ي٭تلفاف؛ ألف
القضاء ،فيختص الرجوع ٔتا ٮتتص بو .كلو ادعى
ي
ا١تشهود عليو ى

قاض كذا ي٭تلفاف( .فإف َر َجعا عنها قبل اٟتك ِم هبا
رجوعهما عند و
ابطل .كلو ادعى
ى
ىذا الرجوع ه
ت) شهادهتما؛ لظهور التناقض بُت كبلميهما ،كالقاضي ال يقضي و
بكبلـ يم و
ض َمنا)؛
تناقض (ومل يَ ْ
َس َقطَ ْ
ألهنما ما أتلفا شيئان ال على ا١تدعي كال على ا١تشهود عليو (وبع َدهُ) أم :إف رجعا بعد اٟتكم هبا (مل
فس ْخ)؛ ألف الكبلـ الثاين مثل األكؿ يف الداللة على الصدؽ ،كقد ظهر يرجحاف األكؿ ابتصاؿ القضاء
يُ َ
ض ًمن الشاىداف للمشهود عليو ما أتلفاه بشهادهتما؛ إلقرار٫تا على أنفسهما
( َ
وض ِمنا ما أتلفاه هبا) أم :ى
٬تب
بسبب الضماف (إذا قَػبَ َ
ض) أم :قبض ا١تدعي (ما ادَّعاه َديْناً كاف أو َع ْيناً) حىت لو دل يقبضو ال ي
(ِ)
الشهود ،ىذا ٥تتار اإلماـ السرخسي(ّ).
يضمن
ض
ب
ػ
ق
فلما
لو الضماف ،بل يتوقف |على القبض|
ى
ي
ى
ي
=

ِ
الزوِر أَرب ِعُت سوطًا ،وس َخم وجهوُ ،وطَ َ ِ ِ ِ ِ ِ
ب إً ىذل يعمالًًو ًيف يكوًر
َشاى َد ُّ َْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
اؼ بو ابل َْمدينَة » ،كيف لفظ آخر :أف عمر بن ا٠تطاب  : ىكتى ى
ًً
ِ
سوُ» .قاؿ البيهقي عقب تلك
اؼ بِ ِوَ ،ويُطَ َ
ْسوَُ ،ويُ ْس َخ َم َو ْج ُهوَُ ،ويُطَ َ
الش ًاـ ًيف ىشاىد الزكًر« :أَ ْف ُْ٬تلَ َد أ َْربَع َ
ُتَ ،وُْ٭تلَ َق َرأ ُ
اؿ َح ْب ُ
الركايتُت( :ىااتف الركايتاف ضعيفتاف كمنقطعتاف) اىػػ ،كقاؿ األلباين( :إسناده ضعيف من أجل اٟتجاج بن األرطأة ،فإنو مدلًٌس كقد
عنعنو) اىػ بتصرؼ.

انظر :الزيلعي ،نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية ،ج ْ ص ٕٖ .األلباين ،إرواء الغليل ،ج ٖ ص ٖٓ.

(ُ) راجع :السرخسي ،ا١تبسوط ،ج ُٔ ص ُْٓ.

(ِ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).
(ّ) راجع :السرخسي ،مرجع سابق ،ج ُٔ ص ُُٗ.
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للراجع ،فإف رجع أح ُد ٍ
ثبلثة َش ِهدوا مل
ض ِم َن نصفاً والعربةُ للباقي ال َّ
وإف َر َج َع أح ُد٫تا َ
ََ َ
رجع آخر ضمنا نصفاً،
يضمنوا ،وإف َ

(ُ)
فرؽ بُت العُت كالديٍن :ففي العُت
كأما على ما ذكر يف "الذخَتة" ك"مبسوط شيخ اإلسبلـ"
=
ه
٬تب الضماف قىبض ا١تشهود لو أك دل يقبض؛ ألف الشهود أزالوا ا١تلك عنو بشهادهتما عند اتصاؿ القضاء
حىت ال ينفذ تصرؼ ا١تشهود عليو فيو ،كيف الديٍن :ال ٬تب الضماف ما دل يقبضو؛ ألف الضماف يمقدر
ض ًمنها قبل القبض فقد استوىف منهما عينان ٔتقابلة الديٍن
ا١تثل ك٫تا أتلفا عليو ىديٍػنان بشهادهتما ،فإذا ى
ك|ىو|(ِ) غَت جائز؛ إذ ال ٦تاثلة بُت أخذ العُت كإلزاـ الديٍن(ّ).

للراجع) ىذا إشارة إذل األصل كىو أف العربة
ض ِم َن نصفاً والعربةُ للباقي ال َّ
(وإف َر َج َع أح ُد٫تا َ
(ْ)

يف الرجوع بقاء ىمن بقي ال رجوع ىمن رجع؛ ألنو لو كاف العربة لرجوع ىمن رجع لزـ أف يكوف الضماف
على الراجع مع بقاء اٟتق (فإف رجع أح ُد ٍ
ثبلثة َش ِهدوا(ٓ)) كاٞتملة صفة ثبلثة (مل يضمنوا)؛ لبقاء
ََ َ
رجع آخر) من البقية الثبلثة (ضمنا نصفاً)؛ ألف العربة لػما كانػ[ػت] ببقاء ىمن
نصاب الشهادة (وإف َ
النصف على السواء.
بقي كاف الباقي نصف اٟتق ،فكاف للثالث نصف اٟتق ،فيضمناف
ى

(ُ) مبسوط شيخ اإلسبلـ لػ يخ ىواىرزاده (تّْٖ :ىػ) :دمحم بن حسُت البخارم ،كاف فاضبلن إمامان حنفيان كلو طريقة حسنة مفيدة،
كل فن ككاف ٭تفظها ،لو" :ا١تبسوط".
ٚتع فيها من ًٌ
انظر :القرشي ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية ،ج ّ ص ُُْ.

(ِ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).
(ّ) انظر :ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٕ ص ّْٖ.

(ْ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ)" :الضما".
(ٓ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ)" :شهد".
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(ُ)
رجل وامرأت ِ
رجعت امرأةٌ من ٍ
ت
ُت
وإف
رجع ْ
ْ
ْ
ضمنت ربعاً ،وإف رجعتا ضمنتا نصفاً  .وإف َ
ٍ
ْ ِ
ٙتاف من ٍ
رجع ال ُك ُّل فعلى
رجعت أخرى
رجل وعش ِر نسوة فبل غُ ْرـ ،وإف
ْ
سع ربعاً .وإ ْف َ
ضمنت التّ ُ
الر ِ
عليهن على القولُت..................،
ونصف عند٫تا ،وما بَِق َي
َّ
سدس عند أيب حنيفةَ
ٌ
َّ
جل ٌ

رجل وامرأت ِ
رجعت امرأةٌ من ٍ
ضمنت ربعاً) لبقاء(ِ) ثبلثة أرابع اٟتق ببقاء ىمن بقي؛
ُت
(وإف
ْ
ْ
(ْ)
(ّ)
ض ِمنَػتَا نصفاً)؛ ألف نصف اٟتق و
ابؽ ببقاء
إذ النصف يبقى ابلرجل كالربع اب١ترأة الباقية (وإف رجعتا َ
ى

ت ٍ
ٙتاف من ٍ
رجل وعش ِر نسوة فبل غُ ْرـ)؛ ألف العربة ببقاء ىمن بقي كقد بقي رجل
رجع ْ
الرجل (وإف َ
ْ ِ
سع ربعاً) يعٍت:
رجعت أخرى
كامرأاتف فبقي ٘تاـ اٟتق ،فبل ضماف على الراجعات (وإف
ْ
ضمنت التّ ُ
كجب ضماف الربع على الراجعات التسع؛ لبقاء ثبلثة أرابع النصاب.
الر ِ
سدس) كعليهن ٜتسة أسداسو (عند أيب
جل
رجع ال ُك ُّل) أم :الرجل كالنسوة (فعلى َّ
(وإ ْف َ
ٌ

حنيفةَ) ؛ ألف كل امرأتُت يف الشهادة تقوماف مقاـ رجل ،فصار كما لو شهد بذلك ستة رجاؿ مث رجعوا

ونصف عند٫تا) يعٍت :على الرجل النصف كعلى النساء النصف؛ ألف
كاف الضماف عليهم أسداسان (
ٌ
النساء كإف كثرف يف الشهادة دل يقمن إال مقاـ رجل كاحد ،ك٢تذا ال تيقبل شهادهتن إال ابنضماـ رجل،
عليهن على القولُت) يعٍت :الباقي
فكاف الثابت بشهادهتن نصف ا١تاؿ كبشهادتو نصف ا١تاؿ (وما بَِق َي
َّ
(ٓ)
عليهن على قوؿ أيب حنيفة ٜتسة األسداس ،كعلى قو٢تما :النصف فهو عليهن

(ُ) جعلت ٚتلة " كإف رجعتا ضمنتا نصفان " يف نسخة (ب) من ا١تنت ،كيف نسخة (أ) من الشرح.
(ِ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ)" :البقاء".
(ّ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ)" :إذا".
(ْ) ا١تثبت من نسخة (أ)  ،كيف نسخة (ب)" :فإف".

(ٓ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ْٖٔ .ابن ٧تيم ،البحر الرائق ،ج ٕ ص ِِّ.
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ِ
يضمن
رجبلف شهدا مع امرأة ُثَّ رجعوا ال ىي .وال
وغرـ
وإف رجعن فقط
ٌ
فنصف إٚتاعاًَ .
ُ
اد على مه ِر مثلِها.
اجع يف ٍ
نكاح ٔته ٍر ُم َّ
سمى شهدا عليها ،أو عليو إالَّ ٔتا ز َ
ر ٌ

فنصف) يعٍت :ضماف النصف
(وإف رجعن فقط) أم :إف رجعن النسوة العشر دكف الرجل ( ٌ
(إٚتاعاً) أما عند٫تا :فؤلف الفائت بشهادهتن نصف ا١تاؿ ،كأما عنده :فؤلنو بقي ىمن بقي بو نصف

ا١تاؿ(ُ).

ِ
رجبلف شهدا مع امرأة ُثَّ رجعوا ال ىي) يعٍت :الضماف عليهما دكف ا١ترأة؛ ألف ا١ترأة
وغرـ
( َ
الواحدة ليست بشاىدة ،فكاف القضاء مضافان إذل شهادهتما دكف ا١ترأة.
نكاح امرأة كىي
(وال
اجع يف ٍ
نكاح ٔته ٍر ُم َّ
يضمن ر ٌ
ُ
سمى شهدا عليها) يعٍت :إذا ادعى ى
جاحدةه كأقاـ على ذلك بيًٌػ ػنةن ،فقضي ابلنكاح ،مث رجعا عن شهادهتما دل يضمنا ٢تا شيئان؛ ألهنما أتلفا
عليها ا١تنفعة كمتلف ا١تنفعة ال ضماف عليو (أو عليو) يعٍت :إذا ادعت ا١ترأة يف رجل أنو تزكجها على
ألف درىم كىو ينكر فأقامت عليو البيًٌػ ػنة ،فقضى القاضي ابلنكاح ،مث رجعا يينظر إذل مهر مثلها :إف
كاف مهر مثلها ألفان أك أكثر فبل ضماف على الشهود؛ ألهنما أتلفا على الرجل عن ماؿ بعوض؛ فإف
حاؿ الد ً
اد
البضع يصَت ماالن ى
خوؿ يف ملك الزكج ،فقد حصل التلف بعوض فبل ضماف عليو (إالَّ ٔتا ز َ
على مه ِر مثلِها) يعٍت :إف كاف مهر مثلها أقل من ألف يضمناف الزايدة للزكج؛ ألهنما أتلفا على الزكج
قدر الزايدة ببل عوض.

(ُ) انظر :ا١ترغيناين ،مرجع سابق .ابن ٧تيم ،مرجع سابق.
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ويف بي ٍع إال ما نقص عن ِ
قيمة ِ
مبيع ِو ،ويف ٍ
وض ِم َن يف
طبلؽ إالَّ َ
نصف مه ِرىا قبل الوطءَ .
ِ
العتق القيمةَ........................................................... ،

(ويف بي ٍع إال ما نقص عن ِ
قيمة ِ
مبيع ِو) يعٍت :إف شهدا ببيع شيء ٔتثل القيمة أك أكثر مث رجعا

دل يضمنا؛ ألهنما أفادا مثل ما أتلفا ،كإف كاف الثمن أكثر :فإف كانػ[ػت] الدعول من ا١تشًتم فبل
ضماف؛ ألف ا١تشًتم رضي ابلزايدة على القيمة .كإف كانػ[ػت] الدعول من البائع ضمنا للمشًتم ما زاد
على العقد؛ ٟتصوؿ اإلزالة ببل عوض يف حقو سواء كاف البيع اباتن أك فيو خيار البائع.
البيع بشرط ا٠تيار ال يزيل ملكو عن ا١تبيع ،كقد كاف متم ًٌكنان من رفع الضرر عن نفسو
فإف قلت :ي
بفسخ البيع يف ا١تدة ،فإذا دل يفعل فقد رضي هبذا البيع ،فينبغي أف ال ييضمنا شيئان؟ قلنا :زك ياؿ ا١تلك كإف
ً
ا١تبيع بزكائده ،فكاف
البيع ا١تشهود بو ،ك٢تذا يستىحق ا١تشًتم ى
أتخر إذل سقوط ا٠تيار فالسبب ىو ي
اإلتبلؼ حاصبلن بشهادهتما ،كالبائع كاف منكران ألصل البيع ،فبل ٯتكنو أف يتصرؼ ْتكم ا٠تيار مع
كرفع(ُ) الضماف عن الشاىدين.
إنكاره ،فبل يتمك ين من الفسخ ،ي
(ويف ٍ
نصف مه ِرىا قبل الوطء) يعٍت :إذا شهدا أنو طلق امرأتو قبل الدخوؿ هبا ،مث
طبلؽ إالَّ َ

رجعا :ضمنا نصف ا١تهر؛ ألهنما أكدا على الزكج ما كاف على شرؼ الزكاؿ ،فإف ا١ترأة إذا ارتدت أك
قبلت ابن زكجها يسقط عنو ا١تهر فكأهنما ألزماه ذلك .كلو شهدا بعد موت الزكج أنو طلقها يف حياتو
قبل الدخوؿ هبا ،مث رجعا :دل يضمنا للورثة؛ ألف الشهادة كقعت ٢تم كضمنا للمرأة نصف ا١تهر كا١تَتاث؛
ألف ا١تهر كا١تَتاث كاف مؤكدان ٢تا اب١توت ،فهما هبذه الشهادة أبطبل عليها نصف ا١تهر كا١تَتاث فيضمناف
٢تا .كإف كاف بعد الدخوؿ دل يضمنا؛ ألف ا١تهر أتكد ابلدخوؿ ال بشهادهتما.
وض ِم َن يف ِ
العتق القيمةَ) يعٍت :إذا شهدا على أنو أعتق عبده ،مث رجعا :ضمنا قيمتو؛ ألهنما
( َ
أتلفا ملكو ببل عوض ،سواء كاان موسرين أك معسرين ،كالوالء للموذل؛ ألف العتق ال يتحوؿ إذل
الشاىدين بضماهنما فبل يتحوؿ الوالء.

(ُ) ا١تثبت من نسخة (أ) ،كيف نسخة (ب)" :الفسخ يف رفع".
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ِ
وض ِم َن الفرعُ ابلرجوع .ال أصلُوُ بقولو" :ما أشهدتُوُ على
ويف
القصاص ال ِّديةَ فحسبَ .
األصل والفرعُ غُ ِّرَـ الفرعُ.
وغلطت" .ولو َر َج َع
ُ
شهاديت" أو "أشهدتُوُ
ُ

ِ
القصاص ال ِّديةَ فحسب) يعٍت :إذا شهدا بقصاص ،مث رجعا بعد القتل :ضمنا ال ًٌدية كدل
(ويف

ً
القتل مباشرةن ،خبلفان للشافعي؛ لوجود
ييقتىص منهما؛ ألف القصاص جزاءي مباشرة القتل ،كدل يوجد منهما ي
ا١تكرىه(ُ).
القتل تسببان؛ فأشبو ى
وض ِم َن الفرعُ ابلرجوع) يعٍت :إذا شهد الفركع ،كقضى هبا القاضي ،مث رجعا يف ٣تلسو :ضمنا
( َ

ا١تشهود بو؛ ألف اٟتكم أضيف إذل أداء شهادهتم ،فيكوف التلف يمضافان إليهم( .ال أصلُوُ) يعٍت :ال
يضمن أصل الفركع(ِ) (بقولو" :ما أَ ْش َه ْدتُوُ على شهاديت") يعٍت :إذا رجع شهود األصل بعد القضاء
ً
ً
موجب
سبب
بشهود الفرع كقالوا" :دل تشهد شهود الفرع على شهادتنا"؛ ألنو دل يوجد من جهتهم ي
الضماف إلنكارىم اإلشهاد على شهادهتم ،كال يبطل القضاء؛ للتعارض بُت ا٠تربين ،فصار كرجوع
ت") أم :إذا قاؿ
الشاىدٓ ،تبلؼ ما قبل القضاء؛ ألهنم أنكركا التحميل كال بد منو (أو"أَ َش َه ْدتُوُ وغَلِطْ ُ
األصوؿ" :أشهدانىم كغلطنا":دل يضمنوا عند أيب حنيفة كأيب يوسف؛ ألف القضاء دل يقع بشهادهتم،
كإ٪تا كقع بشهادة الفركع .كعند دمحم :ضمنوا؛ ألف الفركع نقلوا شهادة األصوؿ ،فكأهنم حضركا كشهدكا،
مث حضركا كرجعوا (ّ).
ً
اإلتبلؼ الشهادةي القائمةي يف ٣تلس
سبب
(ولو َر َج َع
األصل والفرعُ :غُ ِّرَـ الفرعُ)؛ ألف ى
ُ
القاضي ،كذا يكًج ىد من الفرع ،فوجب الضما يف عليو.
(ُ) إذا شهد رجبلف على آخر ٔتا يوجب القتل ف يقتًل ،مث رجعوا عن الشهادة:
فعند الشافعي كأٛتد كأشهب من ا١تالكية :إف تعمدا الشهادة عليو لييػ ٍقتل كجب عليهم القتل ،كإف قاال" :أخطأان" فعليهما الدية.
كقاؿ اٟتنفية كا١تالكية :ال ٬تب القصاص ،بل الدية فقط.

انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ِْٗ .الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرج الكبَت ،ج ْ ص

ِٓٓ .النوكم ،روضة الطالبُت وعمدة ا١تفتُت ،ج ُُ ص ِّٗ .العمراين ،البياف يف مذىب اإلماـ الشافعي ،ج ُّ ص ّْٗ.
ابن قدامة ،ا١تغٍت ،ج ُْ ص َِٔ.

(ِ) ا١تثبت من نسخة (أ)  ،كيف نسخة (ب)" :الفرع".
(ّ) انظر :ا١ترغيناين ،مرجع سابق ،ج ٕ ص ْٓٗ.
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ابلرجوع ،ال شاى ُد
ُ
ب أصلي" أو "غَلِ َ
وقوؿ ِ
وض ِم َن ا١تزّكِي ُّ
ط فيها" ليس بشيءَ .
الفرع" :ك َذ َ
الش ِ
ض ِم َن شاى ُد اليم ِ
ُت ال َّ
رط إذا رجعوا.
اإلحصاف ،كما َ

ط فيها" ليس بشيء) يعٍت :دل يضمنوا؛ ألهنم ما رجعوا
( ُ
ب أصلي" أو "غَلِ َ
وقوؿ ِ
الفرع" :ك َذ َ
عن شهادهتم ،كإ٪تا شهدكا على غَتىم ابلرجوع كدل ييلتفت إذل قو٢تم؛ ألف القضاء ال ينتقض بقو٢تم كما
ال ينتقض برجوعهم.
ابلرجوع) عن التزكية عند أيب حنيفة؛ ألف اٟتكم ييضاؼ إذل الشهادة ،كالشهادة
وض ِم َن ا١تزّكِي ُّ
( َ
إ٪تا تصَت يحجةن ابلعدالة ،كالعدالةي إ٪تا تثبت ابلتزكية ،فصار يف معٌت ًعل ًة العًل ًة ،كما أف اٞتيٍرح سبب ا١توت
كالرمي سبب اٞتيٍرح ،كاٟتكم يضاؼ إذل ًعل ًة العًل ًة .كعند٫تا :ال يضمنوف؛ ألهنم أثنوا على الشهود خَتان
كما لو أثنوا على ا١تشهود عليو(ُ).
(ال شاى ُد اإلحصاف) يعٍت :لو شهدكا ابإلحصاف ،مث رجعوا:دل يضمنوا؛ أل ٌف اإلحصاف يف معٌت
العبلمة ،ألنو إذا ثبت كاف يم ًٌ
ط ،فلم يتعلق بو الوجود كالوجوب؛
عرفان ْتكم الزان ،فثبت أنو عبلمةه ال شر ه
اٟتكم ال ييضاؼ إذل ا١تظهر.
إذ ي

الش ِ
ض ِم َن شاى ُد اليم ِ
ُت ال َّ
رط)  -ابٞت ػًٌر( -إذا رجعوا) يعٍت :إذا شهدكا أنو قاؿ لعبده:
(كما َ

دخلت الدار فأنت يح ػر" كشهد آخراف بوجود الشرط  -أم الدخوؿ -كرجع الفريقاف بعد اٟتكم،
"إف
ى
ً
٭تصل ابإلعتاؽ كىم الذين أثبتوا
التلف إ٪تا
فضماف قيمة العبد على شهود اليمُت؛ ألهنم شهود العلة ،ك ي
ي
التلف أيضيف إذل ًعلتو دكف زكاؿ ا١تانع.
تلك الكلمة دكف الشرط؛ ألف الشرط مانع عن كجود اٞتزاء ،ك ي
فلو رجع شهود الشرط كحدىم ،فالصحيح :أهنم ال يضمنوف(ِ) ،نص عليو يف "الزايدات"(ّ) |،كهللا

أعلم|(ْ).

(ُ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص ْٕٗ.
(ِ) انظر :البابريت ،العناية شرح ا٢تداية ،ج ٕ ص ْٖٗ.

(ّ) كتاب "الزايدات" ﵀مد بن اٟتسن الشيباين (تُٖٗ:ىػ) ،تقدمت ترٚتتو ص ُٕ ،كانظر :البابريت ،العناية شرح ا٢تداية ،ج ٕ
ص ْٖٗ.
(ْ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).
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كتاب الوكالة
جاز التَّوكيل وىو تفويض الت ُّ ِ
ِ
كيل
َ
ُ
َّصرؼ إىل غ َِته ،وشرطُوُ أف ٯتل َكوُ ا١تُوّك ُل ويعقلَوُ الو ُ
ِ
كيل ِّ
التصرؼ،
يعقل ،وعبداً ٤تجوريْ ِن يف
ويقص َدهَّ ،
ُّ
اٟتر البال ِغ ،أو ا١تأذوف مثلَهما ،وصبيّاً ُ
فصح تو ُ
دوهنما
رجع حقوقو إىل ُموّكِلهما َ
وت ُ

(ُ)
كتاب الوكالة
َّصر ِ
ؼ إىل غ َِته)؛ ليقوـ ذلك الغَت ألجل الػ يم ًٌ
فوض (وشرطُوُ أف
جاز التَّوكيل وىو
تفويض الت ُّ
( َ
ُ
ٯتل َكوُ ا١تُوّكِ ُل) أم :شرط التوكيل أف يكوف ا١توٌكًل ٦تن ٯتلك التصرؼ .قيل :ىذا على قوؿ أيب يوسف
كيل ا١تسل ًم الذمي
كيل التصر ى
ؼ ،ك٢تذا جاز عنده تو ي
كدمحم ،كأما على قوؿ أيب حنيفة :فالشرط أف ٯتلك الو ي
ً
امتنع بعارض النهي(ِ).
بشراء ا٠تمر كا٠تنزير .كقيل :ا١تراد بو أف يكوف ا١توٌكل مالكان ألصل التصرؼ كإف ى
يقصد ٔتباشرة
جالب لو (ويقص َده) أم:
البيع
ى
ه
كيل) أبف يعقل أف ى
سالب ا١تلك ،كالشراءى
ي
(ويعقلَوُ الو ُ

كيل ىازالن ال يقع عن اآلمر.
ثبوت اٟتكم .احًتز بو عن ا٢تزؿ .كلو تصر ى
السبب ى
ؼ الو ي

كيل اٟتُِّر البال ِغ) كاف ينبغي أف ييقيًٌده ابلعاقل؛ ليحًتز بو عن اجملنوف فإف ككالتو غَت
( َّ
فصح تو ُ
ِ ِ
ً
يعقل ،وعبداً
جائزة ،كإ٪تا دل ييقيٌده؛ نظران للغالب ،كاجملنوف ي
اندر الوقوع (أو ا١تأذوف مثلَ ُهما ،وصبيّاً ُ
أىل للعبارة حىت ينفذ تصرفو إبذف الورل ،ككذا العبد حىت صح طبلقو كإقراره يف
٤تجوريْ ِن)؛ ألف الصيب ه
رجع حقوقو إىل ُموّكِلهما دوهنَما)؛ ألف يف إلزاـ العهدة على الصيب ضرران فيتعل يق
اٟتدكد كالقصاص (وت ُ
ً
لزـ العبد بعد العتق؛ ألف ا١تانع
أبقرب الناس إليو ،كىو من انتفع هبذا التصرؼ كىو ا١توٌك يل ،لكن العهدة ت ي

اكتفيت بو.
ت األى ٍمير إليو ىكٍكبلن ىكيككوالن فىػو ٍ
ضتيوي إليو ك ي
اسم للتوكيل كىو تفويض األمر ،يقاؿ :ىكك ٍل ي
(ُ) الوكالة :لغة :بفتح الواك ككسرىا :ه
كاصطبلحاً :إقامة اإلنساف غَته مقامو يف تصر و
ؼ معلوـ.
ىي
انظر :ا١تطرزم ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعرب ،مادة "ككل" ،ج ِ ص ّٖٔ .ابن ا٢تماـ ،فتح القدير ،ج ٕ ص ََٓ.
(ِ) انظر :البابريت ،العناية شرح ا٢تداية ،ج ٕ ص َُٓ .ابن ٧تيم ،البحر الرائق ،ج ٕ ص ِّٗ.
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كاف حق ا١توذل |ك| قد زاؿ ابلعتقٓ ،تبلؼ الصيب؛ ألف ا١تانع كاف حقو |كحقو|(ُ) ال يزكؿ ابلبلوغ.
قيد ٔتحجورين(ِ)؛ ألهنما إف كاان مأذكنُت فالعيهدة عليهما استحساانن ،كذا يف "ا٠تبلصة"(ّ).
ِ
ِ
كل ح ٍّق ،وال يلزـ ببل رضا ِ
خصمو.......... ،
ُ
ب ُك ِّل ما يعق ُدهُ بنفسو .واب٠تصومة يف ِّ

بنفسو) ىذا متعلق بقولو" :توكيل اٟتر" ،يعٍت :كل و
(ب ُك ِل ما يعق ُدهُ ِ
عقد جاز أف يعقده اإلنساف
ّ
بنفسو جاز أف يوٌكً ىل بو غَته .كمعٌت قولو" :بنفسو" أم أبىليتة نفسو على سبيل االستبداد .احًتز بو
عن توكيل الوكيل إذا دل أيذف لو ا١توٌكًل فإنو ال ٬توز؛ ألنو ال يتصرؼ فيما يكٌكًل بو يم ٍستىبً ٌدان.
ىذه القاعدة مطردة غَت منعكسة؛ إذ ال يقاؿ كل ما ال ٬توز أف يعقده اإلنساف بنفسو ال ٬توز
أف يوٌكًل بو غَته؛ ألف ا١تسلم ال ٬توز لو بيع ا٠تمر ،ك٬توز لو أف يوٌكًل الذمي عند أيب حنيفة.

فإف قلت :يرد على ىذه القاعدة ال ًٌذمي فإنو ٯتلكو ببيع ا٠تمر بنفسو كال ٬توز توكيل ا١تسلم
١تعٌت يف ا١تسلم كىو كونو منهيان عن اقًتاب(ْ) ا٠تمر ككاف ذلك أمران عارضان.
بذلك؟ قلت :عدـ اٞتواز ن

ِ
كل ح ٍّق) يعٍت :التوكيل إبثبات
بكل ما يعقده اإلنساف" (يف ِّ
(واب٠تصومة) معطوؼ على قولوًٌ " :

يلزـ) أم :التوكيل ببل رضا خصمو عند أيب حنيفة ،كقاال :يلزـ؛ ألف التوكيل حصل
كل حق جائز (وال ُ
حق ا١توٌكًل كىو اٞتواب أك ا٠تصومة فيلزـ ببل رضا ا٠تصم كالتوكيل ابلقبض .كلو :أنو
ٔتا ىو
خالص ًٌ
ي
مستحق عليو فبل ٯتلكو إال برضاه كاٟتوالة ابلديٍن .كا١توٌكًل
قصد هبذا التوكيل اإلضرار ٠تصمو فيما ىو
ى
إ٪تا يطلب ابلتوكيل أف يشتغل الوكيل ابٟتًيل ليدفع حق ا٠تصم عن ا١توٌكًل ،كفيو إضرار اب٠تصمٓ .تبلؼ

ضرر ابآلخر(ٓ).
التوكيل ابلقبض :فإف اٟتق ه
معلوـ بصفتو فبل يتصل هبذا التوكيل ه
غائب مسَتَة سفر أو مر ٍ
٣تلس اٟتكم ،أو ِ
حضور ِ
ٍ
للسفر أو
إالَّ ٔتوّكِ ِل
يد َّ
مريض ال ٯتُْ ِكنُوُ
ُ
َ
ا٠تروج.
تعتاد
ُ٥ت َّدرًة ال ُ
َ
(ُ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت يف الكل زايدة كردت يف نسخة (ب).
(ِ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "٤تجورين".

(ّ) راجع :الرازم ،خبلصة الدالئل يف تنقيح ا١تسائل ،ج ُ ص ِْٗ.
(ْ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "أمر".

(ٓ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٕ ص َٕٓ.َٖٓ-
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ِ
بغيبة موّكِلو .وحقو ُؽ ٍ
استيفاء ح ٍّد وقَػوٍد ِ
كيل إىل
الو
يضيفو
عقد
وإبيفائِو واستيفائِِو إالَّ يف
ُ
ُ
َ
ُ
ِ
وصلح عن إقرا ٍر يتعلَّق بو.............................................. ،
نفسو كبيع وإجارة
ٍ

ِ
ٍ
٣تلس اٟتكم) اب١تشي على قدميو ،أك ٯتكنو أف ٭تضر
حضور
(إالَّ ٔتوّكِ ِل
مريض ال ٯتُْكِنُوُ
َ
غائب مسَتَة سفر أو مر ٍ
ابلركوب ،كلكن يزداد مرضو (أو ِ
ا٠تروج) أٟتقوىا
تعتاد
يد َّ
للسفر أو ُ٥ت َّدرًة ال ُ
ُ
َ

اب١تريضة لعجزىا عن األداء ٟتيائها ،ففي ىذه األشياء يلزـ منو التوكيل ببل رضا خصمو طالبان كاف الوكيل
أك مطلوابن.
كا١تتأخركف قالوا :القاضي إذا علم من ا٠تصم التعنت ٠تصمو يف إابء الوكيل ال يٯت ًٌكنو من ذلك
قبل منو التوكيل إال برضا
كيقبل التوكيل .كإف علم من ا١توٌكًل
ى
القصد إذل اإلضرار بصاحبو يف التوكيل ال يي ي
خصمو ،كىو ا١تختار للفتول(ُ).
ِ
كيل أبداء اٟتقوؽ (واستيفائِِو) أم:
(وإبيفائو) معطوؼ على قولو" :بكل عقد" يعٍت :صح التو ي
ِ
استيفاء ح ٍّد وقَػوٍد ِ
بغيبة ُموّكِلو) عن ٣تلس اٟتكم؛ الحتماؿ العفو فقط هبذه
قبض اٟتقوؽ (إالَّ يف
َ
الشبهة .قيػيًٌد ابلغيبة؛ ألنو حاؿ حضرتو يستوىف.

ٍ
ِ
ٍ
وص ْل ٍح عن إقرا ٍر يتعلَّق بو) أم الوكيل.
كيل إىل نفسو كبي ٍع وإجارة ُ
(وحقو ُؽ عقد يُضيفوُ الو ُ
قيػيًٌد بو؛ ألف الصلح عن إقرا ور يكوف كالبيع فًتجع اٟتقوؽ إذل الوكيل كما يف البيع .كإ٪تا تعلقػ[ت]
ً
حق اٟتكم ،فراعينا
أصل يف العقد؛ ألف العقد يقوـ بكبلمو كانئب عن ا١توٌكل يف ًٌ
اٟتقوؽ ابلوكيل ألنو ه
جهة أصالتو يف تعل ًق اٟتقوؽ
ِ
ِ
ِ
وشفعة ما ابع
وٮتاصم يف عيبِو،
ب بثم ِن مشريِّو،
ا١تبيع ويَػ ْقبِ ُ
فيُسلّ ُم َ
ضوُ َ
وٙتن مبيعو ،ويُطالَ ُ
ُ
وىو يف ِ
مستح َّقاً.
ويرجع بثم ِن مشريِِّو
يده ،فإف سلَّ َموُ إىل آم ِرهِ فبل َر َّد إالَّ إبذنِو،
َ
ُ
يب و ٍ
كيل شراه.
للموّكِ ِل
ويثبت ُ
ُ
ا١تلك ُ
ابتداء ،فبل يُػ ْعتَ ُق قر ُ
ً


(ُ) انظر :السرخسي ،ا١تبسوط ،ج ُٗ ص ٖ .اٟتصكفي ،دمحم بن علي ،الدر ا١تختار شرح تنوير األبصار ،مطبوع مع حاشية ابن
عابدين ،ج ٔ ص ٗٓ.
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ِ
ضوُ) أم :الوكيل ابلشراء ا١تبيع (وٙتن ِ
ا١تبيع ويَػ ْقبِ ُ
مبيعو) أم يقبً ي
كيل ابلبيع ( َ
ضوي
َ
ى
(فيُسلّ ُم) الو ي
ب) -بفتح البلـ -أم الوكيل ابلشراء يكوف مطلوابن (بثم ِن مشريِّو) أم ما اشًتاه
الوكيل ابلبيع (ويُطالَ ُ
رم (يف ِ
ِ
ِ
يده) أم :يد الوكيل؛ ألف ال يكل من اٟتقوؽ.
(
ُ
وٮتاصم يف عيبو ،وشفعة ما ابع وىو) أم :ا١تش ًٌ
ِ
ِ
ويرجع بثم ِن مشريِِّو
(فإف سلَّ َموُ إىل آم ِره فبل َر َّد إالَّ إبذنو)؛ ألف ا١تلك كصل إذل مالكو ( ُ
ِ
مستح َّقاً) نصب على اٟتاؿ عن الضمَت يف "مشريًٌو" .يعٍت :يرجع الوكيل بثمن الذم شراه حاؿ كونو
ً
مستح ٌقان على البائع ال ا١توٌكًل.
ريب و ٍ
كيل َش َراه) اٞتملة صفة "ككيل" .قاؿ بعض
للموّكِ ِل
ويثبت ا١تِ ُ
( ُ
لك ُ
ابتداء ،فبل يُػ ْعتَ ُق قَ ُ
ً
ا١تشايخ :يثبت ا١تلك مث ينتقل عنو إذل ا١توٌكًل ،كىو ٥تتار الكرخي .كقاؿ بعضهم :يثبت ا١تلك للموكل
ابتداءن ،كإليو ذىب "صاحب ا٢تداية" كقاؿ :ىو الصحيح .ك٢تذا لو كاف ا١تشًتاة منكوحة الوكيل أك قريبو
ال يفسد النكاح ،كال يعتق عليو(ُ).

(ُ) انظر :البابريت ،العناية شرح ا٢تداية ،ج ٖ ص ُٔ .ُٕ-ابن ٧تيم ،البحر الرائق ،ج ٕ ص ِٓٓ.
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وحقو ُؽ ٍ
وصلح عن إنكار أو َدِـ َع ْمد ٍ
وعتق على ماؿ
عقد يضي ُفوُ إىل موّكِلِو كنكاح وخلع
ٍ
كيل زوج اب١ته ِر،
وكتابة وىبة وتص ّدؽ وإعارة وإيداع ورىن وإقراض تتعلّ ُق اب١توّكِل ال بو فبل
ُ
يطالب و ُ
كيل ِع ْر ٍ
س بتسليمها ،وببدؿ ا٠تلع.
وال و ُ
ِ ِ
يطالبوُ ابئعُوُ اثنياً.
دفع إليو َّ
صح ومل ْ
منع الثَّم ِن من ُموّك ِل ابئعو ،فإف َ
وللمشًتي ُ

(وحقو ُؽ ٍ
وصلح عن إنكار أو َدِـ َع ْمد ٍ
وعتق على ماؿ
عقد يضي ُفوُ إىل موّكِلِو :كنكاح وخلع
ٍ
وكتابة وىبة وتص ّدؽ وإعارة وإيداع ورىن وإقراض تتعلّ ُق اب١توّكِل ال بو) أم :ابلوكيل ،ففي ىذه
الصور الوكيل سفَته؛ ألف أحكاـ ىذه العقود إ٪تا تثبت ابلقبض ،فبل ٬توز أف يكوف الوكيل أصيبلن
ا﵀ل الذم يبلقيو القبضٓ ،تبلؼ الوكيل ابلبيع؛ ألنو يتعلق ابلعبارة كىي لو.
فيهػ[ػا]؛ ألنو أجنيب عن ًٌ
٤تض فبل ترجع إليو
حق ا١تدعى عليو ،فالوكيل سفَته ه
قيػيًٌد الصلح ابإلنكار؛ ألنو فداءه عن اليمُت يف ًٌ
اٟتقوؽ .ككذا لو ككلو ابالستعارة أك االرهتاف أك االستيهاب أك قىبوؿ الصدقة كالشركة كا١تضاربة فاٟتقوؽ
تتعلق اب١توٌكًل .كأما التوكيل ابالستقراض فبل يصح ،كال يثبت ا١تلك فيما استقرض للموٌكًل ،إال إذا بلغ
و
للمستق ًرض( .فبل
على سبيل الرسالة فيقوؿ" :أىٍر ىسلىٍت إليك فبل هف يستقرض كذا" فحينئذ يثبت ا١تلك ي
كيل ٍ
عرس بتسليمها) أم ال يلزـ ككيل ا١ترأة |أف|(ُ)ييسلًٌمها (وببدؿ
ُ
كيل زوج اب١ته ِر ،وال و ُ
يطالب و ُ
ا٠تلع) أم :تسليم بدؿ ا٠تلع ال يلزمو أيضان .ففي ىذه العقود ال بد من اإلضافة إذل موٌكًلو حىت لو
للموٌكًل.
أضافو إذل نفسو كقع النكاح لو ال ي
(وللمشًتي منع الثَّم ِن من موّكِ ِل ِ
ابئعو)؛ ألف حق القبض للوكيل ،كا١توكل كاألجنيب عن حقوؽ
ُ
ُ
يطالبوُ) أم :دل يطالب ا١تشًتم (ابئعو)
دفع إليو) أم :ا١تشًتم الثمن إذل موٌكًلو ( َّ
صح ومل ْ
العقد (فإف َ
كىو الوكيل (اثنياً) أم :دفعان اثنيان؛ ألنو بدؿ ملكو ،كاٟتق كصل إذل يمستى ًح ًٌق ًو.

(ُ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).
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ابب الوكالة ابلبيع والشراء
األمر بشر ِاء الطَّ ِ
الد ِ
دارىم كثَتة ،وعلى ا٠تب ِز يف قليل ٍة ،وعلى َّ
قيق يف
عاـ :على البُػ ِّر يف
َ
ُ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ ٍِ
ش َج ْه ُل جنسو
بكل حاؿ .وال ت ُّ
ّ
صح بشراء شيء فَ ُح َ
متوسطة ،ويف متخ ّذ الوليمة على ا٠تب ِز ِّ
والد ِ
قيق ،والث ِ
كالر ِ
نوع َّ
َّوب َّ
الدابّػ ِة كاٟتما ِر.....................
َّ
ابة وإف َّبُت ٙتنَو إالَّ إذا ذََك َر َ

ابب الوكالة ابلبيع والشراء
(األمر بشر ِاء الطَّ ِ
دارىم كثَتة) كىي عشرة .كلو اشًتل خربان أك دقيقان ال ٬توز
عاـ على البُػ ِّر يف
َ
ُ

على ا١توكل ،كيف "الفتاكل"" :ىذا يف عرفهم ،كأما يف عرفنا فالطعاـ ما ال ٯتكن أكلو من غَت إداـ
كاللحم ا١تطبوخ كا١تشوم ك٨توه"(ُ) ،فتنصرؼ الوكالة إذل ذلك دكف اٟتنطة كالدقيق كا٠تبز ،كالفتول على
قيق يف ِ
ىذا(ِ) (وعلى ا٠تب ِز يف قليل ٍ
ِ
َّ
متوس ِط ٍة) كىو ما بُت الثبلثة إذل
الد
وعلى
(
ثبلثة
كوف
ت
أف
كىو
)
ة
ّ
العشرة .يعٍت :من دفع إذل آخر دراىم كككلو أف يشًتم لو هبا طعامان فإنو يقع على البيػًٌر كدقيقو ،كالقياس

أف يتناكؿ كل مطعوـ؛ إلطبلؽ اإلسبلـ ،كما لو حلف ال أيكل طعامان .كجو االستحساف :أف الطعاـ
مىت ذيكر مقركانن ابلبيع كالشراء فإ٪تا ييراد بو البيػر كدقيقو ،ك٢تذا لو حلف ال يشًتم طعامان ال ٭تنث إال
ِ
الوليمة على ا٠تب ِز) يعٍت:
بشراء البيػًٌر كدقيقو ،كال عرؼ يف األكل ،فبقي على حقيقتو (ويف متخ ِّذ
|من|(ّ) أمر بشراء و
٤تموؿ على ا٠تبز ( ِّ
بكل حاؿ) أم سواء كاف ما أعطاه قليبلن أك
طعاـ للوليمة فهو ه
ِ ٍ
ِ
كالر ِ
قيق) فإنو
كثَتان( .وال ت ُّ
سوُ َّ
صح) الوكالة (بشراء شيء فَ ُح َ
ش َج ْه ُل) فاعل "فحش" جنسو (ج ْن ُ
ينتظم الذكور كاإلانث ،كالذكر كاألنثى من بٍت آدـ جنساف ٥تتلفاف كجهالةي اٞتنس مانعةه من االمتثاؿ
(والث ِ
َّوب َّ
والدابة وإف َّبُت ٙتنَو) "إف" للوصل .يعٍت :بتسمية الثمن ال تزكؿ اٞتهالة؛ إذ توجد ٔتا يسػ ًٌم ىي
ابطل (إالَّ إذا
كاحد من كل اٞتنس كال ييعرؼ مراد اآلمر ،كاألمر ٔتا ال يقدر ا١تأمور على االمتثاؿ بو ه
نوع َّ
الدابّػ ِة كاٟتما ِر) فإنو نوعه إضايف ابلنسبة إذل جنسو.
ذَ َك َر َ
(ُ) انظر :قاضيخاف ،فتاوى قاضيخاف ،ج ّ ص ّّ.

(ِ) انظر :اٟتصكفي ،الدر ا١تختار ،ج ٔ ص ّٔ.
(ّ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).
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كالشاةِ والبقر ،وبشر ِاء ٍ
ٍ ِ
جنسوُ ال صفتُوُ َّ
ٙتن َّ
شيء ُج ِه َل
الدا ِر وا١تَ َحلَّ ِةَّ .
أو َ
وصح بشراء عُل َم ُ
(ُ)
ِ
ٍ
ِ
ُت نوعاً .وبشر ِاء ْ ٍ
عُت ب َديْ ٍن لو على وكيلِو،
سوُ من وجو كالعبد ،وذُك َر نوعُوُ كالًتُّكي  ،أو َٙتَ ٌن َع َّ َ
ج ْن ُ
ىلك يف ِ
ويف غَت ع ٍ
يد الو ِ
آمرهُ فهو لو
ىلك عليو ،وإف َ
كيل َ
ُت إف َ
قبضوُ ُ

ٙتن َّ
الدا ِر) فإف الدار ملحقة ابٞتنس الفاحش جهالتو؛ ألهنا ٗتتلف ًبقل ًة ا١ترافق ككثرهتا،
(أو َ
فالوكالةي بشر ًاء |دا ور|(ِ) ال تصح ،فإف بُت الثمن أيٟتقت ّتهالة النوع فجازت (وا١تَ َحلَّ ِة) كا١تتأخركف قالوا:
ا﵀اؿ(ّ).
يف دايران ال ٬توز شراء الدار بدكف بياف ا﵀لة؛ ألهنا
ٗتتلف ابختبلؼ ًٌ
ي
ٍ ِ
جنسوُ ال صفتُوُ َّ
كالشاةِ والبقر) كإف دل يي ًٌبُت الثمن؛ ألف ىذه جهالة نوع
( َّ
وصح بشراء عُل َم ُ
فة كال ًسمن (وبشر ِاء ٍ
شيء ج ِهل ِج ْنسوُ من ٍ
الص ً
كىي يسَتة(ْ) فبل احتياج إذل بياف ً
وجو كالعبد) فإنو
ُ
ٌ
َ ُ
ٌ
أجناس ٥تتلفةه (وذُكِ َر نوعُوُ) معطوؼ على قولو:
معلوـ اٞتنس لكنو من حيث منفعة اٞتماؿ جعل كأنو
ه
ُت نوعاً) "عُت" على صيغة ا١تعلوـ صفةه لثمن.
" يج ًهل جنسو" (كالًتُّكي) كاٟتبشي كا٢تندم (أو َٙتَ ٌن َع َّ َ
يبُت الثمن ال يصح؛ ألنو
الثمن ي
ا١تعُت كاحدان من أنواعو ،كإف دل ًٌ
يعٍت :صح التوكيل بشراء عبد إف بُت ي
يشمل أنواعان.
(وبشر ِاء ْ ٍ
و
للموٌكًل على ككيلو.
بديٍن
عُت) أم :شيء يمعُت (ب َديْ ٍن لو على وكيلِو) أم ى
حاصل ي
ألف درىم فأمر أبف يشًتم هبا عبدان بعينو فاشًتاه جاز (ويف غَت ع ٍ
يعٍت :إذا كاف و
ُت)
لرجل على آخر ي
ى
ىلك يف ِ
يد الو ِ
ىلك
يعٍت :إف أمره أبف
كيل َ
يشًتم هبا عبدان غَت معُت فاشًتاه كاف مشًتاين لنفسو (إف َ
ى
قبضو ِ
آم ُرهُ فهو لو) كىذا عند أيب
عليو) يعٍت :إف ىلك العبد يف يد الوكيل ىلك على الوكيل (وإف َ ُ
الزـ لآلمر يف الوجهُت .كىذا بناءن على أف التوكيل ابلشرل إذا أيضيف إذل ىديٍ ون على
حنيفة ،كقاال :ىو ه
الوكيل ال يصح عند أيب حنيفة إذا دل يكن البائع أك ا١تبيع متعيًٌنان ،كعند٫تا :يصح= .

(ُ) يجعًلت ٚتلة "كذيكًىر نوعيوي كالًتكي" يف نسخة (ب) من ا١تنت ،كيف نسخة (أ) من الشرح ،كا١تثبت يف نسخة (ب) موافق للمطبوع.
(ِ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).
(ّ) انظر :ابن ٧تيم ،البحر الرائق ،ج ٕ ص َِٔ
(ْ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "سَتة".
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وبشر ِاء ِ
نفس ا١تأموِر من سيِّ ِدهِ إف قاؿ" :بِ ْعٍت نفسي لفبلف" ،فباع [وقع عن اآلمر] (ُ) ،فإف

يقل لفبلف َعتَ َق.
مل ْ


=
٢تما :أف الدراىم كالداننَت ال تتعيناف يف ا١تعاكضات عينان كانت أك ىديٍنان ،ك٢تذا لو اشًتل شيئان
مثل الديٍن ،كإذا دل يتعُت صار
ى
بدراىم على ا١تشًتم مث تصادقا أف الديٍن دل يكن دل يبطل الشراءي
ككجب ي
اإلطبلؽ كالتقييد سواء .كلو :أف ىذا التوكيل ابطل؛ ألنو حصل بتمليك الديٍن ًمن غَت ا١تشًتم ،كالنقود
تتعُت يف الوكاالت ،حىت لو قيد الوكالة ابلديٍن منها أك ابلعُت منها مث أسقط الديٍن أك ىلكػ[ت] العُت
البائع؛ ألف البائع ينتصب ككيبلن عن اآلمر ً
بقبض الديٍن؛
عند الوكيل بطلت الوكالةٓ ،تبلؼ ما لو ٌ
عُت ى
ألنو معلوـ ،فيصَت البائع قابضان لرب الديٍن أكالن ،مث يصَت قابضان لنفسو .ككذا إذا كاف ا١تبيع يمتعيًٌنان؛ ألف
يف ً
البائع .كإذا أيهبم البائع يصَت ٣تهوالن ،كاجملهوؿ ال يصلح
تعُت البائ ًع ،فصار كما لو ى
تعُت ا١تبي ًع ي
عُت ى
ككيبلن(ِ).
(وبشر ِاء) أم :يصح التوكيل بشراء ( ِ
نفس ا١تأموِر من سيِّ ِدهِ إف قاؿ) ا١تأمور ("بِ ْعٍت نفسي
رجل قاؿ لعبد" :اشًت رل نفسك من موالؾ" ،فقاؿ العبد ١تواله" :بعٍت نفسي
لفبلف" ،فباع) صورتو :ه

لفبلف بكذا" فباعو (وقع على اآلمر)؛ ألف العبد يصلح ككيبلن عن غَته ،كيف شراء نفسو من مواله؛ ألنو

أجنيب عن نفسو يف حكم ا١تالية ،كتلك ا١تالية ٤تل التملك فيصح التوكيل ،إال أف البائع إذا أراد أف ٭تبس
العبد حىت أيخذ الثمن دل يكن لو ذلك؛ ألف ا١تبيع إذا كاف يف الوكيل ابلشراء حاضران يف ٣تلس الشرل ال
يكوف للبائع حق اٟتبس؛ ألنو بنفس العقد يصَت يمػخلًٌيان بُت ا١تبيع كا١تشًتم فصار قابضان لو بنفس الشرل
يقل لفبلف َعتَ َق)؛ ألنو يصَت مشًتاين نفسو لنفسو فيكوف إعتاقان على ماؿ.
(فإف مل ْ
أبلف َدفَع إف قاؿ لسيِده" :اشًتيتُوُ ِ
ويف شر ِاء نفس اآلمر من سيِّ ِدهِ ٍ
ابعوُ َعتَ َق
لنفسو" ،و َ
ّ
َ
عليو ،فإف مل يػ ُقل ِ
يت عبداً لآلم ِر
لنفس ِو كاف لوكيلِو وعليو ٙتنُو
ُ
واأللف لسيِّده .فإف قاؿ" :اشًت ُ
َ ْ

(ُ) يجعًلت ٚتلة "كقع عن اآلمر" يف نسخيت (أ) ك (ب) من الشرح ،كينبغي أف تكوف من ا١تنت ،كىي كذلك يف ا١تطبوع من شرح
الوقاية ،لكن بلفظ "يقع عن اآلمر".
(ِ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٖ ص ٖٓ .ٓٗ-ابن ٧تيم ،البحر الرائق ،ج ٕ ص ِٕٔ.
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فمات" ،وقاؿ اآلمر" :بل لنفسك" ِ
َّمن ،وإالَّ فاآلمر .ولو
ُ
اآلمر الث َ
كيل إف كاف َدفَ َع ُ
ص ّد َؽ الو ُ
الرجوعُ ابلثَّم ِن على اآلم ِر َدفَػعوُ إىل ِ
ابئع ِو أو ال.
ُّ
َ

(ويف شر ِاء نفس اآلمر من سيِّ ِدهِ ٍ
٤تجور
أبلف َدفَ َع) اٞتملة صفة "ألف" .يعٍت :إذا ككل عب هد
ه
رجبلن بشراء نفسو لو من مواله أبلف درىم كدفعو إليو (إف قاؿ) الرجل (لسيِده" :اشًتيتُوُ ِ
لنفسو") أم:
ّ
العبد
نفسوي ًمن مواله فيلزـ ى
لنفس العبد (و َ
ابعوُ) مواله ( َعتَ َق عليو) ككالؤه للموذل ،فصار كأنو اشًتل ى
(ُ)
كسب عبده ،كذا يف "شرح اٞتامع
ألنو
؛
ألف أخر[ل]؛ ألف األلف ا١تدفوعػ[ػة] كانػ[ػت] ماؿ ا١توذل
ي
الصغَت"(ِ).
ِِ
العبد
يبُت للموذل أنو يشًتيو لنفسو (كاف لوكيلِو) أم :يكوف ي
(فإف مل يَػ ُق ْل لنفسو) أم :دل ًٌ
واأللف لسيِّ ِدهِ) أم :األلف الذم دفع
للمشًتم (وعليو ٙتنُو) أم :على ا١تشًتم ٙتن العبد كىي ألف (
ُ
العبد إذل األجنيب للموذل.

اشًتيت عبداً لآلم ِر فمات) العبد عندم" (وقاؿ اآلمر" :بل
(فإف قاؿ) ا١تأمور بشراء عبد ("
ُ
لنفسك" ِ
القوؿ
أمُت ادعى ا٠تركج عن العهدة فيكوف ي
َّمن)؛ ألنو ه
ُ
اآلمر الث َ
كيل إف كاف َدفَ َع ُ
ص ّد َؽ الو ُ
ص ًٌدؽ اآلمر؛ ألف غرضو الرجوع ابلثمن كاآلمر منكر فيكوف
قولىوي (وإالَّ فاآلمر) أم :إف دل يدفع الثمن ي
القوؿ قولو اتفاقان.
ي
كإف كاف العبد حيان كدل يكن الثمن منقودان :فالقوؿ لآلمر عند أيب حنيفة ،كعند٫تا :القوؿ
للمأمور؛ ألنو أخرب عما ٯتلك استيثاقىوى فصح كما يف ا١تعُت .كلو :أف الوكالة ال تتناكؿ موضع التهمة،
كىذا موضع التهمة ،فبل ييقبل قولوٓ ،تبلؼ ما لو كاف الثمن منقودان؛ ألان إ٪تا صدقناه ابعتبار الثمن =
ِِ
حبس ا١تبي ِع من آم ِرهِ لقبض ٙتنِو
ولو ُّ
الرجوعُ ابلثَّم ِن على اآلم ِر َدفَػ َعوُ إىل ابئعو أو ال .ولو ُ
يدهِ قبل ِ
ك يف ِ
ك على اآلمر ومل يسق ْط ٙتنُو ،وبعد َح ْب ِس ِو يسقط.
حبس ِو منو َىلَ َ
يدفع ،فإف َىلَ َ
وإف مل ْ
َ

(ُ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "للموذل".
(ِ) شركح اٞتامع الصغَت متعددة كما ال ٮتفى ،كدل يظهر رل تعيُت ا١تراد ابلشرح ىنا.

كأصل ا١تسألة يف :اللكنوم ،عبد اٟتي ،النافع الكبَت شرح اٞتامع الصغَت( ،كراتشي :إدارة علوـ القرآفُُُْ ،ىػ َُٗٗ -ـ)
ص َْٗ
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ألنو يدعي ا٠تركج عن األمانة فيتبعو حكم البيع ،كال ٙتن يف يده ىنا ،كا١تأمور بشراء و
عبد بغَت
=
أحاؿ ابلشراء على
عينو كما ٯتلك الشراء لآلمر ٯتلك الشراء لنفسو ،فلعلو اشًتاه لنفسو ،فلما دل يعجبو ى
(ُ)
و
ً
بعينو  -كالعبد حي -فالقوؿ
ا١توٌكل .ىذا يف شراء عبد غَت معُت  .كإف كاف مأموران بشراء عبد ٍ
للمأمور اتفاقان  )ِ(-سواء كاف الثمن منقودان أك غَت منقود-؛ ألف ا١تخرب بو يف التحقق كالثبوت يستغٍت
القوؿ لو .كإف كاف
عن اإلشهاد ،فييصدؽ ،كقولو ١تطل ىقتو" "راجعتيك" -كىي يف العدة -ككذبىتو كاف ي
العبد ميتان فاٟتكم فيو كما يف العبد الغَت ا١تعُت.
الرجوعُ ابلثَّم ِن على اآلم ِر) إذا فعل ما أيمر بدفعو إذل ابئعو ( َدفَػعوُ إىل ِ
ابئع ِو
(ولو) أم :للوكيل ( ُّ
َ

أو ال) أم :سواء دفع الوكيل الثمن إذل ابئعو أك ال.

ِ
يدفع) الثمن إذل ابئعو؛ ألنو
حبس ا١تبي ِع من آم ِره لقبض ٙتنِو وإف مل ْ
(ولو) أم :للوكيل ( ُ
ِِ
ك
حب ِس ِو منو) أم :من ا١توٌكًل ( َىلَ َ
كالبائع من ا١توٌكًل (فإف َىلَ َ
قبل ْ
ك يف يده) أم :ي
ا١تبيع يف يد الوكيل ( َ
للموٌكًل كليس على األمُت شيء
على اآلمر ومل يسق ْط ٙتنُو)؛ ألف ى
ا١تبيع أمانةه يف يد الوكيل؛ ألنو قبضو ي
ِِ
ا١تبيع من ا١توٌكًل فهلك يف يده يكوف مضموانن ضما ىف ا١تبيع
كيل ى
(وبعد َح ْبسو يسقط) يعٍت :إذا حبس الو ي
عند أيب حنيفة كىو أف يكوف مضموانن ابلثمن حىت إذا ىلك سقط الثمن قل أك كثر.

(ُ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٖ ص ِٓ .ابن ٧تيم ،البحر الرائق ،ج ٕ ص ِّٕ
(ِ) انظر :ا١ترغيناين ،مرجع سابق ،ج ٖ ص ّٓ.
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ِ
ُت شرا ُؤهُ ِ
كيل بشر ِاء ع ٍ
ٓتبلؼ ِ
وليس للو ِ
جنس َٙتَ ٍن ُِٝتّي ،أو بغ َِت النُّػ ُقود،
لنفسو ،فلو َش َرى
ِ ِِ
وقع لو ،وْتضرتِِو آلمره.
أو غَتُهُ أبم ِره بغيبتو َ

ِ
كيل بشر ِاء ع ٍ
(وليس للو ِ
بعينو ليس لو أف
ُت شرا ُؤهُ لنفسو) يعٍت :إذا ككل رجبلن بشراء شيء ٍ

اشًتيت ىذا الشيء لنفسي(ُ)".
يشًتيو لنفسو  -سواء نول عند العقد الشراء لنفسو أك صرح أبف قاؿ" :
ي
ىذا إذا كاف ا١توٌكًل غائبان ،فإف كاف حاضران كصرح الوكيل الشراء لنفسو يصَت مشًتاين لنفسو؛ ألنو عزؿ
نفسو ْتضرة ا١توٌكًل بتصريح الشراء لنفسو ،كذا يف "تتمة الفتاكل"(ِ) (ّ).

ِ
ِ
ٓتبلؼ ِ
سم نى فاشًتل ٓتبلؼ جنسو (أو
(فلو َش َرى
جنس َٙتَ ٍن ُٝتّي) يعٍت :إف كاف الثمن يم ٌ
سم نى فاشًتل بغَت النقود من ا١تكيل كا١توزكف (أو غَتُهُ) معطوؼ
بغ َِت النُّػ ُقود) يعٍت :لو دل يكن الثمن يم ٌ
على الضمَت ا١تستًت يف "شرل" كىو جائز لوقوع الفصل .أم :كشرل غَتي الو ً
كيل (أبم ِرهِ) أم :أبمر
ِِ
ً
وقع لو) أم :يكوف الشراء للوكيل األكؿ.
غَتهي (بغيبتو) أم :غيبة الوكيل ( َ
الوكيل أبف يوٌكل ى
(وْتضرتِِو آلمره) يعٍت :لو اشًتل الوكيل الثاين ْتضرة الوكيل األكؿ نفذ على ا١توٌكًل األكؿ؛ ألنو
إ٪تا رضي برأم الوكيل ابلشراء فقد حضر رأيو فلم يكن ٥تالفان .كيف "الفتاكل الصغرل"(ْ)" :إذا يكٌكًل
ابلطبلؽ كالعتاؽ فطلق األجنيب أك أعتق فأجاز الوكيل ال ٬توز ،ككذا لو ككل الوكيل رجبلن فطلق ال ٬توز
غَتهي يف
كإف كاف ٔتحضر الوكيل األكؿٓ ،تبلؼ الوكيل ابلبيع كالنكاح كا٠تيلع كالكتابة كاإلجارة فإذا ككل ى
فعل الثاين ْتضرة األكؿ ٬توز ،أك فىػ ىعل أجنيب ذلك فبلغ الوكيل كأجاز ٬توز"(ٓ).

(ُ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "لنفس".
(ِ) "تتمة الفتاكل" لػ٤ :تمود بن أٛتد بن عبد العزيز بن مازة البخارم ا١ترغيناين (ت ُٔٔ :ىػ) ،تقدمت ترٚتتو ص ّٖ.

(ّ) انظر :قاضي زاده ،مشس الدين أٛتد بن قودره ،نتائج األفكار يف كشف الرموز واألسرار ،فتح القدير( ،بَتكت :دار الفكر .د.
ت) ج ٖ ص ْْ.
(ْ) "الفتاكل الصغرل" لػ  :حساـ الدين عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة (تّٓٔ :ىػ) ،تقدمت ترٚتتو ص ِِٔ.

(ٓ) انظر :الشليب ،شهاب الدين أٛتد ،حاشية على تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق( ،القاىرة :ا١تطبعة األمَتية ببوالؽُُّْ ،ىػ)
ج ْ ص ِْٔ.
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(ُ)
ويف غ َِت َع ْ ٍ
ِ
ؼ
.
لو
ونوى
و
ق
أطل
أو
ه،
ر
آم
أضاؼ العق َد إىل ماؿ
ُت ىو للوكيل ،إالَّ إذا
ويبطل َّ
الص ْر ُ
َ
َ
ُ
ِ
ٔتفارقة الو ِ
األمر أخ َذهُ زي ٌد.
والسلَ ُم
َّ
كيل دوف آم ِره .فإف قاؿ" :بعٍت ىذا لزيد"َ ،
أنكر َ
فباعوُ ،ثَّ َ


ُت ىو للوكيل) يعٍت :إذا ككل رجبلن بشراء و
(ويف غ َِت َع ْ ٍ
عبد بغَت ىعٍينً ًو ،فاشًتل عبدان فهو للوكيل
أضاؼ العق َد إىل ِ
اشًتيت هبذه األلف اليت للم يوٌكًل" (أو أطل َقو) أم
ماؿ آم ِره) أبف يقوؿ" :
(إالَّ إذا
َ
ي
يت أبلف" كدل يقيده ٔتلك ا١توٌكًل (ونوى لو) أم :نول الشراء لآلمر |يكوف لآلمر|(ِ).
قاؿ" :اشًت ي
ِ
ٔتفارقة الو ِ
والسلَ ُم
ويبطل َّ
الص ْر ُ
ؼ َّ
كيل بعقد الصرؼ كالسلىم إذا ى
فارؽ صاحبىوي
( ُ
كيل) يعٍت :الو ي
العقد؛ ألنو ىو العاقد ،فمفارقتو ىكذا تيبطل عقده (دوف آم ِره) يعٍت :مفارقةي ا١توٌكً ًل ال
قبل القبض بطل ي
تيبطلو(ّ)؛ ألنو ليس و
بعاقد .ذكر "شيخ اإلسبلـ"(ْ)" :ىذا إذا كاف ا١توٌكًل غائبان ،كإف كاف حاضران يف
٣تلس العقد كاف ا١توٌكًل صارفان بنفسو ،فبل تيعترب مفارقة الوكيل"(ٓ).
أشًتم ىذا العبد ألجلو
(فإف قاؿ" :بِ ْعٍت ىذا لزيد") يعٍت :لو قاؿ ا١تشًتم" :أمرين زي هد أف
ى
األمر) أم :أنكر ا١تشًتم أف يكوف زي هد أ ىمىرهي ،فجاء
فباعو)
فبًعٍت ىذا العبد" ( َ
أنكر َ
صاحب العبد ( ُثَّ َ
ي
زيد فقاؿ" :أان أىىم ٍرتيوي" (أخ َذهُ زي ٌد) أم :أيخذ العبد من ا١تشًتم؛ ألف قولو" :بعٍت لزيد" إقر هار منو
ابلوكالة ،فإذا أنكر األمر بعده صار مناقضان ،كا١تناقض ال قوؿ لو.

(ُ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "مارل".
(ِ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).
(ّ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "تبطل".
(ْ) لقب شيخ اإلسبلـ يطلق على عدد من علماء ا١تذىب ،كا١تراد بو ىنا :بكر خواىر زاده (تّْٖ :ىػ) ،تقدمت ترٚتتو ص
ُِّ.
انظر :النقيب ،ا١تذىب اٟتنفي ،ج ُ ص َِّ .ابن ٧تيم ،البحر الرائق ،ج ٕ ص ِٓٔ.

(ٓ) انظر :البابريت ،العناية شرح ا٢تداية ،ج ٖ ص ّٔ.
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ِ
ومن ُوّكِ َل بشر ِاء َم ِّن ٍ
ٟتم بدرىم ،فشرى
فإف َ
ص َّدقَوُ ال أيخ ُذهُ إال أف يُسلّ َمو ا١تشًتي إليوَ .
ِ
ِ
أمر بشر ِاء عبدي ِن عينَػ ْ ِ
ٍ
ٍ
ُت ببل ِذ ْك ِر
بدرىم ٦تَّا يُباعُ َم ّّن
َمنَوين
بدرىم لَ ِزَـ موّكلُوُ َم ّّن بنصف د ْرَىم .فإف َ
أبلف وقيمتُػهما سواء ،فشرى أح َد٫تا ِ
َٙتَن فشرى أح َد٫تا ،أو بشرائهما ٍ
صح
أبقل َّ
بنصفو ،أو َّ
ُ
ِ
ا٠تصومة.
اآلخر بباقي الثَّمن قبل
وابألكث ِر ال ،إالَّ إذا شرى َ

آم ٍرهي بذلك" (ال أيخ ُذهُ) أم :دل يكن لو أف أيخذه؛ ألف إقرار
(فإف َ
ص َّدقَوُ) أم :إف قاؿ" :دل ي
ً
برده (إال أف يُسلِّ َمو ا١تشًتي إليو) كيكوف تسليم ا١تشًتم إذل زيد بيعان ابلتعاطي ،كالتسليم
ا١تشًتم ارتد ٌ
نقد الثمن.
على كجو البيع يكفي للتعاطي كإف دل يوجد ي
ٍ
ٍ
ومن ُوّكِ َل بشر ِاء َم ػ ِّن ٍ
بدرىم لَ ِزَـ موّكِلَوُ َم ػ ّّن
بدرىم ٦تَّا يُباعُ َمػ ػ ّّن
ٟتم بدرىم ،فشرى َمنَويْن
(َ
بنصف ِد ْرَىم) ىذا عند أيب حنيفة ،كعند٫تا :يلزـ ىمنىػ ىو ًاف بدرىم .قيد بقولو٦" :تا يباع ىم ػن درىم"؛ ألنو
لو اشًتل ٦تا ال يباع ىمػن بدرىم بل أبقل يكوف الشراء كاقعان للوكيل٢ .تما :أنو خالفو إذل خ وَت فصار كما
لو ككلو ببيع عبد و
أبلف فباعو أبلفُت .كلو :أف ا١تقصود ىو ا١تبيع ال الثمن كقد ككلو بشراء من ٟتم بدرىم
كدل أيمر ابلزايدة فلم تنفذ عليو الزايدة بل تنفذ على الوكيل(ُ).

أمر بشر ِاء عبدي ِن عينَػ ْ ِ
ُت ببل ِذ ْك ِر َٙتَن فشرى أح َد٫تا) جزاء ىذا الشرط قولو" :صح"
(فإف َ
أبلف وقيمتُػهما سواء ،فشرى أح َد٫تا ِ
(أو بشرائهما) أم :إف ككلو بشراء عبدين ( ٍ
أبقل
بنصفو ،أو َّ
ُ
صح)؛ ألف مطلق مقابلة األلف ابلعبدين  -كقيمتهما سواء -داللة على أنو ينقسم بينهما نصفُت،
َّ
فصار كأنو أمر بشراء كل كاحد ٓتمسمائة فقد كافق .كإف اشًتاه أبقل منهما فقد خالف إذل خ وَت
خبلؼ إذل ًٌ
شر (إالَّ إذا شرى
(وابألكث ِر :ال) يعٍت :إف اشًتاه أبكثر من ٜتسمائة دل يلزـ اآلمر ألنو
ه
ِ
ا٠تصومة) أم :قبل أف ٮتتصما؛ ألف غرضو ٖتصيل العبدين أبلف ،كقد
اآلخر بباقي الثَّمن قبل
َ
حصل.

(ُ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٖ ص ِْ .ابن ٧تيم ،البحر الرائق ،ج ٕ ص ِّٕ
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ِ
ِ
اآلمر ِ
آمرهُ" :بِنِ ْ ِ ِ
ٍ
اآلخر إف ساواه
صفو" ،فإف كاف أَلََفوُ ُ ُ
ص ّد َؽ ُ
وإف قاؿ":اشًتيتُو أبلف" ،وقاؿ ُ
ص ِّد َؽ اآلمر ،وإف ساواه ٖتالفا .وكذا يف ُم َّ ٍ
سم لو
يكن أَلََفوُ وساوى نص َفوُ ُ
وإالَّ فاآلمر .وإف مل ْ
عُت مل يُ ِّ
ِ
ا١تأمور -يف األظه ِر.
البائع
ٙتناً ،فشراه واختلفا يف ٙتنو -وإف َ
ص َّد َؽ ُ
َ

(وإف قاؿ ):يعٍت :إذا دفع إذل رجل ألفان كقاؿ" :اش ًًت رل عبدان" فاشًتاه ،فاختلفا ،فقاؿ ا١تأمور
ِ
ِ
آمرهُ" :بِنِ ْ ِ ِ
ً
ٍ
الصحاح"" :أىلىىفوي
صفو" ،فإف كاف أَلََفوُ اآلم ُر) أم أعطاه ألفان ،كيف " ٌ
("اشًتيتُو أبلف" ،وقاؿ ُ
[أيٍلًيفو] ابلكسر :أم أعطاه أىلٍفان"(ُ) (ص ِّ
قوؿ ا١تأمور إف كاف العبد
ؽ
د
القوؿ ي
اآلخر إف ساواه) يعٍت :ي
َ
ُ
ي
ُ
أمُت ادعى ا٠تركج عن عهدة األمانة ،كاآلمر يدعي لنفسو حق الرجوع على ا١تأمور
يساكم ألفان؛ ألنو ه
ٓتمسمائة ،كا١تأمور منكر ،كالقوؿ قولو (وإالَّ فاآلمر) يعٍت :إف دل يساك ألفان فالقوؿ لآلمر؛ ألنو خالف؛
و
و
يكن
إذ ا١تأمور بشراء عبد يساكم ألفان ال ٯتلك شراء عبد يساكم ٜتسمائة ،فيلزـ العبد ا١تأمور (وإف مل ْ
أَلََفوُ) أم :إف دل يدفع اآلمر إليو ألفان ،كاختلفا ،فقاؿ اآلمر" :اشًتيتىو ٓتمسمائة" ،كقاؿ ا١تأمور" :بل
ص ِّد َؽ اآلمر) فيلزـ العبد ا١تأمور إذا كانت قيمتو ٜتسمائة؛ للمخالفة
اشًتيتيو أبلف" (وساوى نص َفوُ ُ
(وإف ساواه ٖتالفا) يعٍت :إف كانت قيمتو ألفان يتحالفاف؛ ألهنما اختلفا يف مقدار ما ٬تب للوكيل على
ا١توٌكًل ،ك٫تا يف معٌت البائع كا١تشًتم كقد اختلفا يف مقدار الثمن ،فيجب التحالف ،مث ييفسخ البيع الذم
جرل بينهما.

(وكذا) أم :كذا اٟتكم كىو التحاليف (يف ُم َّ ٍ
رجل رجبلن أف
عُت مل يُ ِّ
سم لو ٙتناً) يعٍت :إذا أمر ه
ِ
ً
ا١تأمور" )-إف" ىذه
البائع
سم لو ٙتنان (فشراه واختلفا يف ٙتنو -وإف َ
ص َّد َؽ ُ
َ
يشًتم لو ىذا العبد كدل يي ٌ
ا١تأمورٖ :تالفا؛
البائع
للوصل .يعٍت :قاؿ اآلمر" :اشًتيتىو ٓتمسمائة" ،كقاؿ ا١تأمور" :أبلف" كصدؽ ي
ى
ألهنما اختلفا يف مقدار الثمن (يف األظه ِر) ىذا متصل بقولو "ككذا يف معُت" .إ٪تا قاؿ ىذا؛ ألف يف

ً
الصحاح ،فإف عُت ىذه الكلمة تكسر يف حاؿ
(ُ) اضطرت إلضافة كلمة [أيلفو] حىت يوافق ذلك ما ىو مذكور يف ا١تطبوع من ٌ
ا١تضارعة ال ا١تاضي ،يؤٌكًد ذلك ما ذكره الزبيدم يف "اتج العركس" ًمن أف الكلمة على كزف :ضرب.
راجع :اٞتوىرم ،الصحاح ،مادة "ألف" ،ج ْ ص ُُّّ .الزبيدم ،اتج العروس ،مادة "ألف" ،ج ِّ ص ِٖ.
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ً
ف ،بل القوؿ للمأمور مع اليمُت(ُ) .قاؿ "صدر الشريعة":
تصديق البائ ًع
صورة
ا١تأمور قد قيل :ال ٖتالي ى
ى
ص ًٌد ىؽ" يف ٚتيع ما ذيكر :التصديق بغَت ىحلًف) اىػ (ِ).
(ا١تراد بقولو " :ي

حاضر ييص ًٌدؽ ا١تأمور فصار
إ٪تا صار القوؿ للمأمور ىنا كفيما سبق لآلمر؛ ألف البائع ىنا
ه
لغو إف
تصادقهما كإنشاء البيع ،فيبطل االختبلؼ ،كثػمةى غائب فاعترب االختبلؼ .قلنا :تصديق البائع ه
يستوفً ًو فكذلك يف ا١توٌكًل؛ ألنو دل ٬ت ًر بينهما
استوىف الثمن؛ ألنو صار أجنبيان بعد استيفائو ،كإف دل ٍ
عق هد ،فبل ييعترب تصديقو فكاف األكؿ ىو الصحيح.

(ُ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٖ ص ٓٔ.
(ِ) راجع :صدر الشريعة ،شرح الوقاية ،ج ْ ص ُٕٓ
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فصل (يف البيع)
ِ
بيع الو ِ
بيع الو ِ
والع ْرض
كيل وشرا ُؤهُ ٦تَّن تُػ َر ُّد شهادتو لوُّ .
كيل بو ٔتا َّ
قل أو َكثُر َ
وصح ُ
ال يَص ُّح ُ

والنَّسيئة..................................................................... ،

فصل (يف البيع)

(ُ)

ِ
بيع الو ِ
كيل ابلبيع كالشراء ال ٬توز أف يعقد
(ال يَص ُّح ُ
كيل وشرا ُؤهُ ٦تَّن تُػ َر ُّد شهادتو لو) يعٍت :الو ي
مع ىمن ال تقبل شهادتو كأصولو كفركعو عند أيب حنيفة .كقاال٬ :توز بيعو ٔتثل القيمة إال ًمن عبده
أجنيبٓ ،تبلؼ العبد كا١تكاتب؛ ألف كسب
كمكاتبو؛ لتباين األمبلؾ كانقطاع ا١تنافع فعقده كعقده(ِ) مع ٌو
اضع التهمة
العبد ١تواله ،كلو حق ا١تلك يف كسب ا١تكاتب ،فتتمك ين التهمة ابلعقد معهما .كلو :أف مو ى
مستثناةه عن الوكاالت ،كيتهم ابلعقد مع ىؤالء؛ ألف كل ك و
احد منهم ينتفع ٔتاؿ اآلخر عاد نة ،ك٢تذا دل
تيقبل الشهادة فيما بينهم(ّ).
بيع الو ِ
والع ْرض والنَّسيئة) كإف كانت غَت معتادة
( ُّ
كيل بو) أم :ابلبيع (ٔتا َّ
قل أو َكثُػ َر َ
وصح ُ
و
البيع بغ و
نب
يتغابن الناس يف مثلو ك ي
كالتأجيل بتسعُت سنةن عند أيب حنيفة ،كقاال :ال ٬توز بيعيوي بنقصاف ال ي
فاحش كابلعر ً
و
ض ليس ٔتعتاد ،فبل ينصرؼ التوكيل إليو ،فبل يدخل ٖتت األمر ابلبيع ا١تطلق .كلو :أنو
أيًمر ببي وع و
ؼ عند
متعار ه
مطلق ،كقد أتى بو خاليان عن التهمة ،فيصح ،كالبيع ابلغنب الفاحش أك ى
ابلع ٍرض ى
اٟتاجة(ْ) .قيػيًٌد الوكيل ابلبيع؛ ألف الوكيل ابلشراء لو شرل ٔتا ال ييتغابن يف مثلو ال ٬توز.

(ُ) تقدـ تعريف البيع ص ٓٗ.
(ِ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) " كعقد".

(ّ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٖ ص ْٕ .ٕٔ-ابن ٧تيم ،البحر الرائق ،ج ٕ ص ُِِِٖٖ-
(ْ) انظر :ا١ترغيناين ،مرجع سابق ،ج ٖ ص ٕٕ .ابن ٧تيم ،مرجع سابق ،ج ٕ ص ِّٖ
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ضاع يف ِ
نصف ما وّكِل ِ
وبيع(ُ) ِ
يده ،أو
ببيعو ،وأخذه رىناً ،أو كفيبلً ابلثَّمن ،فبل
يضمن إف َ
ُ
ُ
ُ
َ
كيل بو ٔتثل القيمة ،وبزايدةٍ
قو ُـ بو ِّ
يتغابن فيها :وىي يُ ِّ
تَػ َوى ما على الكفيل .ويُقيَّ ُد شراءُ الو ِ
مقوـ
ُ

نصف ما وّكِل ِ
(وبيع ِ
ببيعو) معطوؼ على قولو" :بيع الوكيل" .يعٍت :إذا ككل رجبلن ببيع عبده
ُ
ُ َ
فباع نص ىفوي جاز عند أيب حنيفة ،وقاال :ال ٬توز إال أف يبيع النصف الباقي قبل أف ٮتتصما؛ ألهنما
(ّ)
(ِ)
البيع
أف
:
لو
ك
.
ا
معيب
الباقي
كيبقى
الثمن
نقص
ي
ذا
ف
أل
؛
معتاد
غَت
األشقاص
كبيع
،
العادة
اعتربا
ن
ي
ى
ي
ً
مطلق فيتناكؿ ًٌ
كبيع النصف قد يقع كسيلةن إذل االمتثاؿ أبف ال ٬تد من يشًتيو ٚتلةن
ه
ا١تتفرؽ كاجملتمع ،ي
فيحتاج إذل أف يي ًٌ
فرؽ(ْ).

ضاع
(وأخذه رىناً) أم :يصح أخذ الوكيل ابلبيع رىنان ابلثمن (أو كفيبلً ابلثَّمن ،فبل
يضمن إف َ
ُ
يف ِ
يده) أم :الرىن يف يد الوكيل (أو تَػ َوى ما على الكفيل) أبف مات ا١تكفوؿ عنو مفلسان ،مث مات
ا١تاؿ على الكفيل؛ ألف حق االستيفاء للوكيل ،كالرىن كالكفالةي يؤٌكً ً
داف
الكفيل أيضان مفلسان ،فىػتىػ ىول ي
ي
ً
كيل ابلقبض
االستيفاء فيملكها ،كا٢تالك يف يده كا٢تالك يف يد ا١توٌكل فبل يضمنٓ .تبلؼ ما إذا أخذ الو ي
رىنان أك كفيبلن فىػتىػ ىول :ضمن الوكيل؛ ألنو ال ٯتلك أخ ىذ الكفيل كالرىن.

(ويُقيَّ ُد شراءُ الو ِ
كيل بو) ابلشراء (ٔتثل القيمة) يعٍت :إ٪تا ٬توز شراء الوكيل ابلشراء إذا كاف ٔتثل
ٍ
مقوـ) أم :يدخل ٖتت تقوًن ًٌ
قو ُـ بو ِّ
غابن فيها :وىي ما يُ ِّ
ا١تقومُت .كالفرؽ أليب
القيمة (وبزايدة يُػتَ ُ
عجبو ً
ً
لغبلء
حنيفة بُت البيع كالشرل :أف التهمة ٘تكنت يف الوكيل ابلشراء ٞتواز أنو اشًتاه لنفسو ،فلمادل يي ٍ
الثمن أراد أف ي٭ت ًولو على اآلمر ،حىت لو كٌكًل بشر واء و
شيء بً ٍعينًو فاشًتاه بغ و
و
فاحش ينفذ على ا١توٌكًل؛
نب
ٌ
ي
ً
ألنو ال ٯتلك أف يشًتيو لنفسو ،كىذه التهمة منعدمةه يف الوكيل ابلبيع.

(ُ) يجعًلت كلمة "كبيع" يف نسخة (ب) من ا١تنت ،كيف نسخة (أ) من الشرح.
(ِ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) " اعترب".
(ّ) األشقاص ٚتع ًش ٍقص ،كىو القطعة من الشيء كالنصيب.
٣تمع اللغة العربية ،ا١تعجم الوسيط ،مادة "شقص" ،ص ْٖٗ

(ْ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٖ ص ٖٓ .ابن ٧تيم ،البحر الرائق ،ج ٕ ص ِٖٖ
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ِ
ِ
ِ
مبيع على وكيل ٍ
ث
بعيب َْ٭ت ُد ُ
ف شراءُ ُ
وتَػ َوقَّ َ
نصف ما ُوّك َل بشرائِو على ش َرى الباقي .ولو ُر َّد ٌ
(ُ)
ِ
أقر ٍ
٭تدث مثلُو ،ولزمو(ِ) ذلك.
بعيب ُ
كيل َّ
مثلُوُ أو ال ببيّنة أو نكوؿ أو إقرار َردَّه على آمره ،إالَّ و ٌ

نصف ما وّكِل بشرائِِو على شرى الباقي) يعٍت :إذا كٌكًل بشر واء و
عبد فاشًتل
(وتَػ َوقَّ َ
ف شراءُ
ُ ُ َ
ي
نصفو كثلثو ،يينظر :إف اشًتل الباقي قبل ا٠تصومة لزـ اآلمر ،كإال لزـ الوكيل .ىذا اٟتكم يف األشياء اليت
يف تبعيضها مضرةه كالعبد ك٨توه .كلو كٌكًل بشر ًاء و
شيء ليس يف تبعيضو مضرةه فاشًتل بعضو لزـ اآلمر.
ى
ي
أحد٫تا لزـ اآلمر.
ككذا لو ككلو بشراء عبديٍن فاشًتل ى
مبيع على وكيل ٍ
ث مثلُوُ أو ال ببيِّنة أو نكوؿ أو إقرار َردَّه على آمره)
بعيب َْ٭ت ُد ُ
(ولو ُر َّد ٌ
يعٍت :إذا أمر رجبلن ببيع و
عبد فباعو من و
رجل كسلمو كقبض الثمن أك دل يقبضو ،حىت كجد ا١تشًتم بو
ببينة أك ً
و
بقضاء و
إبابء ٯت و
ُت أك إبقرا ور من ا١تأمور :فلًلمأمور أف يردهي على اآلمر؛
عيبان ال ٭تدث مثلو ،فرده
ً
ً
حق الناس ،فيثبت بو
ألف البيًٌنةى حجةه يف ًٌ
العيب عند ا١توٌكل ،فينفذ الرد على ا١توٌكل .ككذا إف ردهي
ي
عيب ملك الغَت ،كا١توٌكًل ىو الذم أكقىػ ىعوي فيو،
كيل مضطر يف النكوؿ؛ ألنو ال يعرؼ ى
ابلنكوؿ؛ ألف الو ى
فكاف الرد عليو ردان على ا١توٌكًل.
ا١تبيع إبقرار الوكيل و
أقر ٍ
بعيب
بعيب ُ
كيل َّ
٭تدث مثلُو ،ولزمو ذلك) يعٍت :إف رد ا١تشًتم ى
(إالَّ و ٌ
بغَت قضا و
حق ًٌ
ا١تقر دكف غَته ،كىو غَت مضطر
الو
ا١تبيع
لزـ
:
ء
كيل؛ ألف إقراره حجة قاصرة فيظهر يف ًٌ
ي
ى
و
إليو؛ ألنو ٯتكنو السكوت كالنكوؿ .كإف رده و
بعيب ال ٭تدث مثلو  -كالرد بغَت قضاء :إبقراره  -لزـ
ا١توٌكً ىل ببل خصومة يف ركاية؛ ألهنما فعبل أبنفسهما عُت ما فعلو القاضي لو ترافعا إليو؛ ألف الرد حق
متعيًٌػ هن يف ىذا ،فإذا تعُت الرد صار تسليم ا٠تصم كتسليم القاضي سواءن .كيف عامة الركاايت :ليس لو

(ُ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) " رد".
(ِ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) " لزـ".
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فإف ابع نَساء(ُ) فقاؿ ِ
ص ِّد َؽ اآلمر .ويف
ك بنقد" ،وقاؿ الوكيل" :
آم ُره" :أَ َم ْرتُ َ
َ
أطلقت"ُ ،
َ ًَ
ٍ
ٍ
ؼ ِ
وديعة
ورد
أحد الوكيلُت وح َدهُ فيما ُوّكِبل بو ،إالَّ يف
ا١تضار ِبة
تصر ُ
ا١تضارب .وال ُّ
يصح ُّ
خصومة ِّ
ُ
ِ
ٍ
وطبلؽ ٍ
يعوضا.
وقضاء َديْ ٍن،
وعتق مل َّ

أف ٮتاصم ا١توٌكًل ،بل يلزـ الوكيل؛ ألف الرد ثبت ابلًتاضي فصار كالبيع اٞتديد ،كال نسلًٌم أهنما

عُت ما فعلو القاضي ،ككيف فعبل كللقاضي كاليةه دكهنما ؟!  ،كذا يف "الكايف"(ِ).
فعبل ى
(فإف ابع نَساء فقاؿ ِ
ك بنقد") يعٍت :إذا قاؿ ا١توٌكًل
آم ُره" :أَ َم ْرتُ َ
َ ًَ
و
و
أطلقت") أم " :أىىمرتٍت ببيعً ًو كدل تقل
بنسيئة" (وقاؿ الوكيل" :
َ
بنقد فبعتىوي

القوؿ لو.
األمر ييستفاد من جهتو ،فكاف ي

لوكيلو" :أىىمرتيك ببي ًع عبدم
ص ِّد َؽ اآلمر)؛ ألف
شيئان" ( ُ

ِ
ا١تضارب) صورتو :دفع إذل رجل ماالن مضاربةن ،فاختلفا ،فقاؿ رب
ص ًٌدؽ (
ُ
(ويف ا١تضاربة) ي
ا١تاؿ" :أىمرتيك أف تبيع و
قوؿ
بنقد" ،كقاؿ ا١تضارب" :أعطيتىٍت ا١تاؿ مضاربةن كدل تقل شيئان"،
فالقوؿ ي
ي
ى
ً
ودع كي ً
بضع كيوٌكًل ،كتصح ا١تضاربة عند
األصل يف ا١تضاربة
ا١تضارب؛ ألف
ي
اإلطبلؽ ،أال ترل أف لو أف يي ي
ى
اإلطبلؽ كيثبت اإلذف عامان ،فكاف القوؿ ١تن ٘تسك ابألصلٓ .تبلؼ الوكالة؛ ألف اإلطبلؽ كالعموـ
فيها ليس أبصل حىت ال ي ً
ودع كال يوٌكًل.
ي

و
ِ
تصر ُ ِ
اج فيو إذل الرأم
(وال ُّ
يصح ُّ
ؼ أحد الوكيلُت وح َدهُ فيما ُوّكبل بو) ىذا يف تصرؼ ي٭تتى ي
ٍ
خصومة) فإف ألحد٫تا أف يٮت ً
اص ىم بدكف اآلخر إال أنو إذا انتيه ىي إذل قبض
كالبيع كا٠تلع ك٨تو٫تا (إالَّ يف
ِ
ورد ٍ
ٍ
وطبلؽ ٍ
يعوضا) أم :طبلؽ
وقضاء َديْ ٍن،
وديعة
وعتق مل َّ
قبض أحد٫تا حىت ٬تتمعا ( ِّ
ا١تاؿ ال ٬توز ي
زكجتو كعتق عبده بغَت و
اج فيها إذل الرأم.
عوض فإف ألحد٫تا أف ينفرد فيها؛ ألف ىذه األشياء ال ي٭تتى ي

(ُ) يف نسخة (أ) ك (ب)" :نسيا" ،كا١تثبت موافق للمطبوع.
(ِ) الكايف عند اإلطبلؽ ىو" :الكايف شرح الوايف" ،كبل٫تا لػ :أيب الربكات حافظ الدين النسفي (تَُٕ :ىػ) ،لكنو ٥تطوط،
كا١تسألة مذكورة يف :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٖ ص ُٗ.ِٗ-
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ِ
ِِ
ٍ
كيل و ٍ
كيل
كيل إالَّ إبذف آم ِره أو بقولو لوْ " :
اعمل برأيك" ،فإف وَّك َل إبذف كاف الثَّاين و َ
وال تو ُ
األوؿ .وإف وَّكل ببل ٍ
ِ
وينعزالف ِ
إذف فعق َد
األوِؿ ال الثَّاين ،وال ينع ِز ُؿ بعزلِ ِو أو ٔتوتِو،
ٔتوت َّ
ا١توّكِ ِل َّ
يصح بيع ٍ
ٍ
وأجاز ىو ،أو كا َف َّ
مكاتب أو
عبد أو
األوؿ ،أو بغيبتِ ِو
قد َر الثَّمن َّ
الثَّاين عن َد َّ
َ
صح .وال ُّ ُ
ماؿ صغ َِتهِ
ِ
ا١تسلم أوشراؤه.
ذمي َ
ِّ


كيل و ٍ
ؼ أحد الوكيلُت" .يعٍت :ال يصح للوكيل أف
كيل) ىذا معطوؼ على قولو" :تصر ي
(وال تو ُ
ِ
ِِ
ً
ً
اعمل برأيك") يعٍت :إال أف أيذف ا١توٌكًل أك يقوؿ
يوٌك ىل ى
غَته فيما يكٌكل بو (إالَّ إبذف آم ِره أو بقولو لوْ " :
ً
ٍ
َّ
األوِؿ
كيل ا١توّكِ ِل َّ
غَتهي إبذف ا١توٌكل (كاف الثَّاين و َ
كيل ى
لو" :اعمل برأيك" (فإف وك َل إبذف) أم :ككل الو ي
كيل األكؿ (وال ينع ِز ُؿ بعزلِ ِو أو ٔتوتِو) أم :ال ينعزؿ الوكيل
كيل الثاين ك ى
ال الثَّاين) يعٍت :ال يكوف الو ي
ِ
وينعزالف ِ
األوؿ) أم :بعزؿ ا١توٌكًل.
الثاين بعزؿ الوكيل (أو ٔتوتِو،
ٔتوت َّ

(وإف وَّكل ببل ٍ
األوؿ) أمْ :تضرة الوكيل
إذف) أم :ككل بغَت إذف يموٌكًلو (فعق َد الثَّاين عن َد َّ
ؼ الثاين (أو
األكؿ (أو بغيبتِ ِو) أم :غيبة الوكيل األكؿ فبلغ خربه (فأجاز ىو) أم :الوكيل األكؿ تصر ى
كا َف َّ
قد َر الثَّمن) يعٍت :قدر الوكيل األكؿ الثمن للثاين فعقد بغيبتو (صح)؛ ألف ا١توٌكًل إ٪تا كاف راضيان
برأم الوكيل األكؿ كقد يكًجد رأيو يف الصورتُت.
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ماؿ صغ َِتهِ ا١تُ ِ
الشراء ٔتالو؛ إذ
مي َ
سلم أوشراؤه) أمًٌ :
(وال يص ُّح ُ
بيع عبد أو مكاتَب أو ذ ٍّ
العبد كالكافر ال كاليةى ٢تما يف ماؿ صغَته ا١تسلم| ،كهللا أعلم|(ُ).

(ُ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).
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ابب الوكالة اب٠تصومة والقبض
اب٠تصومة القبض عن َد الث ِ
ِ
كيل ابلتَّقاضي يف ظاى ِر اٞتواب ويُفىت ِ
َّبلثة كالو ِ
للو ِ
بعدـ
كيل
ُ
كيل ِ
قبضهما اآلف .وللو ِ
بقبض َّ
الديْ ِن ا٠تُصومةُ

ابب الوكالة اب٠تصومة والقبض
اب٠تصومة القبض عن َد الث ِ
ِ
(للو ِ
َّبلثة) أم :عند أيب حنيفة كأيب يوسف كدمحم ،خبلفان لزفر .لو:
كيل
ُ

كيل إب٘تاـ ذلك
كيل ابلشيء ك ه
كيل هبا ككيبلن بو .كلنا :أف الو ى
أف القبض غَت ا٠تصومة فبل يكوف الو ي
الشيء ،كإ٘تامو يكوف ابلقبض؛ إذ ا٠تصومة قائمةه ما دل يقبض(ُ)( .كالو ِ
كيل ابلتَّقاضي) أمٔ :تطالبة
واب) متصل ابلوكيل ابلتقاضي (ويُفىت ِ
الديٍن (يف ظاى ِر اٞت ِ
بعدـ قبضهما اآلف) يعٍت :الفتول على قوؿ
يؤمن على ا١تاؿ(ِ).
يؤمن على ا٠تصومة ى
زفر يف ىذا الزماف؛ لظهور ا٠تيانة يف الوكبلء ،فليس كل ىمن ى

كيل ِ
(وللو ِ
بقبض َّ
الديْ ِن ا٠تصومةُ) عند أيب حنيفة حىت لو أقاـ ا١تدعى عليو البيًٌنةى أف رب ا١تاؿ
استوىف منو أك أبرأه تيقبل بيًٌنتو .كقاال :ال يكوف خصمان(ّ).

األصل أف التوكيل إذا كقع ابستيفاء عُت ح ًٌقو دل يكن ككيبلن اب٠تصومة؛ ألف التوكيل كقع ابلقبض
ال غَت ،كإذا كقع ابلتملك كاف ككيبلن اب٠تصومة؛ ألف التملك إنشاء تصرؼ كحقوؽ العقد تتعل يق ابلعاقد
ككاف خصمان فيها ،كإذا ثبت ىذا ،قاال :الوكيل بقبض الدي ًن ككيل ابس ً
تيفاء ع ً
ُت ح ًٌقو يحكمان ،ك٢تذا لو
ٍ
ه

ط يحكمان حىت كاف
أحد الشريكُت شيئان من الديٍن كاف لآلخر أف ييشاركو فيو ،كمعٌت التملك ساق ه
قبض ي
لو أخ يذه ببل و
=
ينتصب خصمان كما يف الوكيل بقبض العُت.
قضاء كال رضاء كال
ي
ي

(ُ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٖ ص َُٔ .َُٕ-ابن ٧تيم ،البحر الرائق ،ج ٕ ص َِّ
(ِ) كقيل :يرجع إذل عرؼ التجار كبو ييفىت.

انظر :ا١ترغيناين ،مرجع سابق ،ج ٖ ص َُٕ .ابن عابدين ،دمحم أمُت ،منحة ا٠تالق على البحر الرائق ،مطبوع هبامش :البحر

الرائق ،ط ُ (بَتكت :دار الكتب العلميةُُْٖ ،ىػ ُٕٗٗ -ـ) ج ٕ ص َِّ.

(ّ) انظر :ا١ترغيناين ،مرجع سابق ،ج ٖ ص َُٗ فما بعدىا .ابن ٧تيم ،مرجع سابق  ،ج ٕ ص َّْ
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بقبض ٍ
حجةُ ذي ِ
عبد َّ
اليد على الوكيل ِ
ابعوُ منو،
ال لِلَّذي
قاـ َّ
أف موّكِلَوُ َ
ُ
يقبض العُت ،فلو َ
كيل نَػ ْق ِل ا١ترأةِ
ص ُر ي ُد و ِ
ص ُر يَ ُدهُ وال ُ
حضر الغائب ،كما تَػ ْق َ
تَػ ْق َ
يثبت البيعُ ،
فتقاـ اثنياً على البي ِع إذا َ
ِ
والعبد ببل ٍ
٭تضر الغائب.
طبلؽ وعتق لو قامػ[ت] َّ
حجتُهما عليو حىت َ

كيل ابلتملك؛ ألف الديوف تيقضى أبمثا٢تا ال أبعياهنا؛
=
كقاؿ أبو حنيفة :الوكيل بقبض الديٍن ك ه
ألف ا١تقبوض ليس ً
ٔتلك للموٌكًل بل ىو بدؿ ح ًٌقو إال أف الشرع جعل طريقان لئلستيفاء فانتصب خصمان
ى
كالوكيل ابلشراء ،كأما الوكيل بقبض العُت فليس بو و
كيل اب١تبادلة فصار أمينان ٤تضان كرسوالن فلم تتعلق
اٟتقوؽ ابلقابض ،فبل ينتصب خصمان.
ِ
يقبض العُت) يعٍت :ال يكوف الوكيل بقبض العُت ككيبلن اب٠تصومة.
(ال للَّذي ُ

(فلو قاـ ح َّجةُ ذي ِ
اليد) أدخل ا١تصنف فاءى التعقيب؛ ألف ىذه ا١تسألة من فركع أف الوكيل
َ ُ
بقبض ٍ
عبد َّ
بقبض العُت ىل ىو ككيل اب٠تصومة أـ ال؟ (على الوكيل ِ
ص ُر يَ ُدهُ
أف موّكِلَوُ َ
ابعوُ منو ،تَػ ْق َ
يثبت البيع) يعٍت :من ككل ككيبلن بقبض و
عبد لو عند آخر كغاب ،فأقاـ ذك اليد بيًٌنتو أنو اشًتاه ًمن
وال ُ
ى
الذم ككلو ابلقبض :دل تيقبل بيًٌنتو قياسان حىت ال ٬تب التوقف؛ ألهنا قامت على غَت خص وم ،كيف
األمر حىت ٭تضر ا١توٌكً يل،
االستحساف يتوقف ( ُ
فتقاـ اثنياً على البي ِع إذا َ
حضر الغائب) يعٍت :ييوقىف ي
ً
عوا؛ ألف البيًٌنة قامت على شيئُت :على البيع كعلى قصد يد الوكيل؛
فإذا حضر أعادكا البيٌنة على ما اد ٍ
حق قصر يد الوكيل قامت على ا٠تصم فتيسمع
حق زكاؿ ا١تلك قامت البيًٌنة ال على خصمو ،كيف ًٌ
ففي ًٌ
حق إزالة ملك ا١توٌكًل؛ كما لو أقاـ البيًٌنة أف ا١توٌكًل عزلو
حق قصر يد الوكيل كدل تيسمع يف ًٌ
ىذه البيًٌنة يف ًٌ
عن الوكالة فإهنا تيقبل يف قصر يده.
كيل نَػ ْق ِل ا١ترأةِ
ِ
والعبد ببل ٍ
ص ُر ي ُد و ِ
طبلؽ وعتق) يعٍت :إذا جاء رجل فقاؿ" :أان ككيل
(كما تَػ ْق َ
زو
العبد على
يد الغائب بنقل امرأتو كعبده إذل موضع كذا" ،فأقامت ا١ترأة البيًٌنة على أف موٌكًلو طلقها ،ك ي
حجتُهما عليو) أم :على
قصر يد الوكيل ًمن غَت أف يثبت الطبلؽ أك العتق (لو قامػ[ت] َّ
أنو أعتقو تي ى
٭تضر الغائب) متعلق بقولو" :ببل طبلؽ كعتق" .يعٍت :ال يقع
كل كاحد من طبلؽ كعتق (حىت
َ
الطبلؽ كالعتق حىت ٭تضر الغائب فإذا حضر ،كأي ًعيد[ت] البػيًٌػنة عليو يقع.
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وصح إقر ُار الو ِ
كيل اب٠تصومة عند القاضي................................ ،
َّ
وصح إقر ُار الو ِ
كيل اب٠تصومة عند القاضي) أبف كاف ككيل ا١تدعي فأق ػر ببطبلف اٟتق ،أك كاف
( َّ

ككيل ا١تدعى عليو فأق ػر بلزكـ اٟتق عليو .كإ٪تا صح إقراره؛ ألف ىذا التوكيل صحيح فيدخل ٖتتو ما ىو
٦تلوؾ لو قطعان ،كا١تملوؾ لو قطعان مطلق اٞتواب ال جواب مقيد كىو اإلنكار؛ ألنو إذا عرؼ أف ا١تدعي
٤تق ال ٯتلك اإلنكار شرعان ،كتوكيلو ٔتا ال ٯتلك غَت جائز شرعان ،على أف ا٠تصومة حراـ ،كالتوكيل
ابٟتراـ حراـ ،فحملناىا على اٞتواب ا١تطلق ٣تازان.
ِ
رب ِ
كيل ِ
ا١تاؿ كفيلَوُ ِ
ومص ِّد ُؽ التو ِ
وعند غ َِته ال .كتو ِ
بقبض دينِ ِو
بقبض ما لو على
كيل ِّ
ا١تكفوؿ عنوُ .
إ ْف كاف غرٯتاً أ ُِم َر بدف ِع َديْنِ ِو إىل الوكيل ،ثَّ إف َّ
ورجع بو على
كذبَوُ
دفع الغرميُ إليو اثنياًَ ،
الغائب َ
ُ
الو ِ
ضاع ال
كيل فيما بقي ،وفيما َ

(وعند غ َِته :ال) يعٍت :لو أقر يف غَت ٣تلس القاضي ال يصح؛ ألف التوكيل يتناكؿ جواابن يسمى

خصومة حقيقة أبف أنكر ،ك٣تازان أبف أقر ،كاإلقرار يف ٣تلس القاضي يسمى خصومة ٣تازان؛ ألنو خرج يف
ً
فسمي ابٝتها كما قاؿ هللا  -تعاذلَ  :-و َج َزاءُ َسيِّئَ ٍة َسيِّئَةٌ ِمثْػلُ َها.)ُ( 
مقابلة ا٠تصومة ٌ
رب ِ
ِ
(كتو ِ
بقبض) متعلق ابلتوكيل (ما لو) "ما"
ا١تاؿ كفيلَوُ
كيل) أم :كما ال يصح توكيل ( ِّ
ِ
ا١تكفوؿ عنو)؛ ألف الوكيل ىمن يعمل لغَته ،كلو صح ىذا
موصولة .أم :بقبض ما حصل لو (على
لصار الوكيل عامبلن لنفسو يف إبراء ذمتو عن ا١تطالب فبطلت الوكالة لعدـ ركنها.
فإف قيل :الدائن إذا ككل ا١تديوف إببراء نفسو عن الدين يصح -نص عليو يف "اٞتامع"(ِ) -مع
ساع يف إبراء نفسو؟ قلنا :إ٪تا صح ٙتنو؛ ألنو ٘تليك ،ال ألنو توكيل ،كما يف قولو" :طلًٌقي
أف ا١تديوف و
نفسك".

(ُ) سورة الشورل ،جزء من آية رقم.َْ :

(ِ) راجع :الشيباين ،دمحم بن اٟتسن ،اٞتامع الكبَتٖ ،تقيق :أبو الوفاء األفغاين ،ط ُ (حيدرآابد الدكنُّٓٔ :ىػ) ،ص ُّٕ.
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كيل ِ
ومص ِّد ُؽ التو ِ
بقبض) مبتدأ خربه اٞتملة الشرطية كىي قولو (إف كاف غرٯتاً) يعٍت :إذا ادعى
(ُ
ً
الغائب يف ً
قبض ىديٍ ًنو فصدقو الغرًني (أ ُِم َر بدف ِع دينِ ِو إىل الوكيل)؛ ألنو أق ػر على نفسو (ثَّ إف
كيل
أنو ك ى
َّ
كيل ( َدفَ َع الغرميُ إليو) أم :الديٍ ىن إذل رب الديٍن
كذبَوُ
الغائب) يعٍت :إذا حضر رب الديٍ ًن فكذ ى
ُ
ب الو ى
ؤمر بقضاء الديٍن؛ ألف الوكالة ثبتت كدل يثبت اإليفاء ٔتجرد دعواه
(اثنياً) ككذا إذا ادعى الغرًني اإليفاء يي ى
فبل تيؤخر حصتو .كللغرًن أف ي٭تلًٌف رب الديٍن أبنو "ما قبض ًمن فبلف بن فبلف الفبلين ىذا ا١تاؿ أبمره
كككالتو" ،كال ييستحلف الوكيل "اب﵁ ما يعلم أف الطالب قد استوىف الديٍن"؛ ألف النيابة ال ٕترم يف
األٯتافٓ ،تبلؼ الوارث حيث ٭تلف على العلم؛ ألف اٟتق يثبت للوارث فكاف اٟتالف بطريق األصالة ال
ورجع بو) أم :الغرًني ابلديٍن (على الو ِ
كيل فيما بقي) إف حلف رب الديٍن؛ ألف غرض الغرًن =
النيابة ( َ
دفعو ،أو دفع إليو على ِّ ِ
ض َّمنَوُ عند ِ
ودعاً مل
إالَّ إذا كاف َ
غَت مص ِّد ٍؽ وكالَتَو .وإف كاف ُم َ
َ
ادعائو َ
يؤمر بدفْ ِعها إليو ،ولو قاؿ" :تركها ِ
صدقو أ ُِم َر َّ
ا١تودعُ مَتااثً يل" ف َّ
شراءَ منو
ابلدف ِع إليو ،ولو ادَّعى ال ِّ
ُ ْ

مل يؤمر.


ضاع :ال) يعٍت :إف ىلك يف يد
=
من الدفع إذل الوكيل أبف تربأ ًذمتو من الديٍن كدل ٭تصل (وفيما َ
الوكيل ببل ٌو
تعد منو ال يرجع عليو شيء؛ ألنو بتصديقو كاف مع ًًتفان أبف قبضو حق فبل يرجع عليو بعد
زكالو.
ض َّمنَوُ عند ِ
دفعو) ىذا استثناء من قولو" :كفيما ضاع :ال" .صورة التضمُت أف
(إالَّ إذا كاف َ
يقوؿ الغرًني للوكيل" :نعم أنت ككيل كلكن ال ىآم ين أف ٭تضر الطالب ك٬تحد ككالتك كأيخذ مٍت اثنيان
كيصَت ذلك ىديٍنان رل عليو ،فهل أنت كفيل عنو ٔتا أتخذ مٍت؟" ف ىقبً ىل :صح كصار كفيبلن ،فحينئذ يرجع
على الوكيل ْتكم الكفالة (أو دفع إليو على ِّ ِ
غَت ُمص ِّد ٍؽ وكالَتَو) ىذا معطوؼ على قولو:
َ
ادعائو َ
صاحب ا١تاؿ
"ضمنو" .يعٍت :إذا كاف الغرًني دل يص ًٌدقو على الوكالة كدفعو إليو على ًٌادعائو ،فإف رجع
ي
على الغرًن رجع الغرًني على الوكيل.
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ودعاً) يعٍت :من قاؿ" :إين ككيل بقبض الوديعة" فصدقو ا١تودع (مل يؤمر ِ
بدفعها
(وإف كاف ُم َ
ى
ُ ْ
ه
كيل بقبض الديٍن حيث يؤمر
إليو)؛ ألف إقر ىارهي كقع يف ماؿ الغَت كىو ال ٯتلكوٓ ،تبلؼ ما إذا صدؽ الو ي
ابلتسليم إليو؛ ألنو إقر هار يف خالص مالو

(ولو قاؿ" :تركها ِ
صدقو أ ُِم َر َّ
ا١تودعُ مَتااثً يل" ف َّ
يبق مالىوي بعد موتو ،فقد
ابلدف ِع إليو)؛ ألنو دل ى
اتفقا على أنو ي
ماؿ الوارث فيؤمر ابلدفع إليو (ولو ادَّعى ال ِّ
شر َ
اء منو مل يؤمر) يعٍت :إذا ادعى شراءى
ا١تودع دل يؤمر ابلدفع إليو؛ ألهنما إذا تصادقا على حياتو فقد اتفقا على أنو
الوديعة من صاحبها كصدقو ى
لك ً
ا١تالك ككاف إقراران ٔتلك الغَت فلم ييصدقا يف دعول البيع عليو.
ًم ي
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واستحلف دائنَوُ على ِ
بقبض ماؿ وادَّعى الغرميُ َ ِ
ومن ُوّكِ َل ِ
قبض ِو ال
دفع إليو،
َ
قبض دائنوَ ،
َ
بعيب قبل حلِ ِ
كيل على ِ
العلم ِ
رضي ُى َو
"
:
البائع
قاؿ
لو
ا١تشًتي
ف
بقبض ا١تُوّكِ ِل .وال ُّ
ُ
كيل ٍ َ َ
يرد الو ُ
الو َ
َ
آخر عشرةَ يػ ْن ِف ُقها على أىلِ
بِ ِ
فهي هبا.
لو،
ة
عشر
عليهم
فأنفق
و،
إىل
دفع
ومن
".
و
ً
َ
َ
ُ
َ
َ
َ

ماؿ وادَّعى الغرميُ َ ِ
بقبض ٍ
ومن ُوّكِ َل) على صيغة اجملهوؿ .أم :قىبًل الوكالة ( ِ
دفع
قبض دائنوَ ،
(َ
عائد إذل الغرًن ،كيف
إليو،
َ
واستحلف) الضمَت اجملركر يف "دائنو" كالضمَت ا١تستًت يف "دفع" ك"استحلف" ي
ِِ
ِ
يستحلف
كيل) أم :ال
ي
"إليو" عائ هد إذل " ىمن" (دائنَوُ) ابلنصب مفعوؿ "الستحلف" (على قَػ ْبضو ال الو َ
الوكيل (على ِ
العلم ِ
بقبض ا١توّكِ ِل) أم :على أنو ما يعلم أف الدائن قد استوىف ال ًٌديٍن .صورتو :رجل لو
ى
كيل البػي ػًٌنةى ،كقاؿ الذم عليو ا١تاؿ" :قد استوفاه
على آخر ماؿ ،فوكل ككيبلن بقبض ذلك ا١تاؿ ،كأقاـ الو ي
فاستى ٍحلً ٍفوي" :فإف حلف مضى األداء ،كإف
صاحبو" فإنو يقاؿ لو" :ادفع ى
ا١تاؿ إذل الوكيل مث اتبً ٍع رب ا١تاؿ ٍ
نكل يىػٍتػبى يع القابض فيسًتد ما قبض.
ِ
كيل بِ َع ْي ٍ
البائع:
(وال ُّ
قبل حلف ا١تشًتي ،لو قاؿ ُ
ب) اٞتار كاجملركر متعلق بػ "الوكيل" ( َ
يرد الو ُ
ً
لرد ا١تبي ًع و
بعيب كغاب ا١تشًتم فأراد
رضي ىو بو") أم :ا١تشًتم ابلعيب .يعٍت :إذا ككل ا١تشًتم رجبلن ٌ
" َ
كيل الرد ،فادعى البائع رضا ا١تشًتم بو ،فالوكيل ال يرد ابلعيب عليو حىت ٭تلف ا١تشًتم أنو دل يرض
الو ي
٦تكن؛ ألنو مىت حضر الطالب أمكنو أف
ابلعيبٓ ،تبلؼ الديٍن .كالفرؽ :أف يف مسألة الديٍن التدارؾ ه
يستحلف فيسًتد ما قبضو الوكيل إذا ظهر ا٠تطأ عند نكولو؛ إذ القضاء دل ينفذ ابطنان ،كيف الفسوخ ينفذ
القضاء ظاىران أك ابطنان كال فائدة يف استحبلفو؛ ألف فائدتو أف ينكل فيظهر أنو كاف راضيان ابلعيب ،كحق
الفسخ(ُ) دل يكن اثبتان للمشًتم كلكن عند ظهور ا٠تطأ يف القضاء ال يبطل قضاؤه ابلفسخ عنده،
ً
ً
ابلرد(ِ).
ابلرد ال ينفذ ابطنان فيكوف كالقضاء بتسليم الديٍن ،فبل يؤخ ير القضاءي ٌ
كعند٫تا :القضاءي ٌ
آخ َر َع ْش َرًة يُػ ْن ِف ُقها على أىلِو فَأَنْػ َف َق عليهم َع ْش َرًة لو) من عنده (فَ ِه َي هبا) أم:
وم ْن َدفَ َع إىل َ
(َ
تربعان كما قاؿ زفر(ّ)؛ ألنو خالف أمره فَتد عشرتو عليو .كجو
العشرة تكوف ابلعشرة ،كالقياس أف يكوف يم ًٌ
(ُ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "كحق كالفسخ".

(ِ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٖ ص ُّّ .ابن ٧تيم ،البحر الرائق ،ج ٕ ص ُّٔ
(ّ) انظر :الشليب ،حاشية على تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق ،ج ْ ص ِٖٓ.
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االستحساف :أف التوكيل ابإلنفاؽ توكيل ابلشراء؛ إذ اإلنفاؽ ال يتيس ير بدكف شرل ما ٭تتاج إليو ،كالوكيل
ابلشرل ٯتلك النقد من ماؿ نفسو ،فلو أف يرجع على اآلمر ،فلم ي٬تعل متربعان ٖتقيقان لغرض اآلمر .كقيل:
ًٌ
القياس كاالستحساف يف قضاء الديٍن؛ ألنو ليس فيو معٌت الشرل ،كاإلنفاؽ شرل فلم يكن متربعان قياسان
كاستحساانن(ُ)| ،كهللا أعلم|(ِ).

(ُ) انظر :ا١ترغيناين ،مرجع سابق ،ج ٖ ص ُّٔ
(ِ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).
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ابب َع ْزِؿ الوكيل
ُ
ٔتوت ِ
ف على ِع ْل ِم ِو .وتبطل الوكالةُ ِ
أحد٫تا ،وجنونِِو مطبقاً ،وٟتاقِ ِو
للموّكِ ِل ُ
عزؿ وكيلِوَ ،وُوقِ َ
ُ
ُ
ِ
اٟترب ُمر َّ
تداً،
بدا ِر

ابب َع ْزِؿ الوكيل
ُ
عزؿ وكيلِو) عن الوكالة؛ ألف الوكالة حق فلو أف ييبطلو ما دل يتعلق هبا حق الغَت
للموّكِ ِل ُ
( ُ
حق الطالب .كإف ثبت ببل
كالوكالة اب٠تصومة إذا ثبت بطلب ا١تدعي فبل يصح عزلو؛ ألف فيو ى
إبطاؿ ًٌ
طلب ا١تدعي ٯتلك عزلو كإف كاف يبطل فيو أيضان؛ ألنو رضي فيو ببطبلف حقو حيث دل يلتمس عنو
ف) العزؿ (على ِ
علمو) حىت إف ىمن دل يبلغو العزؿ فهو على ككالتو ،كتصرفو جائز حىت يعلم
ووقِ َ
الوكيل ( ُ

أنو انعزؿ؛ ألف يف انعزالو بغَت علمو إضراران لو؛ ألنو رٔتا يتصرؼ على أنو ككيل مث ظهر أنو غَت ككيل
فتلحقو عي ٍهدةه كضماف.

ٔتوت ِ
(وتبطل الوكالةُ ِ
أحد٫تا)؛ ألف الوكالة عق هد غَت الزـ فكاف لبقائو حكم االبتداء فييشًتط
ُ
قياـ األمر يف كل ساعة (وجنونِِو مطبقاً) كحده شهر عند أيب حنيفة؛ ألنو يسقط بو الصوـ ،كعند أيب

كامل ،كىو الصحيح(ُ)؛ ألنو
يوسف :أكثر يوـ؛ ألنو تسقط بو الصلوات ا٠تىمس ،كعند دمحم :ه
حوؿ ه
ِ
اٟترب ُم َّ
رتداً) عند أيب حنيفة؛ ألف
تسقط بو ٚتيع العبادات كالصوـ كالصبلة كالزكاة (وٟتاقِ ِو بدا ِر
تصرفات ا١ترت ًٌد موقوفةه عنده فكذا ككالتو ،فإف أسلم نفذ كإف قيتل أك ٟتق بدار اٟترب بطلت .وعند٫تا:
انفذة؛ فبل تبطل الوكالة إال أف ٯتوت كييقتل على ردتو أك ي٭تكم بلحاقو(ِ) .قيػيػًٌد بقولو مرتدان؛ ألف ا١توٌكًل
لو كانت امرأة فارتدت فالوكيل على ككالتو حىت ٯتوت أك يلحق بو بدار اٟترب اتفاقان؛ ألنو ال أثر لردهتا
يف عقودىا؛ ألهنا ليست سببان ٢تبلكها.

(ُ) انظر :ا١ترغيناين ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج ٖ ص ُِْ .الزيلعي ،تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق ،ج ْ ص ِٖٖ
(ِ) انظر :ا١ترغيناين ،مرجع سابق ،ج ٖ ص ُّْ .ابن ٧تيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ج ٕ ص ِِّ
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وبتصر ِ
وكذا بعج ِز موّكِلِ ِو مكاتَباً وحج ِرهِ مأذوانً وافًت ِ
اؽ َّ
ؼ
يعلم بو وكيلُ ُهم،
ُّ
ُ ُ
الشريكُت ،وإف مل ْ
ا١توّكِ ِل فيما وَّك َل ِبو.

(وكذا بعج ِز موّكِلِ ِو مكاتَباً وحج ِرهِ مأذوانً وافًت ِ
اؽ َّ
الشريكُت) يعٍت :تبطل الوكالة إذا كاف
ُ
ً
أحد الشريكُت ككل رجبلن يف التصرؼ يف الشركة فافًتقا؛
فح ًجر أك كاف ي
ا١توٌكل مكاتىبان فعجز أك مأذكانن ي
ألف بقاء الوكالة يعتمد قياـ األمر كقد بطل ابالفًتاؽ كالعجز كاٟتجر .كإذا كاف التوكيل ابلتقاضي أك
ً
يعلم
كل شيء يبقى مطالىبان كمطالبان (وإف مل ْ
بقضاء الديٍن ال تبطل ابٟتى ٍجر كالعجز؛ ألف ككالتو تبقى يف ًٌ
بو) أم :بكل كاحد من العجز كاٟتجر كاالفًتاؽ (وكيلُ ُهم) أم :ككيل ا١تكاتىب كا١تأذكف كأحد الشريكُت؛

ط للعزؿ القصدم.
عجز حكمي ،كالعلم شر ه
ألنو ه

حق الشريك اآلخر الذم دل يوجد
اعلم أف ا١تراد من بطبلف الوكالة ابفًتاؽ الشر ٍ
يكُت بطبل يهنا يف ًٌ
حق
يبق ككيبلن عنو كيبقى ككيبلن عنو يف ًٌ
منو التوكيل صر٭تان ،كإ٪تا صار ككيبلن عنو ابلشركة ،فلما افًتقا دل ى
اآلخر الذم ككلو صر٭تان .كينبغي أف ال ينعزؿ فيما إذا ككل الشريكاف صر٭تان فافًتقا.

وبتصر ِ
ؼ ا١تُوّكِ ِل فيما وَّك َل ِبو) يعٍت :إذا ككل آخر بشيء مث تصرؼ فيما ككل بو بنفسو بطلت
( ُّ

الوكالة؛ ألنو لػما فعل ذلك الفعل دل يبق ٤تبلن لو حىت لو بقي |تبقى |(ُ) الوكالة؛ كمن ككل بطبلؽ
زكجتو فطلقها كاحد نة -كالعًدة قائمةه -بقيت الوكالة؛ ألف الوكيل ٯتكنو تنفيذ ما يكٌكًل بو .كلو تزكجها
ا١توٌكًل مث أابهنا دل يكن للوكيل أف ًٌ
يزكجها منو؛ لزكاؿ حاجتوٓ ،تبلؼ ما لو تزكجها الوكيل كأابهنا لو أف
يي ًٌ
زكج ا١توٌكًل؛ ألف اٟتاجةى قائمةي .كلو ككلو اب٢تبة فوىب بنفسو مث رجع دل يكن للوكيل أف يهبٓ ،تبلؼ
و
بقضاء ببل اختياره فلم يكن
الوكيل ابلبيع لو ابعو مث رد عليو بعيب بقضاء فللوكيل أف يبيعو؛ ألف الرد
دليل زكاؿ اٟتاجة فلو أف(ِ) يبيعو؛ ألف اٟتاجة إليو قائمة ،أما الواىب فمختار ابلرجوع فتبُت برجوعو
عدـ حاجتو إذل ا٢تبة؛ ألنو لو كاف ٤تتاجان ١تا رجع فكاف دليبلن على نقض الوكالة| ،كهللا أعلم|(ّ).

(ُ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).
(ِ) ا١تثبت من نسخة (ب) ،كيف نسخة (أ) "فؤلف".
(ّ) ما بُت ا٠تطُت العموديُت زايدة كردت يف نسخة (ب).
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ا٠تا٘تة
تتم الصاٟتات ،كالصبلة كالسبلـ على ا١تبعوث ابلرٛتات ،ا١تؤيد ابٟتجج
اٟتمد ﵁ الذم بنعمتو ٌ

كمن تبعهم إبحساف إذل
كاآلايت الظاىرات البينات ،صلى هللا كعلى آلو كصحبو ذكم النفوس الزكيات ،ى
الربايت.
يوـ تبعث ٌ

فحيث استكملت ىذه الرسالة فصو٢تا كمباحثها ،عرب خطة مرسومة ،كمنهج علمي مدركس،
فإنو ٭تسن بنا كقد كصلنا إذل ىذا ا١تطاؼ أف نسجل أىم النتائج اليت توصلت إليها يف ثنااي ىذا
البحث ،كذلك على النحو اآليت:
أوالً :ابلنسبة لقسم الدراسة:
ُ -إف صاحب منت كقاية الركاية يف مسائل ا٢تداية ىو برىاف الشريعة ٤تمود بن أٛتد ا﵀بويب
اٟتنفي ،من كبار علماء ا١تذىب اٟتنفي كشيوخو ا١تقدمُت فيو ،لو عدد من ا١تؤلفات ،منها" :الفتاكل" ك
"الواقعات" ،كلعل أىم كتاب خلفو ىو كتاب "كقاية الركاية يف مسائل ا٢تداية" كىو منت الشرح الذم
نعتٍت بتحقيقو يف ىذه الرسالة.
ِ -إف صاحب الشرح ىو :دمحم بن عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن فً ًرشتو اٟتنفي
الركمي ً
الك ٍرماين .ييعد من طبقة العلماء القادرين على التمييز بُت األقول كالقوم كالضعيف كظاىر
ا١تذىب كالركاية النادرة .كلو عدد من ا١تصنفات يف شىت العلوـ اإلسبلمية ،منها :شرح مصابيح السنة
للبغوم ،كشرح ٖتفة ا١تلوؾ أليب بكر الرازم ،كشرح كقاية الركاية يف مسائل ا٢تداية ،كىو موضوع الرسالة.
تويف الشارح ابن ىملىك سنة ْٖٓ ق.

ّ -عاصر الشارح ابن ىملىك الدكلة العثمانية اليت اىتمت ابلعًٍلم كرعت العلماء ،كمن ا١تدارس
ً
يسست يف عهد الدكلة العثمانية :مدرسة "تَتة" ،ك٦تن درس فيها اإلماـ عبد اللطيف بن عبد العزيز
اليت أ ٌ
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ً
ا١تشجعة للعلم كأىلو كاف لو ابلغ
كالد الشارح دمحم بن عبد اللطيف ،كال شك أف كجود البيئة اٟتاضنة ك ٌ

األثر يف دفع العلماء للتدريس كالتأليف.

ْ -سار الشارح ابن ىملىك اٟتنفي يف شرحو ٔتنهج متميز ،إذ ذكر غالبان خبلؼ أرابب ا١تذىب

اٟتنفي أيب يوسف كدمحم بن اٟتسن الشيباين ،كتعرض أحياانن ٠تبلؼ زفر كغَته من ا١تشايخ .كما ذكر
أيضان خبلؼ ا١تذىب الشافعي للمسائل اٟتنفية الفقهية .ككاف رٛتو هللا مكثران من ذكر األدلة النقلية
٤تل ا٠تبلؼ يف ا١تسألة.
كالعقلية٤ ،تاكالن كضع الضوابط الفقهية للمسائل ا١تتشاهبة ،بعد ٖترير ًٌ
اثنياً :أما ابلنسبة إىل قسم التحقيق
فقد سرت فيو على منهج ا﵀ققُت ،كمن أىم ما سرت عليو يف ىذا ا١تنهج:
ُ -ا١تقابلة بُت النسخ ٥تتلفة ا١تصادر كالتواريخ مع إثبات النص الذم ارأتيت صحتو كإثبات
الفوارؽ بينو كبينها يف ا٢تامش.
ِ -عمدت إذل ٗتريج األحاديث التخريج ا١تستويف لشركطو ،مع ذكر درجة األحاديث.
ّ -عرفت ٔتا مر معي من بلداف كلو كانت مشهورة ،ككذا عرفت ابلعلماء ا١تذكورين كلو كانوا
مشهورين.
ْ -شرحت الكثَت من الكلمات الواردة يف النص ،كما عرفت ما مر معي من أبواب فقهية
تعريفان لغواين كفقهيان تبعان للمذىب اٟتنفي.
ٓ -ذكرت ا٠تبلفات الفقهية داخل ا١تذىب اٟتنفي ،كلو كانت للمشايخ ا١تتأخرين ،لبياف تطور
ا١تذىب كاختبلؼ بعض األحكاـ ابختبلؼ األزماف.
ٔ -حققت ما أكرده الشارح من خبلؼ للمذىب الشافعي ،كأتبعتو ٔتا دل يذكره الشارح من
ا١تذاىب األخرل.
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ٕ -أتبعت البحث ٔتلحق للفهارس ا١تتعددة.
كيف ا٠تتاـ أٛتد هللا تعاذل أف بلغٍت ا١تنتهى بعد أف من علي ابالبتداء ،كما أسألو – سبحانو -أف
يوفقنا ٚتيعان ١تا ٭تبو كيرضاه ،كأف ٬تعل أعمالنا خالصة لوجهو الكرًن ،كأف ٬تعل خَت أعمالنا خواتيمها،
كخَت أايمنا يوـ نلقاه ،كأف يغفر لنا كلوالدينا ك١تشاٮتنا كلسائر ا١تسلمُت ،إنو ٝتيع قريب ٣تيب .كصلى
هللا كسلم على نبينا دمحم كعلى آلو كصحبو أٚتعُت كاٟتمد ﵁ رب العا١تُت.
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فهرس اآلايت القرآنية

ً
ين ىآمني ػوا اتػ يق ػوا اَّللى ىح ػػق تيػ ىقاتًػ ًػو ىكال ى٘ت ػيػوتين إًال
﴿  ىاي أىيػ ىهػػا ال ػػذ ى
ىكأىنٍػتي ٍم يم ٍسلً يمو ىف ﴾

آؿ عمراف،
جزء من آية رقم َُِ

ً
سكً
ً
اح ىػدةو النساء ،جزء من آية رقم ُ
اس اتػ يقوا ىرب يك يم الذم ىخلى ىق يك ٍم م ٍن نىػ ٍف و ى
﴿ اي أىيػ ىها الن ي
﴾
األحزاب ،آية رقم ُٕ
ً
يدا﴾ ...
ين ىآمنيوا اتػ يقوا اَّللى ىكقيوليوا قىػ ٍوال ىس ًد ن
﴿  ىاي أىيػ ىها الذ ى
اٞتمعة ،جزء من آية رقم ٗ
اس ىع ٍوا إً ىذل ًذ ٍك ًر اَّللً ىكذى يركا الٍبىػٍي ىع ﴾
﴿ فى ٍ
الكهف ،جزء من آية رقم
﴿ نى ًسيىاٍ يحوتىػ يه ىما ﴾
ُٔ

آؿ عمراف ،جزء من آية رقم

﴿ ىكىكفلى ىها ىزىك ًراي ﴾

ّٕ
الزخرؼ ،جزء من آية رقم

﴿ إًال ىم ٍن ىش ًه ىد ًاب ٍٟتىًٌق ىكيى ٍم يىػ ٍعلى يمو ىف﴾

ٖٔ
التوبة ،جزء من آية رقم

﴿ يخ ٍذ ًم ٍن أ ٍىم ىوا٢تًً ٍم ﴾

َُّ
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ُ

ُ
ُ
ُّٔ
ُِٔ

ِِٓ

ِْٔ

ِٖٕ

ً ً ً ً
ً
استى ٍش ػ ًه يدكا ىعلىػ ٍػي ًهن النساء ،جزء من آية رقم ُٓ
﴿ ىكالػػبلًيت ىأيٍتػ ى
ػُت الٍ ىفاح ىش ػةى مػ ٍػن ن ىسػػائ يك ٍم فى ٍ
أ ٍىربىػ ىعةن ًمٍن يك ٍم ﴾
ػك ى ػػم الٍ ىف ً
ً
اسػ ػ يقو ىف ،إًال
﴿ ىكىال تىػ ٍقبىػليػ ػوا ى٢ت ػي ٍػم ىش ػ ىػه ىادةن أىبىػ نػدا ىكأيكلىئ ػ ى ي ي
ً
ين ىاتبيوا ﴾
الذ ى
﴿ ىك ىجىزاءي ىسيًٌئى وة ىسيًٌئىةه ًمثٍػلي ىها﴾
اآلية

النور ،جزء من آية رقم ْ
الشورل ،جزء من آية رقم
َْ
اسم السورة
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ِِٖ
ِٔٗ

ّْْ
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فهرس األحاديث
رقم الصفحة

طرؼ اٟتديث
ً
اب بػع ً
ض ًه ٍم ىعلىى بىػ ٍع و
ض
ىج ىاز ىش ىه ىاد ىة أ ٍىى ًل الٍكتى ً ى ٍ
أى

292

إذىا ايبػتلًي أىح يد يكم ًابلٍ ىق ً
ً
س  ،ك ًٍ
ً
اإل ىش ىارةً ،ىكالنظى ًر
ى
ٍي ى ى ٍ
ضاء ،فىػ ٍليي ىس ًٌو بىػٍيػنىػ يه ٍم يف الٍ ىم ٍجل ً ى
ً
ف ًشٍئػتي ٍم
إ ىذا ٍ
ف النػ ٍو ىعاف فىبًيعيوا ىكٍي ى
اختىػلى ى
إ ىذا ىابيىػ ٍعت فىػ يق ٍل :ىال ًخ ىبلبىةى
ً
ت ًمثٍل الش ٍم ً
س فىا ٍش ىه ٍد ،ىكإًال فى ىد ٍع
إ ىذا ىعل ٍم ى ى

256
99
101
212
142

أ ٍىعتىػ ىق ىها ىكلى يد ىىا

إ٪تىا بنًيت الٍمس ً
اٟتي ٍك ًم
اج يد لً ًذ ٍك ًر اَّللً ىك ٍ
يى ٍ ى ى

252

ً
ً
ُت ىعلىى ىم ٍن أىنٍ ىكىر
الٍبىػيًٌنىةي ىعلىى الٍ يمدعي ،ىكالٍيىم ي
تىصد ٍؽ ًأبىصلً ًو ،الى يػباع كالى يوىب كالى يور ي ً
ٍ
ث ،ىكلىك ٍن يػيٍنػ ىف يق ىٙتىيرهي
ى
يى ي ى ي ى ي ى ي ى
ً
ىجيًٌ يد ىىا ىكىرديئيػ ىها ىس ىواءه
س ىر يج نبل ابلتيػ ٍه ىم وة
ىحبى ى

262
64
112
225

ً
ً
ً ً ً
ًً
ين يىػليونىػ يه ٍم
ين يىػليونىػ يه ٍم ،يمث الذ ى
ىخٍيػ ير الٍ يق يركف قىػ ٍرين الٍذم أ ىىان فيه ٍم ،يمث الذ ى
اىنىا
ص ًٌل ىى ي
ى

ً ً ً ً
ً
يع ًٌ
اؿ النظىىر إلىٍي ًو
الر ىج ي
يما ىال يى ٍستىط ي
ىش ىه ىادةي النٌ ىساء ىجائىزةه ف ى

اع وة ىخٍيػهر ًم ٍن ًعبى ىادةً ىسنى وة
ىع ٍد يؿ ىس ى
فى ىدعا هبًًم رس ي ً
ً
ع بىػٍيػنىػ يه ٍم
صلى هللاي ىعلىٍيو ىك ىسل ىم ،فى ىجزأ يىى ٍم أىثٍ ىبل ناث ،يمث أىقٍػىر ى
وؿ هللا ى
ى ٍ ىي
ً
الفضةي ًاب ًلفض ًة ىىاءى ًهبىاء
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210
 62
229
249
61
122

110

فى ىبل إً ىذ ٍف

اضي ً
ً
اف ًيف النا ًر ،ىكقى و
اض ًيف اٞتىن ًة
ال يق ى
ضاةي ثىىبلثىةه :قى ى

51
122

ىكٍي نبل بً ىكٍي ول

ىال ىأتٍخ ٍذ إًال سلىمك ،أىك رأٍ ً
ك
س ىمال ى
ي
ىى ى ٍ ى ى
ال تىبًيعيوا الط ىع ىاـ ابلط ىع ًاـ إًال ىس ىواءن بً ىس ىو ًاء
ىال تيػ ٍقبل ىشهادةي الٍولى ًد لًوالً ًدهً ،كىال الوالً ًد لًولى ًدهً
ى ى ى
ىي ى ى ى ى
ض ًأل ً
صم ٍ ً
ُت ىحىت تى ٍس ىم ىع ىك ىبل ىـ ٍاآل ىخ ًر
ال تىػ ٍق ً ى
ىحد ا٠تى ٍ ى
اج يشوا
الى تىػنى ى

199
125
293
263
152

ىال تىػٍنػتى ًفعوا ًمن الٍمٍيػتى ًة إبًً ىى و
اب
ي ى ى

141

اٟتىٍرًًيب ًيف ىدا ًرهً
ًً
ىال ًرىاب بىػ ٍ ى
ُت الٍ يم ٍسلم ىك ٍ ٌ
ىال يستىاـ الرجل علىى سوًـ أ ً
ىخ ًيو
ى ٍ ي ي ي ى ىٍ

113
151
64

ىالٍ ،ا٨تىٍرىىا إًاي ىىا

وؿ اَّللً ً عٍن ىد ىم ٍوتًًو ًد ٍرى٫تنا ىكالى ًدينى نارا
ىما تىػىرىؾ ىر يس ي
ا١تتبايًع ً
اف ًاب٠تًيىا ًر ىما ىدلٍ يىػتىػ ىفرقىا
ى

46
92

ض ،إًال ىٍ٤ت يدكدا ًيف قى ٍذ و
ض يه ٍم ىعلىى بىػ ٍع و
ؼ
الٍ يم ٍسلً يمو ىف عي يد ه
كؿ بىػ ٍع ي
ن

ً
ضاء فىػ ىق ٍد ذيبًح بًغى ًٍَت ًس ًٌك و
ُت
ى
ىم ٍن ابٍػتيل ىي الٍ ىق ى ى

من ا ٍشتػرل أىر ً
ً ً
ى ٍ ىى ٍ ن
ضا ف ىيها ى٩تٍ هل ،فىالث ىمىرةي ل ٍلبىائ ًع ،إال أى ٍف يى ٍش ىًًت ىط الٍ يمٍبػتىاعي
من ا ٍشتىػرل ما ىدل يػره ،فىػلىو ًٍ
ى ٍ ى ى ٍ ىى ي ي
ا٠تيى يار إ ىذا ىرآهي
ىم ٍن ىستىػر على يمسلًوم ىستىػر اَّللي ىعلىٍي ًو ًيف الدنٍػيىا ك ٍاآل ًخرةً
ٍ
ى ى
ى
ى

من طىلىب الٍ ىقضاء ككًل إً ىذل نػى ٍف ًس ًو ،كمن أيجًرب علىي ًو نػىزىؿ علىي ًو ملى ه ً
ك يي ىس ٌد يدهي
ىى ٍ ٍ ى ى ٍ ى ى ٍ ى
ىٍ ى ى ى ي ى
349

210
241
116
111
221
242

ً
ً ًً
ىم ٍن قىػل ىد ىغٍيػىرهي ىع ىم نبل ،ىكًيف ىرعيتو ىم ٍن يى ىو أ ٍىكىذل مٍنوي ،فىػ ىق ٍد ىخا ىف اَّللى ىكىر يسولىوي
يد ىعلىى ًد ٍرىى وم
ىم ٍن يىًز ي
من ي ٍش ًًتم ى ىذا اٟتً
س
ل
ٍ
ىٍ ى ى ى
ى
الناس يشرىكاء ًيف ثىىبل و
ثً :يف الٍ ىك ىًئل ،ىكالٍ ىم ًاء ،ىكالنا ًر
ي ى ي

242
 160
160
146
144

هنى رسوؿ هللا  عن ا١تػ ػيزابنة

143

كحبى ًل اٟتىبىلة
هنى رسوؿ هللا  عن بيع اٟتىبىل ى
هنى رسوؿ هللا  عن قىػ ٍر و
ض ىجر نػى ٍفعان

245

ً
نىػهى عن بػي ًع الطع ًاـ حىت ى٬ت ًرم فً ًيو ص ً
صاعي الٍ يم ٍش ىًًتم
ى ى
صاعي الٍبىائ ًع ،ىك ى
اعاف ،ى
ى ى ٍ ىٍ ى ى ٍ ى

نىػ ىهى ىع ٍن بىػٍي ًع الغىىرر

121
121
121

نىػ ىهى عن بيع الكاذل الكالئ

نىػ ىهى ىع ٍن بىػٍي وع ىك ىش ٍر وط
ً ً
ً
و ً و
ت الٍ ىك ٍعبىةى
ىاي ىعائ ىشةي ،لى ٍوىال أىف قىػ ٍوىمك ىحديثيو ىع ٍهد بًش ٍرؾ ،ى٢تىىد ٍم ي

350

153
 62

فهرس اآلاثر
طرؼ األثر

الراوي

وز ىعلىى ىش ىه ىادةً ر يج ول إال ىش ىه ىادةي ر يجلى ٍ ً
ُت
ىال ىٕتي ي
ى
ى
ً
ً
ُت ىس ٍوطنا
ى
ب ىشاى ىد الزكًر أ ٍىربىع ى
ضىر ى

علي 

305

عمر 

309
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رقم الصفحة

فهرس ا١تصادر وا١تراجع
أوالً ا١تراجع العربية
 القرآف الكرًن.ُ.

ُسػ ػػد الغابػ ػػة( ،ب ػػَتكت :دار الفك ػػرَُْٗ ،ى ػ ػ -
اب ػػن األث ػػَت ،عل ػػي ب ػػن دمحم (تَّٔ :ى ػ ػػ) ،أ ْ

ِ.

ابػػن األثػػَت ،ا١تبػػارؾ بػػن دمحم (تَٔٔ :ى ػػ) ،النهايػػة يف غريػػب اٟتػػديث واألثػػرٖ ،تقيػػق :طػػاىر

ُٖٗٗـ)

أٛتد الزاكل ٤ -تمود دمحم الطناحي (بَتكت :ا١تكتبة العلميةُّٗٗ ،ىػ ُٕٗٗ -ـ)

ّ.
ْ.

األزىرم ،دمحم بن أٛتد ،الزاىر يف غريب ألفاظ الشافعي ،دراسة كٖتقيق :د .عبد ا١تنعم طوعي
بشنٌايت (بَتكت :دار البشائر اإلسبلمية ،ط ُُُْٗ ،ىػُٖٗٗ-ـ)

اإلشبيلي ،عبد اٟتق بن عبد الرٛتن ،األحكاـ الوسطىٖ ،تقيقٛ :تدم السلفي ك صبحي

السامرائي (الرايض :مكتبة الرشدُُْٔ ،ىػُٗٗٓ -ـ)
ٓ.

األشعرم ،أبو اٟتسن علي بن إٝتاعيل ،مقاالت اإلسبلميُت واختبلؼ ا١تصلُتٖ ،تقيق :نعيم

زرزكر ،ط ُ (بَتكت :ا١تكتبة العصريةُِْٔ ،ىػ ََِٓ -ـ)

ٔ.

األشقر ،عمر بن سليماف ،القضاء والقدر ،ط ُّ (عماف :دار النفائس ُِْٓ ،ىػ -
ََِٓ ـ)

ٕ.

األصبحي ،مالك بن أنس ،ا١تدونة الكربى ،ط ُ (بَتكت :دار الكتب العلميةُُْٓ ،ىػ -
ُْٗٗـ)

ٖ.

األعظمي ،دمحم ضياء الرٛتن ،معجم مصطلحات اٟتديث ولطائف األسانيد ،ط ُ (الرايض:
مكتبة أضواء السلفَُِْ ،ىػ ُٗٗٗ -ـ)

ٗ.

األلباين ،دمحم انصر الدين ،إرواء الغليل يف ٗتريج أحاديث منار السبيل (بَتكت :ا١تكتب

اإلسبلمي ،ط ُُّٗٗ ،ىػُٕٗٗ-ـ)
َُ .األلباين ،دمحم انصر الدين ،سلسلة األحاديث الضعيفة وا١توضوعة وأثرىا السِتء يف األمة،
طُ( ،الرايض :دار ا١تعارؼُُِْ ،ىػ ُِٗٗ -ـ)
352

ُُ .اآلمدم ،علي بن دمحم ،اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـٖ ،تقيق :عبد الرزاؽ عفيفي (الرايض :دار
الصميعي ،ط ُُِْْ ،ىػََِّ-ـ

ُِ .البابريت ،دمحم بن ٤تمود ،شرح العناية على ا٢تداية (مطبوع هبامش فتح القدير البن ا٢تماـ)،
(بَتكت :دار الفكر .د .ت)

ُّ .البخارم ،عبد العزيز بن أٛتد ،كشف األسرار شرح أصوؿ البزدوي( ،القاىرة :دار الكتاب
اإلسبلمي ،د.ت)

ُْ .الرباذعي ،خلف بن أيب القاسم ،التهذيب يف اختصار ا١تدونة ،د .دمحم األمُت كلد دمحم سادل بن
الشيخ ،ط ُ (ديب :دار البحوث للدراسات اإلسبلمية كإحياء الًتاث ُِّْ ،ىػ ََِِ -
ـ)

ُٓ .الربزرل ،أيب القاسم بن أٛتد البلوم ،فتاوى الربزيلٖ ،تقيق :د دمحم اٟتبيب ا٢تيلة ،ط ُ
(بَتكت :دار الغرب اإلسبلمي)ََِِ ،
ُٔ .البصرم ،ىبلؿ بن ٭تِت ،أحكاـ الوقف( ،ا٢تند :مطبعة ٣تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية،
ُّٓٓق)

ُٕ .البصرم ،ىبلؿ بن ٭تِت ،كتاب أحكاـ الوقف( ،ا٢تند :مطبعة ٣تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية،
ُّٓٓق)،

ُٖ .البعلي ،دمحم بن أيب الفتح ،ا١تطَّلع على ألفاظ ا١تقنعٖ ،تقيق٤ :تمود األرانؤكط كايسُت ٤تمود
ا٠تطيب ،ط ُ (السعودية ،مكتبة السوادمُِّْ ،ىػ  ََِّ -ـ)

ُٗ .البغدادم ،إٝتاعيل بن دمحم ،ىدية العارفُت( ،بَتكت :دار إحياء الًتاث العريب)
َِ .البغدادم ،عبد الوىاب بن علي ،اإلشراؼ على مسائل ا٠تبلؼٖ ،تقيق :مشهور حسن آؿ
(عماف :دار ابن عفافُِْٗ ،ىػ ََِٖ -ـ)
سلماف ،ط ٌُ ،

ُِ .البغدادم ،عبد الوىاب ،ا١تعونة على مذىب عامل ا١تدينةٖ ،تقيقٛ :تيش عبد اٟتق ،ط ُ
(مكة ا١تكرمة :مكتبة نزار مصطفى البازُِّْ ،ىػََِّ-ـ)

ِِ .البهويت ،منصور ،الروض ا١تربع شرح زاد ا١تستقنع ،طِ( ،دمشق :دار البيافَُِْ ،ىػ -
ُٗٗٗـ)
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ِّ .البيهقي ،أبو بكر أٛتد بن اٟتسُت ،السنن الكربىٖ ،تقيق :دمحم عبد القادر عطا ،الطبعة
الثالثة (بَتكت :دار الكتب العلميةُِْْ ،ىػََِّ -ـ).

ِْ .البيهقي ،أٛتد بن اٟتسُت ،السنن الكربىٖ ،تقيق :دمحم عبد القادر عطا ،ط ّ( ،بَتكت :دار
الكتب العلميةُِْْ ،ىػ  ََِّ -ـ)

ِٓ .الًتمذم ،دمحم بن عيسى بن سورة ،سنن الًتمذي ،حكم على أحاديثو كآاثره كعلق عليو :دمحم
بن انصر الدين األلباين ،اعتٌت بو :مشهور بن حسن آؿ سلماف ،الطبعة األكذل (الرايض:
مكتبة ا١تعارؼ للنشر كالتوزيع).

ِٔ .ابن تيمية ،أٛتد بن عبد اٟتليم (تِٕٖ :ىػ) ،تفسَت آايت أشكلتٖ ،تقيق كدراسة :عبد
العزيز ا٠تليفة (الرايض :مكتبة الرشد ،ط ُُُْٕ ،ىػُٗٗٔ-ـ)

ِٕ .ابن تيمية ،أٛتػد بػن عبػد اٟتلػيم(تِٕٖ :ىػػ)٣ ،تمػوع فتػاوى شػيخ اإلسػبلـ ابػن تيميػةٚ ،تػع
كترتيػب عبػػد الػػرٛتن بػػن دمحم بػػن قاسػػم ،ا١تدينػػة ا١تنػػورة :طبعػػة ٣تمػػع ا١تلػػك فهػػد لطباعػػة ا١تصػػحف
الشريفُِْٓ ،ىػ ََِْ -ـ

ِٖ .اٞترجاين ،علي بن دمحم ،التعريفات ،ط ُ ( ،بَتكت :دار الكتب العلميةَُّْ ،ىػ -
ُّٖٗـ) ص ُِٔ

ِٗ .اب ػ ػػن ج ػ ػػزم ،دمحم ب ػ ػػن أٛت ػ ػػد (تُْٕ :ى ػ ػػ) ،الق ػ ػػوانُت الفقهي ػ ػػة( ،ب ػ ػػَتكت :ا١تكتب ػ ػػة العص ػ ػرية،
ُِّْىػََِِ-ـ)

َّٚ .تعة ،علي ،ا١تكاييل وا١توازين الشرعية ،ط ِ (القاىرة :القدس لئلعبلف كالنشر كالتوزيع،
ُُِْىػ ََُِ -ـ) ابن كثَت ،إٝتاعيل بن عمرٖ ،تفة الطالب ٔتعرفة أحاديث ٥تتصر ابن
اٟتاجب ،ط ِ (بَتكت :دار ابن حزـُُْٔ ،ىػ ُٗٗٔ -ـ)
ُّ .اٞتوىرم ،إٝتاعيل بن ٛتاد ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربيةٖ ،تقيق :أٛتد عبد الغفور
عطار ،ط ْ( ،بَتكت :دار العلم للمبليُتَُٗٗ ،ـ)

ِّ .حاجي خليفة ،مصطفى بن عبد هللا ،كشف الظنوف عن أسامي الكتب والفنوف( ،بغداد:
مكتبة ا١تثٌتُُْٗ ،ـ)
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ّّ .اٟتاكم ،أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا ،ا١تستدرؾ على الصحيحُت ،كبذيلو :تتبع أكىاـ اٟتاكم
اليت سكت عليها الذىيب أليب عبد الرٛتن مقبل بن ىادم الوادعي ،الطبعة األكذل (القاىرة:
دار اٟترمُتُُْٕ ،ىػ ُٕٗٗ -ـ).

ّْ .اٟتاكم ،دمحم بن عبد هللا ،معرفة علوـ اٟتديثٖ ،تقيق :السيد معظم حسُت ،ط ُ (بَتكت:
دار الكتب العلميةُّٕٗ ،ىػ ُٕٕٗ -ـ)

ّٓ .ابن حجر ،أٛتد بن علي (تِٖٓ :ىػ) ،الدراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تدايةٖ ،تقيق :السيد
عبد هللا ىاشم اليماين( ،بَتكت :دار ا١تعرفة ،د.ت)

ّٔ .ابن حجر ،أٛتد بن علي (تِٖٓ :ىػ) ،بلوغ ا١تراـ من أدلة األحكاـٖ ،تقيق ٝتَت بن أمُت
الزىَتم ،الطبعة الثالثة (الرايض :دار أطلسُُِْ ،ىػَََِ-ـ)

ّٕ .ابن حجر ،أٛتد بن علي (تِٖٓ :ىػ) ،تقريب التهذيب ،بعناية :عادؿ مرشد (بَتكت:
مؤسسة الرسالة ،ط ُُُْٔ ،ىػ ُٗٗٔ -ـ)
ّٖ .ابن حجر ،أٛتد بن علي (تِٖٓ :ىػ) ،تلخيص اٟتبَت يف ٗتريج أحاديث الرافعي الكبَت،
ٖتقيق :حسن بن عباس بن قطب (مصر :دار قرطبة ،ط ُُِْٔ ،ىػُٗٗٓ-ـ)

ّٗ .ابن حجر ،أٛتد بن علي (تِٖٓ :ىػ) ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،الطبعة الثالثة
(الرايض :مكتبة دار السبلـ ،دمشق :دار الفيحاءُُِْ ،ىػَََِ -ـ)

َْ .حجر ،أٛتد بن علػي ،اإلصابة يف ٘تييز الصػحابةٖ ،تقيػق :عػادؿ أٛتػد عبػد ا١توجػود كعلػى دمحم
معوض ،ط ُ( ،بَتكت :دار الكتب العلميةُُْٓ ،ىػ)
ُْ .اٟتجيبلف ،عبد العزيز بن دمحم ،البيع بشرط الرباءة من العيب٣ ،تلة البحوث اإلسبلمية ،العدد
الثاين كا٠تمسوف( ،اإلصدار من رجب إذل شواؿ ُُْٖق) ِّّٖٕٕ-

ِْ .حرب ،دمحم ،العثمانيوف يف التاريخ واٟتضارة ،ط ُ( ،دمشق :دار القلمَُْٗ ،ىػ-
ُٖٖٗـ)

ّْ .اٟتصكفي ،دمحم بن علي ،الدر ا١تختار شرح تنوير األبصار ،مطبوع مع حاشية ابن عابدين،
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ْْ .اٟتطاب ،دمحم بن دمحم بن عبد الرٛتن (ابن صاحب كتاب "مواىب اٞتليل") ،حكم بيع الوقف
واستبدالو وا١تناقلة بو وأتجَتهٖ ،تقيق :عبد السبلـ دمحم الشريف العادل ،مطبوع ضمن ٣تلة
آفاؽ الًتاث ،العدد ا٠تمسوف ُِْٔىػ ََِٓ-ـ

ْٓ .اٟتطاب ،دمحم بن دمحم ،مواىب اٞتليل لشرح ٥تتصر خليل ،ضبطو كخرج آايتو كأحاديثو :زكراي
عمَتات( ،الرايض :دار عادل الكتبُِّْ ،ىػََِّ -ـ)

ْٔ .حبلؽ ،دمحم صبحي ،اإليضاحات العصرية للمقاييس وا١تكاييل واألوزاف والنقود الشرعية،
ط ُ (صنعاء :مكتبة اٞتيل اٞتديدُِْٖ ،ىػََِٕ -ـ)

ْٕٛ .تاد ،نزيو كماؿ ،بيع الكالئ ابلكالئ يف الفقو اإلسبلمي (جدة :مركز أْتاث االقتصاد
اإلسبلمي ،جامعة ا١تلك عبد العزيز ،ط َُُْٔ ،ىػُٖٗٔ-ـ)

ْٖ .اٟتموم ،ايقوت بن عبد هللا ،معجم البلداف ،ط ِ (بَتكت :دار صادرُٗٗٓ ،ـ)
ْٗ .ابن حنبل ،أٛتد بن دمحم ،ا١تسند (بَتكت :مؤسسة الرسالة ُُِْىػ ََُِ -ـ)
َٓ .ابن حنبل ،أٛتد بن دمحم ،مسند أٛتد (مع الفتح الرابين) الطبعة الثانية (بَتكت :دار إحياء
الًتاث العريب ،د.ت).

ُٓ .حيدر ،علي ،درر اٟتكاـ يف شرح ٣تلة األحكاـ ،تعريب :ا﵀امي فهمي اٟتسيٍت (بَتكت:
دار اٞتيلُُُْ ،ىػ ُُٗٗ -ـ)

ِٓ .ا٠ترشي ،دمحم بن عبد هللا ،شرح ٥تتصر خليل للخرشي( ،بَتكت :دار الفكر ،د .ت)
ّٓ .ا٠تصاؼ ،أٛتد بن عمرك ،أحكاـ األوقاؼ ،ط ُ( ،مطبعة ديواف عموـ األكقاؼ ا١تصرية،
ُِِّىػَُْٗ -ـ)

ْٓ .ابن خلكاف ،أٛتد بن دمحم (تُٖٔ :ىػ) ،وفيات األعياف وأنباء أبناء الزمافٖ ،تقيق :إحساف
عباس( ،بَتكت :دار صادر ،د.ت)

رد
ٓٓ .ا٠تليلي ،لؤم بن عبد الرؤكؼ ،آللئ احملار يف ٗتريج مصادر ابن عابدين يف حاشيتو ِّ
احملتار ،ط ُ( ،عماف :دار الفتح للدراسات كالنشرُُّْ ،ىػ ََُِ -ـ)
ٔٓ .الدارقطٍت ،علي بن عمر ،سنن الدارقطٍتٖ ،تقيق :شعيب األرانؤكط  -حسن عبد ا١تنعم
شليب -دمحم كامل قربللي ،طُ( ،بَتكت :مؤسسة الرسالةُِْْ ،ىػََِْ -ـ)
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ٕٓ .الدارقطٍت ،علي بن عمر ،سنن الدارقطٍت ،كبذيلو :التعليق ا١تغٍت على الدارقطٍت للعظيم
آابدم ،حققو كضبط نصو كعلق عليو :شعيب األرانؤكط كحسن عبد ا١تنعم شليب ك عبد
اللطيف حرز هللا ،ك أٛتد برىوـ ،الطبعة األكذل (بَتكت :مؤسسة الرسالةُِْْ ،ىػ-
ََِْـ).

ٖٓ .داماد أفندم ،عبد الرٛتن بن دمحم٣ ،تمع األهنر يف شرح ملتقى األْترٖ ،تقيق :خليل عمراف
ا١تنصور ،ط ُ ( ،بَتكت :دار الكتب العلميةُُْٗ ،ىػ ُٖٗٗ -ـ)

ٗٓ .أبو داكد ،سليماف بن األشعث ،سنن أبو داود ،حكم على أحاديثو كآاثره كعلق عليو :دمحم بن
انصر الدين األلباين ،اعتٌت بو :مشهور بن حسن آؿ سلماف ،الطبعة األكذل (الرايض :مكتبة
ا١تعارؼ للنشر كالتوزيع).

َٔ .أبو داكد ،سليماف بن األشعث ،سنن أيب داودٖ ،تقيق :شعيب األرانؤكط ك دمحم كامل قره
بللي .ط ُ (بَتكت :مؤسسة الرسالةَُّْ ،ىػ ََِٗ -ـ)

ُٔ .الدبوسي ،أبو زيد ،جزء من كتاب األسرارٖ ،تقيق :شرؼ الدين علي قاالم ،رسالة دكتوراه
غَت منشورة (مكة ا١تكرمة :جامعة أـ القرلُُْْ ،ىػ ُِٗٗ -ـ)

ِٔ .الدسوقي ،دمحم بن أٛتد ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت ،ط ُ( ،بَتكت :دار الفكر،
ُِْٔىػ ََِٓ -ـ)

ّٔ .الرازم ،علي ،خبلصة الدالئل يف تنقيح ا١تسائلٖ ،تقيق :أيب الفضل الدمياطي أٛتد بن علي،
(الرايض :مكتبة الرشدُُْٖ ،ىػ ََِٕ -ـ)

ْٔ .ابن رشد ،دمحم بن أٛتد (تَِٓ :ىػػ) ،البياف والتحصيل والشرح والتوجيػو والتعليػل ١تسػائل
ا١تس ػ ػ ػػتخرجةٖ ،تقي ػ ػ ػػق :د دمحم حج ػ ػ ػػي كآخ ػ ػ ػػركف ،ط ِ (ب ػ ػ ػػَتكت :دار الغ ػ ػ ػػرب اإلس ػ ػ ػػبلمي، ،
َُْٖىػُٖٖٗ-ـ)

ٓٔ .ابن رشد ،دمحم بن أٛتد (تَِٓ :ىػ) ،فتاوى ابن رشدٖ ،تقيق :د ا١تختار بن الطاىر التليلػي،
ط ُ (بَتكت :دار الغرب اإلسبلميَُْٕ ،ىػُٖٕٗ-ـ)

ٔٔ .ابن رشد ،دمحم بن أٛتد (تٓٗٓ :ىػ) ،بداية اجملتهد وهناية ا١تقتصد (بَتكت :دار ابن حزـ،
ط َُُِْ ،ىػُٗٗٗ-ـ)
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ٕٔ .الرصاع ،دمحم بن قاسم ،شرح حدود ابن عرفةٖ ،تقيق :دمحم أبو األجفاف ك الطاىر ا١تعمورم،
ط ُ( ،بَتكت :دار الغرب اإلسبلميُّٗٗ ،ـ )

ٖٔ .الزبيدم ،دمحم بن دمحم بن عبد الرزاؽ ،اتج العروس من جواىر القاموس ،راجعو٣ :تموعة من
ا﵀ققُت( ،الكويت :مطبعة حكومة الكويتُّٖٓ :ىػ ُٗٔٓ -ـ)

ٗٔ .الزرقا ،مصطفى أٛتد ،أحكاـ األوقاؼ ،ط ِ (عماف :دار عمارُُْٗ ،ىػ ُٖٗٗ -ـ)
َٕ .الزرقا ،مصطفى أٛتد ،ا١تدخل الفقهي العاـ ،ط ُ (دمشق :دار القلمُُْٖ ،ىػ -
ُٖٗٗـ) ص ِٗ

ُٕ .الزركلي ،خَت الدين بن ٤تمود ،األعبلـ ،ط ُٓ (بَتكت :دار العلم للمبليُتََِِ ،ـ)
ِٕ .زكراي ،أٛتد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة (بَتكت :دار إحياء الًتاث العريب ،ط ُ،
ُِِْىػََُِ-ـ)

ّٕ .الز٥تشرم٤ ،تمود بن عمر ،أساس الببلغةٖ ،تقيق :دمحم ابسل عيوف السود (بَتكت :دار
الكتب العلميةُُْٗ ،ىػُٖٗٗ-ـ)

ْٕ .أبو زىرة ،دمحم ،أبو حنيفة :حياتو وعصره -أراؤه وفقهو ،ط ِ( ،القاىرة :دار الكتاب العريب،
ُّٗٔىػ ُْٗٗ -ـ)

ٕٓ .أبو زىرة ،دمحم ،مالك :حياتو وعصره -أراؤه وفقهو ،ط ِ( ،القاىرة :دار الكتاب العريب،
ُِٓٗـ)

ٕٔ .أبو زىرة ،دمحم٤ ،تاضرات يف الوقف( ،القاىرة :معهد الدراسات العربية العاليةُٗٓٗ ،ـ)
وا١تستأمنُت يف اإلسبلـ (بَتكت :مؤسسة الرسالة،
ٕٕ .زيداف ،عبد الكرًن ،أحكاـ ال ِّذميُِّت
َ
َُِْىػُِٖٗ -ـ)
ٖٕ .الزيلعي ،عبد هللا بن يوسف ،نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تدايةٖ ،تقيق :دمحم عوامة ،ط
ُ( ،بَتكت :مؤسسة الرايف ،جدة :دار ً
القبلة للثقافة اإلسبلميةُُْٖ ،ىػُٕٗٗ-ـ)

ٕٗ .الزيلعي ،عثماف بن علي ،تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق ،طُ( ،القاىرة :ا١تطبعة األمَتية:
ُُّّق)
َٖ .السرخسي ،دمحم بن أٛتد ،ا١تبسوط( ،بَتكت :دار ا١تعرفة ،د .ت)
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ُٖ .السعيد ،عبد هللا بن دمحم ،مذاىب الفقهاء يف ِ
العينة :دراسة تفصيلية مقا ِرنة٣ ،تلة الدرعية،
السنة السابعة ،العدد ِٔ (ُِْٓىػ ََِْ-ـ) ص ُُٖٗٓ-

ِٖ .سبلـ ،القاسم بن دمحم ،غريب اٟتديثٖ ،تقيق :د .حسُت دمحم شرؼ (مصر :ا٢تيئة العامة
لشؤكف ا١تطابع األمَتيةَُْْ ،ىػُْٖٗ-ـ)

ّٖ .السلمي ،عبد الرٛتن بن انفع ،استبداؿ الوقف الذي مل تتعطل منافعو بوقف خَت منو٣ ،تلة
جامعة ا١تلك عبدالعزيز :االقتصاد اإلسبلمي ،اجمللد الرابع كالعشركف العدد األكؿ ص ص ّ-
َّ (ُِّْىػ َُُِ -ـ)

ْٖ .السويلم ،سامي ،عقد الكالئ ابلكالئ ( ،شركة الراجحي ا١تصرفية لبلستثمار  ،مركز البحوث
كالتطويرُِِْ ،ىػََُِ-ـ)

ٖٓ .السيواسي ،دمحم بن عبد الواحد ا١تعركؼ اببن ا٢تماـ ،شرح فتح القدير( ،بَتكت :دار الفكر.
د .ت)
ٖٔ .السيوطي ،عبد الرٛتن بن أيب بكر ،بغية الوعاة يف طبقات اللغويُت والنحاةٖ ،تقيق :دمحم أبو
الفضل إبراىيم( ،بَتكت :ا١تكتبة العصرية)

ٕٖ .الشافعي ،دمحم بن إدريس ،األـ (بَتكت :دار ا١تعرفةَُُْ ،قَُٗٗ-ـ)،
ٖٖ .الشافعي ،دمحم بن إدريس ،مسند اإلماـ الشافعي ،بًتتيب :األمَت أيب سعيد سنجر بن عبد هللا
الناصرم اٞتاكرل ،حقق نصوصو كخرج أحاديثو كعلق عليو :الدكتور ماىر ايسُت الفحل،
الطبعة األكذل (الكويت:غراس للنشر كالتوزيعُِْٓ ،ىػ ََِْ-ـ).
ٖٗ .الشربيٍت ،دمحم بن أٛتد ،مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا١تنهاج ،ط ُ (بَتكت :دار
الكتب العلميةُُْٓ ،ىػ ُْٗٗ -ـ)

َٗ .الشليب ،شهاب الدين أٛتد ،حاشية على تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق( ،القاىرة :ا١تطبعة
األمَتية ببوالؽُُّْ ،ىػ)

ُٗ .الشهرستاين ،دمحم بن عبد الكرًن ،ا١تلل والنحل( ،القاىرة :مؤسسة اٟتليب .د.ت)
ِٗ .الشوكاين ،دمحم بن علي ،البدر الطالع ٔتحاسن من بعد القرف السابع ،ط ُ (بَتكت :دار
الكتب العلميةُُْٖ ،ىػُٖٗٗ -ـ) ج ُ ص َِٔ.
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ّٗ .الشيباين ،دمحم بن اٟتسن ،اآلاثرٖ ،تقيق :خالد العواد ،ط ُ (مشق :دار النوادرُِْٗ ،ىػ -
ََِٖـ)

ْٗ .الشيباين ،دمحم بن اٟتسن ،األصلٖ ،تقيق :د .دمحم بوينوكالن ،ط ُ( ،بَتكت :دار ابن حزـ،
ُّّْقَُِِ -ـ)

ٓٗ .الشيباين ،دمحم بن اٟتسن ،اٞتامع الكبَتٖ ،تقيق :أبو الوفاء األفغاين ،ط ُ (حيدرآابد الدكن:
ُّٔٓىػ)

ٔٗ .ابن أيب شيبة ،أبو بكر عبد هللا بن دمحم بن إبراىيم (تِّٓ :ىػ) ،ا١تصنفٖ ،تقيق :كماؿ
يوسف اٟتوٖتمد بن عبد هللا اٞتمعة ك دمحم بن إبراىيم اللحيداف ،الطبعة األكذل (الرايضبَتكت:
مكتبة الرشددار النتاجُِْٓ ،ىػَُْٗىػََِْ -ـُٖٗٗـ).

ٕٗ .الصنعاين ،أبو بكر عبد الرزاؽ بن إبراىيم ،ا١تصنف ،عٍت بتحقيقو كٗتريج أحاديثو كالتعليق
عليو :حبيب الرٛتن األعظمي ،الطبعة الثانية (بَتكت :ا١تكتب اإلسبلميَُّْ ،ىػ-
ُّٖٗـ).

ٖٗ .الضرير ،الصديق دمحم ،الغرر وأثره يف العقود( ،سلسلة صاحل كامل للرسائل اٞتامعية يف
االقتصاد اإلسبلمي ،ط ُُِْٔ ،ىػُٗٗٓ-ـ)

ٗٗ .طاشكربل زاده ،أٛتد بن مصطفى ،الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية( ،بَتكت:
دار الكتاب العريبُّٗٓ ،ىػ ُٕٗٓ -ـ)

ََُ .الطرباين ،سليماف بن أيوب ،ا١تعجم األوسطٖ ،تقيق :طارؽ بن عوض هللا بن دمحم ك عبد
ا﵀سن بن إبراىيم اٟتسيٍت( ،القاىرة :دار اٟترمُتُُْٓ ،ىػ ُٗٗٓ -ـ)

َُُ .الطحاكم ،أٛتد بن دمحم بن سبلمة٥ ،تتصر الطحاويٖ ،تقيق :أبو الوفاء األفغاين( ،ا٢تندٞ :تنة
إحياء ا١تعارؼ العثمانية ،د.ت)

َُِ .الطحاكم ،أٛتد بن دمحم ،شرح مشكل اآلاثرٖ ،تقيق :شعيب األرانؤكط ،طُ (بَتكت:
مؤسسة الرسالةُُْٓ ،ىػ ُْْٗ -ـ)

َُّ .الطحطاكم ،أٛتد بن دمحم ،حاشية الطحطاوي على الدر ا١تختار (القاىرة :مطبعة بوالؽ،
ُِْٓىػ)
360

َُْ .الطرابلسي ،إبراىيم بن موسى ،اإلسعاؼ ىف أحكاـ األوقاؼ ،مصر :طِ َُِّ ،ىػ -
َُِٗ ـ

َُٓ .الطريفي ،عبد العزيز بن مرزكؽ ،التحجيل يف ٗتريج ما مل ُٮت َّرج من األحاديث واآلاثر يف
إرواء الغليل (الرايض :مكتبة الرشد ،الطبعة :األكذل ُِِْ ،ىػ  ََُِ -ـ)
َُٔ .ابن عابدين ،دمحم أمُت (تُِِٓ :ىػػ) ،منحة ا٠تالق على البحر الرائق ،مطبوع هبامش:
البحر الرائق ،الطبعة األكذل (بَتكت :دار الكتب العلميةُُْٖ ،ىػ ُٕٗٗ -ـ)

َُٕ .ابن عابدين ،دمحم أمُت بن عمر (تُِِٓ :ىػػ) ،رد احملتار على الدر ا١تختار شرح تنوير
األبصار (ا١تعروؼ ْتاشية ابن عابدين)( ،بَتكت :دار الفكرُِْٓ ،ىػََِٓ-ـ)
َُٖ .ابن عابدين ،دمحم أمُت بن عمر (تُِِٓ :ىػػ) ،شرح منظومة ُعقود رسم ا١تفيت ،ط ِ،
(ا٢تند :مركز توعية الفقو اإلسبلميُِِْ ،ىػ َََِ -ـ)
َُٗ .ابن عابدين ،دمحم عبلء الدين أفندم (تَُّٔ :ىػػ) ،قرة عُت األخيار لتكملة رد احملتار،
(بَتكت :دار الفكرُِْٔ ،ىػ )ََِٓ -

َُُ .ابن عبد ا٢تادم ،دمحم بن أٛتد (تْْٕ :ى ػػ) ،تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليقٖ ،تقيق :
سامي بن دمحم ا٠تباين ،الطبعة األكذل (الرايض :أضواء السلفُِْٖ ،ىػ ََِٕ -ـ)

ُُُ .العبدرم ،دمحم بن يوسف أبو عبد هللا ا١تواؽ ،التاج واإلكليل شرح ٥تتصر خليل ،مطبوع
هبامش مواىب اٞتليل ،ضبط كٗتريج :زكراي عمَتات ،ط ُ (بَتكت :دار الكتب العلمية، ،
ُُْٔىػُٗٗٓ-ـ)

ُُِ .العدكم ،علي الصعيدم ،حاشية العدوي على كفاية الطالب الرابين على رسالة ابن أيب زيد
القَتواين للمنويفٖ ،تقيق :أٛتد ٛتدم إماـ ،ط ُ (القاىرة :مطبعة ا١تدينَُْٗ ،ىػ -
ُٖٗٗـ)

ُُّ .ابن العريب ،دمحم بن عبد هللا ،أحكاـ القرآفٖ ،تقيق :دمحم عبد القادر عطا ،ط ّ (بَتكت :دار
الكتب العلميةُِْْ ،ىػ ََِّ -ـ)

ُُْ .ابن أيب العز اٟتنفي ،دمحم ابن عبلء الدين (تِٕٗ :ىػ) ،شرح العقيدة الطحاويةٖ ،تقيق:
أٛتد شاكر ،ط ُ (الرايض :كزارة الشؤكف اإلسبلمية ،كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد ُُْٖ ،ىػ)
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ُُٓ .العظيم آابدم ،عوف ا١تعبود شرح سنن أيب داود (كهبامشو :هتذيب السنن ،البن القيم)
ُُٔ .علي ك ا٢تندم ،دمحم إبراىيم ك علي بن دمحم ،ا١تذىب عند اٟتنفية – الشافعية-ا١تالكية-
اٟتنابلة ،اعتٌت بو :تركي دمحم النصر ،ط ُ( ،الكويت :كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية،
ُّّْىػ َُِِ -ـ)

ُُٕ .عمر ،أٛتد ٥تتار ،معجم اللغىة العربية ا١تعاصر ،ط ُ( ،القاىرة :عادل الكتبُِْٗ ،ىػ -
ََِٖـ)

ُُٖ .العمراين ،عبد الرٛتن بن دمحم ،استبداؿ الوقف بُت ا١تصلحة واالستيبلءْ ،تث مقدـ إذل
ا١تؤ٘تر الثالث لؤلكقاؼ اب١تملكة العربية السعودية ،اٞتامعة اإلسبلمية اب١تدينة ا١تنورة َُّْ ق
 ََِٗ-ـ ،ص َُُْْٔ -

ُُٗ .العمراين ،٭تِت بن أيب ا٠تَت ،البياف يف مذىب اإلماـ الشافعي ،ط ُ (جدة :دار ا١تنهاج،
ُُِْ ىػ َََِ -ـ)

َُِ .العيٍت٤ ،تمود بن أٛتد ،البناية شرح ا٢تداية( ،بَتكت :دار الكتب العلمية َُِْ ،ىػ -
َََِـ)

ُُِ .الغزم ،تقي الدين بن عبد القادر ،الطبقات السنية يف تراجم اٟتنفيةٖ ،تقيق :د.عبد الفتاح
اٟتلو ،ط ُ( ،القاىرةَُُْ :ىػُٖٗٗ -ـ)

ُِِ .أبو غنيمة ،زايد ،جوانب مضيئة يف اتريخ العثمانيُت األتراؾ( ،عماف :دار الفرقاف،
َُّْىػُّٖٗ -ـ) ص ِّْ فما بعدىا
ُِّ .فريد ،دمحم ،اتريخ الدولة العلية العثمانيةٖ ،تقيق :إحساف حقي ،ط ُ (بَتكت :دار النفائس،
َُُْ ىػُُٖٗ -ـ)

ُِْ .فلمباف ،صباح بنت حسن ،حكم استبداؿ أعياف األوقاؼ واالستيبلء عليها يف الفقو
اإلسبلميْ ،تث مقدـ إذل ا١تؤ٘تر الثالث لؤلكقاؼ اب١تملكة العربية السعودية ،اٞتامعة اإلسبلمية
اب١تدينة ا١تنورة َُّْ ق  ََِٗ-ـ ،ص ّْْٖٖٔ -
ُِٓ .الفَتكز آابدم ،دمحم بن يعقوب ،القاموس احمليطٖ ،تقيق :مكتب ٖتقيق الًتاث يف مؤسسة
الرسالة ،ط ٖ( ،بَتكت :مؤسسة الرسالة ُِْٔ ،ىػ  ََِٓ -ـ)
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ُِٔ .الفيومي ،أٛتد بن دمحم ،ا١تصباح ا١تنَت (بَتكت :مكتبة لبنافُٖٕٗ ،ـ)
ُِٕ .القارم ،علي بن سلطاف ،األٙتار اٞتنية يف أٝتاء اٟتنفيةٖ ،تقيق :د .عبد ا﵀سن عبد هللا
أٛتد ،طُ( ،بغداد :مركز البحوث كالدراسات اإلسبلميةَُّْ ،ىػ ََِٗ -ـ)

ُِٖ .القارم ،علي سلطاف ،ذيل اٞتواىر ا١تضية (مطبوع مع كتاب اٞتواىر ا١تضية يف طبقات
اٟتنفية)( ،حيدرآابد :ا٢تند ،مطبعة ٣تلس دائرة اإلفتاء العثمانيةُِّّ ،ىػ)

ُِٗ .ابن قاضي اٞتبل ،أٛتد بن اٟتسن (تُٕٕ :ى ػػ) ،ا١تناقلة ابألوقاؼ وما وقف يف ذلك من
النزاع وا٠تبلؼ ،مطبوع ضمن ٣تموع (من مؤلفات كٖتقيقات ٝتاحة العبلمة الشيخ عبد هللا
بن عمر بن دىيش ،تَُْٔ :ىػ) ،راجعو كأعده للنشر :عبد ا١تلك بن عبدهللا بن دىيش،
(مكة ا١تكرمة :مكتبة األسدم ،ط ُُِْٗ ،ىػ ََِٖ -ـ)

َُّ .ابن قاضي اٞتبل ،أٛتد بن اٟتسن (تُٕٕ :ى ػػ) ،ا١تناقلة واالستبداؿ ابألوقاؼ ،مطبوع
ضمن ٣تموع يف ا١تناقلة كاالستبداؿ ابألكقاؼٖ ،تقيق كتعليق :د .دمحم بن سليماف األشقر،
(الكويت :كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلميةَُْٗ ،ىػ ُٖٗٗ -ـ)

ُُّ .قاضي زاده ،مشس الدين أٛتد بن قودره ،نتائج األفكار يف كشف الرموز واألسرار ،فتح
القدير( ،بَتكت :دار الفكر .د .ت)
ُِّ .ابن قاضي شهبة ،أبو بكر بن أٛتد  ،طبقات الشافعيةٖ ،تقيق :د .اٟتافظ عبد العليم خاف،
ط ُ( ،ا٢تند :مطبعة ٣تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانيةُّٖٗ ،قُٕٖٗ -ـ)

ُّّ .قاضيخاف٤ ،تمود األكزجندم ،فتاوى قاضيخاف (مطبوع هبامش الفتاكل ا٢تندية) ط ُ
(دمشق :دار النوادرُّْْ ،ىػ َُِّ -ـ)

ُّْ .ابن قدامة ،عبد هللا بن أٛتد ،ا١تغٍتٖ ،تقيق :د.عبد ا﵀سن الًتكي كد .عبد الفتاح اٟتلو ،ط ْ
(السعودية :دار عادل الكتبُُْٗ ،ىػُٗٗٗ-ـ)
ُّٓ .القرشي ،عبد القادر بن دمحم ،اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفيةٖ ،تقيق :د.عبد الفتاح اٟتلو،
ط ُُِّْ( ،ىػُّٗٗ -ـ) ج ِ ص َْٗ.

363

تضمنتو من السنة وآي
ُّٔ .القرطيب ،دمحم بن أٛتد بن أيب بكر ،اٞتامع ألحكاـ القرآف ِّ ُ
وا١تبُت ١تا ّ

القرآفٖ ،تقيق :د .عبد ا﵀سن الًتكي كآخركف ( بَتكت :مؤسسة الرسالة ،ط ُُِْٕ ،ىػ-
ََِٔـ)

ُّٕ .ابن القطاف ،علي بن دمحم (تِٖٔ :ىػ) ،بياف الوىم واإليهاـ يف كتاب األحكاـٖ ،تقيق :د.
اٟتسُت آيت سعيد ،ط ُ (الرايض :دار طيبةُُْٖ ،ىػُٕٗٗ-ـ)

ُّٖ .ابن قطلوبغا ،زين الدين أبو العدؿ قاسم ،اتج الًتاجم يف طبقات اٟتنفية ،تعليق :جوستاؼ
فلوجل (ليبسك :أ١تانيأُِٖ ،ـ)

ُّٗ .القهستاين ،دمحم ،جامع الرموز( ،قازاف :دار نشر جامعة قازاف االمرباطورية1880 ،ـ)
َُْ .ابن القيم ،دمحم بن أيب بكر (تُٕٓ :ىػ) ،إعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُتٖ ،تقيق :مشهور
بن حسن آؿ سلماف ،ط ُ( ،جدة :دار ابن اٞتوزمُِّْ ،ىػ)

ُُْ .الكاساين ،أبوبكر بن مسعود ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،طّ( ،بَتكت :دار إحياء
الًتاث العريب)

ُِْ .الكبيسي ،دمحم عبيد هللا ،أحكاـ الوقف يف الشريعة اإلسبلمية ،بغداد ،مطبعة اإلرشاد،
ُّٕٗقُٕٕٗ-ـ

ُّْ .ابن كثَت ،إٝتاعيل بن عمر ،السَتة النبوية (من البداية والنهاية البن كثَت)ٖ ،تقيق :مصطفى
عبد الواحد( ،بَتكت :دار ا١تعرفة ُّٗٓ ،ىػ  ُٕٗٔ -ـ)

ُْْ .كحالة ،عمر بن رضا ،معجم ا١تؤلفُت( ،بَتكت :دار إحياء الًتاث العريب)
ُْٓ .الكفوم ،أيوب بن موسى ،الكلياتٖ ،تقيق :عدانف دركيش كدمحم ا١تصرم( ،بَتكت :مؤسسة
الرسالة)

ُْٔ .ابن كماؿ ابشا ،أٛتد بن سليماف ،طبقات اجملتهدين ،فقو حنفي ،نسخ عادم ،القرف ُْىػػ،
الرايض :مكتبة جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية،َُٔٔ ،

ُْٕ .اللكنوم ،دمحم عبد اٟتي ،الفوائد البهية يف تراجم اٟتنفية ،اعتٌت بو :أٛتد الزعيب ،ط ُ،
(بَتكت :شركة دار األرقم بن أيب األرقمُُْٖ ،ىػ ُٖٗٗ -ـ)
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ُْٖ .اللكنوم ،دمحم عبد اٟتي ،النافع الكبَت شرح اٞتامع الصغَت( ،كراتشي :إدارة علوـ القرآف،
ُُُْىػ َُٗٗ -ـ)

ُْٗ .اللكنوم ،دمحم عبد اٟتي ،شرح ا٢تداية ،اعتٌت إبخراجو كتنسيقو كٗتريج أحاديثو :نعيم أشرؼ
نور أٛتد ،ط ُ( ،كراتشي :إدارة القرآف كالعلوـ اإلسبلميةُُْٕ ،ىػ)

َُٓ .اللكنوم ،دمحم عبد اٟتي ،عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية( ،لكنو -ا٢تند :مطبعة
اليوسفي .د.ت)

ُُٓ .ابن ماجو ،أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزكيٍت ،سنن ابن ماجو ،حكم على أحاديثو كآاثره كعلق
عليو :دمحم بن انصر الدين األلباين ،اعتٌت بو :مشهور بن حسن آؿ سلماف ،الطبعة األكذل
(الرايض :مكتبة ا١تعارؼ للنشر كالتوزيع).

ُِٓ .ابن مازة البخارم ا١تعركؼ ابلصدر الشهيد ،عمر بن عبد العزيز ،شرح أدب القاضي
للخصاؼٖ ،تقيق٤ :تيي ىبلؿ سرحاف ،ط ُ (بغداد :مطبعة اإلرشادُّٕٗ ،ىػ ُٕٕٗ -ـ)
ُّٓ .ابن مازة٤ ،تمود بن أٛتد ،احمليط الربىاين يف الفقو النعماينٖ ،تقيق :عبد الكرًن سامي
اٞتندم ،ط ُ (بَتكت :دار الكتب العلميةُِْْ ،ىػََِْ -ىػ)

ُْٓ٣ .تمع الفقو اإلسبلمي الدكرل ،قرارات وتوصيات ٣تمع الفقو اإلسبلمي الدويل (كزارة
األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية بقطر ،ط ُِّّْ ،ىػ ََِِ -ـ)

ُٓٓ٣ .تمع اللغة العربية ،ا١تعجم الوسيط (القاىرة :مكتبة الشركؽ الدكلية ،ط ُِْْٓ ،ىػ -
ََِْـ)
ُٔٓ٣ .تموعة من العلماء ،ا١توسوعة العربية العا١تية ،ط ِ (الرايض :مؤسسة أعماؿ ا١توسوعة للنشر
كالتوزيعُُْٗ ،ىػُٗٗ -ـ)

ُٕٓ٣ .تموعة من علماء ا٢تند ،الفتاوى ا٢تندية ،تصحيح كمراجعة دمحم بك اٟتسيٍت ،ط ُ (دمشق:
دار النوادرُّْْ ،ىػ َُِّ -ـ)

ُٖٓ .ا﵀بويب ،عبيد هللا بن مسعود ،النقاية ٥تتصر الوقاية يف مسائل ا٢تداية ،فقو حنفي ،خطها
تعليق ،القرف الثاين عشر ىجرم تقديران ،القاىرة :دار الكتب ا١تصرية ،َْٕ :ُ ،نسخة
مصورة.
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ُٗٓ .ا﵀بويب ،عبيد هللا بن مسعود ،شرح الوقايةٖ ،تقيق :د .صبلح دمحم أبو اٟتاج ،ط ُ( ،عماف:
دار الوراؽََِٔ :ـ)

َُٔ .ا١ترداكم ،علي بن سليماف ،اإلنصاؼ يف معرفة الراجح من ا٠تبلؼ (مطبوع مع ا١تقنع كالشرح
الكبَت)ٖ ،تقيق :عبد هللا بن عبد ا﵀سن الًتكي (مصر -إمبابة :دار ىجر للنشر كالتوزيع ،ط
ُُُْٓ ،ىػُٗٗٓ-ـ)

ُُٔ .ا١ترغيناين ،علي بن أيب بكر ،ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي( ،مطبوع مع شرح فتح القدير)،
(بَتكت :دار الفكر .د .ت)

ُِٔ .ا١تطرزم ،أبو الفتح انصر الدين ،ا١تغرب يف ترتيب ا١تعربٖ ،تقيق٤ :تمود فاخورم ك عبد
اٟتميد ٥تتار ،طُ (حلب :مكتبة أسامة بن زيدُّٗٗ ،ىػ ُٕٗٗ -ـ)

ُّٔ .ا١تعربم ،أٛتد بن عبد العزيز ،فتح ا١تعُت بشرح قرة العُت ٔتهمات الدين ،ط ُ ( بَتكت:
دار ابن حزـُِْْ ،ىػََِْ-ـ)
ُْٔ .ابن ا١تلقن ،عمر بن علي (تَْٖ :ىػ) ،البػدر ا١تنػَت يف ٗتػريج األحاديػث واألاثر الواقعػة يف
الشرح الكبػَتٖ ،تقيػق :مصػطفى أبػو الغػيط كعبػد هللا بػن سػليماف كايسػر بػن كمػاؿ ( الػرايض:

دار ا٢تجرة للنشر كالتوزيع ،ط ُُِْٓ ،ىػََِْ-ـ )
ُٓٔ .ابن ىملىك ،دمحم بن عبد اللطيف ،شرح ُٖتفة ا١تُلُوؾٖ ،تقيق :د .عبد اجمليد بن عبد الرٛتن
الدركيش( ،اٞتيزة :دار ألفا للنشر كالتوزيعُِْٖ ،ىػ ََِٕ -ـ)
ُٔٔ .ا١تناكم ،عبد الرؤكؼ بن اتج ،التوقيف على مهمات التعاريف ،ط ُ( ،القاىرة :عادل
الكتبَُُْ ،ىػَُٗٗ-ـ)

ُٕٔ .ابن ا١تنذر ،أبو بكر دمحم بن إبراىيم (تُّٗ :ىػ) ،اإلشراؼ على مذاىب العلماء ،حققو
كخرج أحاديثو :د.أبو ٛتاد صغَت األنصارم (اإلمارات -رأس ا٠تيمة :مكتبة مكة الثقافية ،ط
ٌ
ُُِْٓ ،ىػََِٓ-ـ)

ُٖٔ .ابن منظور ،دمحم بن مكرـ ،لساف العرب ( بَتكت :دار صادرُُْْ ،ىػ)
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ُٗٔ .ا١تنويف ،علي بن دمحم ،كفاية الطالب الرابين على رسالة ابن أيب زيد القَتواين( ،مطبوع مع
حاشية العدكم)ٖ ،تقيق :يوسف الشيخ دمحم البقاعي( ،بَتكت :دار الفكرُُْْ ،ىػ -
ُْٗٗـ)

َُٕ .ا١توسى ،د .دمحم بن إبراىيم ،نظرية الضماف الشخصي (الكفالة)( ،الرايض :جامعة اإلماـ دمحم
بن سعود اإلسبلمية ،د.ت)

ُُٕ .ا١توصلي ،عبد هللا بن ٤تمود ،االختيار لتعليل ا١تختار ،قدـ لو كعلق عليو :ىيثم خليفة
مطيعي ،ط ُ( ،بَتكت :ا١تكتبة العصريةُِّْ ،ىػ ََِِ -ـ)

ُِٕ .ا١تيداين ،عبد الغٍت بن طالب ،اللباب يف شرح الكتابٖ ،تقيق :دمحم ٤تيي الدين عبد اٟتميد،
(بَتكت :ا١تكتبة العلمية ،د.ت)

ُّٕ .ابن ٧تيم ،زين الدين بن إبراىيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ط ُ (بَتكت :دار الكتب
العلمية  ُُْٖ ،ىػ  ُٕٗٗ -ـ)
ُْٕ .النجيمي ،دمحم بن ٭تِت ،استبداؿ الوقف بُت ا١تصلحة واالستيبلءْ ،تث مقدـ إذل ا١تؤ٘تر
الثالث لؤلكقاؼ اب١تملكة العربية السعودية ،اٞتامعة اإلسبلمية اب١تدينة ا١تنورة َُّْ ق -
ََِٗ ـ ،ص ّْٕ ِّٖ -

ُٕٓ .النسائي ،أبو عبد الرٛتن أٛتد بن شعيب بن علي ،السنن الكربىٖ ،تقيق :حسن عبد ا١تنعم
شليب ،ط ُ (بَتكت :مؤسسة الرسالةُُِْ ،ىػ ََُِ -ـ)

ُٕٔ .النسائي ،أبو عبد الرٛتن أٛتد بن شعيب بن علي ،سنن النسائي ،حكم على أحاديثو كآاثره
كعلق عليو :دمحم بن انصر الدين األلباين ،اعتٌت بو :مشهور بن حسن آؿ سلماف ،الطبعة
األكذل (الرايض :مكتبة ا١تعارؼ للنشر كالتوزيع).

ُٕٕ .النقيب ،أٛتد بن دمحم ،ا١تذىب اٟتنفي ،ط ُ( ،الرايض :مكتبة الرشدُِِْ ،ىػ -
ََُِـ)

ُٖٕ .النوكم٤ ،تي الدين ٭تي بن بن شرؼ ،اجملموع شرح ا١تهذبٖ ،تقيق :دمحم ٧تيب ا١تطيعي ،ط
ُ (بَتكت :دار إحياء الًتاث العريبُِِْ ،ىػََُِ -ـ)
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ُٕٗ .النوكم٤ ،تي الدين ٭تي بن بن شرؼ ،روضة الطالبُت وعمدة ا١تفتُت ،ط ّ (لبناف :ا١تكتب
اإلسبلمي)ُُِْ ،ىػُُٗٗ-ـ

َُٖ .النوكم٤ ،تي الدين ٭تي بن بن شرؼ ،شرح صحيح مسلمٖ ،تقيق :حازـ دمحم كعماد عامر،
ط ُ( ،مصر :دار أيب حيافُُْٓ ،ىػ ُٗٗٓ -ـ)

ُُٖ .ا٢توارم ،دمحم ،الصوـ يف اليهودية ،ط ُ( ،القاىرة :دار ا٢تاينَُْٖ ،ىػُٖٖٗ -ـ)
ُِٖ .ا٢تيثمي ،علي بن أيب بكر٣ ،تمع الزوائد ومنبع الفوائدٖ ،تقيق :حساـ الدين القدسي،
(القاىرة :مكتبة القدسي ُُْْ ،ىػ ُْٗٗ -ـ)

ُّٖ .كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية الكويتية ،ا١توسوعة الفقهية ،ط ِ (الكويت :دار ذات
السبلسلَُْٕ ،ىػُٖٕٗ-ـ)

ُْٖ .أبو يعلى ،أٛتد بن علي بن ا١تثٌت التميمي ،مسند أبو يعلى ا١توصلي ،حققو كخرج أحاديثو:
حسُت سليم أسد ،الطبعة الثانية (دمشق :دار ا١تأموفَُُْ ،ىػُٖٗٗ -ـ).
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